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Lapunk megrendelhető : 

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

Szép tervek. 

(P.) Ne mondja senki, hogy a csodák 

korszaka lejárt. Lám, minő nagy csoda tör-

tént nálunk a héten: a milleniumi bizottság, 

a melyről joggal azt hittük, hogy soha se 

fog fölébredni mélységes álmából — meg-

mozdult ; sőt javaslatokkal, szép tervekkel 

lepte meg a méltán bámuló világot. Igazán 

örvendünk rajta, hogy még ezt is megérhet-

tük, és köszönetet szavazunk a kellemes meg 

lepetésért a tisztelt bizottságnak. 

Különben a csodatételben valószínűleg 

a Pallavicini uradalomnak is van egy kis 

része. Aligha csalódunk ugyanis, ha azt hisz-

szük, hogy a milleniumi bizottság azért ke-

rülgette eddig a kérdést, mert csiklandósnak 

találta fiurián Lajos polgármesternek azt az 

ismeretes indítványát, hogy az ezredéves év-

forduló alkalmából támasszuk fel halottaiból 

a hajdani Pusztaszer községet. A vármegye 

intéző körei fáztak ettől a gondolattól, mert 

talán ugv vélekedtek, hogy megtalál hara-

gudni érte Pusztaszer nagyhatalmú tulajdo 

nosa: Pallavicini őrgróf. Lehet, hogy időköz-

ben aztán megérkezett az engedély Bécshői, 

mely felszabadította a vármegye urait a pusz-

taszeri telepítés kérdésének bolygatására; s 

igy született meg végre a soká elodázott ja 

vaslat. 

No de mindegy, ákárhogy történt; a fő-

dolog az, hogy elkészültek a tervvel, és a 

terv méltó a vármegye közönségéhez. 

A milleniumi bizottság ugyanis java-

solja, hogy Csongrád vármegye a magyar 

állam ezer éves fentállásának emlékére a kö-

vetkező alkotásokat létesítse : 

1. Valamelyik kiváló művész által ké-

szítendő festményben örökittessék meg a 

honfoglaló ősök által Pusztaszeren tartott al-

kotmányozó országgyűlés. Erre a czélra sza-

vazzon meg a vármegye 10. ezer forint 

költséget. 

2. A hajdani Pusztaszer község helyén 

állittassék fel — ugyancsak Pusztaszer név 

alatt — egy népes község. E czélból kérje 

föl a vármegye a kormányt, hogy a szüksé 

ges területet szerezze meg a Pallavicini ura-

dalomtól, vagy vétel, vagy csere utján. 

3. A Szegváron lévő régi vármegyehá-

zát engedje át a megye díjtalanul valamely 

jótékony intézet — például szeretetház, vagy 

árvaház — czéljára; oly kikötéssel azonban, 

hogy az intézet jótéteményeinek élvezésében 

a Csongrád megyei gyermekek elsőbbséggel 

bírjanak. 

4. Építsen a vármegye Szentesen egy 

megyei közkórházat, amelyre már különben 

is jelentékeny pénzalap van egybegyűlve. 

Eddig tart a bizottság javaslata; s ré-

szünkről azt — az utolsó pont kivételével 

egész terjedelmében elfogadhatónak tart-

juk, és elfogadásra melegen ajánljuk. 

A megyei közkórház létesítését egészen 

fölöslegesnek tartjuk, mert köztudomásu tény, 

hogy Szentesen most is van városi kórház, 

amelyet a város már legközelebb közkórházzá 

fog fejleszteni. Elég lenne tehát, ha a megyei 

kórházalapból a városi közkórház nagyobb 

segélyben részesittetnék, például az építkezés 

költségeihez való hozzájárulás és évi subven-

czió által. 

Azonban a milleniumi bizottság javas-

latából hiányzik még valami. Hiányzik neve-

zetesen az a terv, hogy miféle ünnepséget 

rendezzünk a millenium alkalmából! Mert 

azt csak nem gondolja a tiszteli bizottság, 

hogy Csongrád vármegye — a melynek te-

rületén a honalapítás egyik legfontosabb ak-

tusa folyt le — külső ünnepség nélkül meg-

ülheti a milleniumot. 

Hiszen köztudomásu dolog, hogy a ma-

gyar itjuság körében ^ozgalom indult meg 

az iránt, hogy Pusztaszeren egy nagy sza-

bású nemzeti ünnepély rendeztessék. Ebben 

az ünnepségben pedig Csongrádvármegyének 

a házigazda szerepét illik és kell vinnie, ami 

bizony sok előkészületet és nem kevés költ-

séget igényel. 

Sőt ha az ifjúság nem kezdeményezné 

is, a vármegyének akkor is kötelessége a 

pusztaszeri országgyűlés színhelyén valame-

lyes ünnepséget rendezni. Egy ilyen ünne-

pély költségei azonban olyan magas összegre 

rúgnak, hogy annak elviselésére a megye 

közönsége önerejéből, állami hozzájárulás 

nélkül előreláthatólag nem képes. 

A programmba tehát mindenesetre vegye 

föl a vármegye a Pusztaszeren rendezendő 

ünnepélyt. De egyúttal keresse meg a mille-

niumi országos bizottságot, liogy a fölmerülő 

költségekhez megfelelő összeggel járuljon hozzá, 

vagy vegye a saját kezébe a rendezést, és 

adjon az ünnepélynek országos jelleget. 

Kétségkívül, ez utóbbi volna a legjobb. 

De igy vagy ugy, az ünnepélynek meg kell 

lenni — m ú l h a t a t l a n u l . 

Magyar gazdák orsz. kongresszusa. 
A magyar gazdaközönség s a gazdasági testü-

letek körében már a mult év végén napirendre ke-

rült egy országos gazdagyülés tartásának kérdése 

Az ügyet az Országos Magyar Gazdasági egye-

sület vette kezébe, s ma már az országos gazda-

kongresszus megtartása nem csak határozattá vált, 

hanem tervezete és szervezete is teljesen meg van 

állapítva. E szerint a gazdagyülés f. évi május hó 

19, 20, 21, 22 és 23-ik napiain Budapesten fog 

megtartatni. Rendezik: a szövetségbe lépett gazda-

si gi egyesületek végrehajtó bizottsága s az országos 

magyar gazdasági egyesület és a független gazdák 

e czélra kiküldött bizottságai. Czéljá a kongresszusnak : 

mindazon köz és mezőgazdasági kérdéseknek beható 

tárgyalása, melyek a jelen gazdasági válsággal ösz-
szefüggésben vannak s ez alapon oly határozatokra 

való jutás, melyek a válság enyhítésére a kormány 

intézkedéseknek s társadalmi tevékenységnek utakat 

jelölnek ki. 

A kongresszuson 5 szakosztály működik, ezek: 

1. Mezőgazdasági és szakoktatásügyé 

2. Hitel biztosítási és adóügyi. 

3. Mezőgazdasági, politikai és értékesítési. 

4. Telepítés és kivánorlás, munkás és cselédügyi. 

5. Gazdasági érdekképviseleti szakosztály. 

Az elnöki tisztek a magyar társadalom legki-

válóbb férfiaival vannak betöltve. A szakosztályok 

bizottságokra vannak felosztva s minden bizottság-

nak legalább egy előadója van s az előadók száma 

több mint 30 hivatott s nagyobbrészt országosan 

ismert szakférfiből áll. A bizottságok keretébe a tár-

gyalás alapjául felvett kórdések mélyen szétágaznak 

a gazdasági élet minden ágába s oly behatóan s 
részletesen fogják foglalkoztatni a gazdagyülest A 

mezőgazdasági ügyekkel, a mint ez még egy kong-

resszuson sem történt. 

A kongresszus tagja lehet, a ki valamely gaz-

dasági testületnek f. évi január 31-ig tagja volt, 

vagy akit az igazoló bizottság felvesz. Tagok az ülé-

sen tanácskozási és szavazati joggal bírnak, a kong-

resszus összes kiadványait ingyen kapják s a tagok 

részére kieszközlendő kedvezményekre igényt tartanak. 

Tagsági dij 5 frt, — jelentkezhetni tagul a 111. 

országos gazdakongresszus titkárságánál (Budapest 

Köztelek.) 

Ugyanaz a kongresszus tervezetét is készséggel 

megküldi az érdeklődőnek, ha ez iránt egy levelező 

lapon hozzá fordulnak. 

Országgyűlés. 
Az ezernyolczszázkilenczvenötödik évi budget 

utolsó részének, a pénzügyi tárcza költségvetésének 
a tárgyalása sem keltett a szokottnál nagyobb ér-
deklődést. pedig kilátás volt arra, hogy a képviselő-
ház meghallja Lukács László pénzügyi expozéját. 

Ámde ki kíváncsi a Bán ffy-kabinet miniszte-
reinek a programmbeszédére ? Mindenki tudja, hogy 
az egész minisztérium csak folytatása az előbbi kor-
mánynak, és az uj kegyelmes urak .nagynevű előd-
jeik" cselekedeteiből és terveiből élnek és élősködnek. 

Lukács László egyébként már fél tiz után meg-
jelent a folyosón, kezében egy k'csinynek éppen 
nem nevezhető viaszsárga miniszteri tárczával. 

— Ha ebben mind adóreform van ?! sóhaj-
toznak az ellenzékiek a miniszteri szoba előtt, a hol 
egész kis csoportok verődtek Össze, hogy megbámul-
ják, mint csurog be a havas esőlé a kegyelmes szoba 
tetején. 

— A kabinet viz alatt! — jegyzi meg valaki. 
— Hátha elsülyednek f — kérdi egy gúnyos 

kormánypárti hang. 
Az ugy is bizonyos 1 — válaszolt elmésen, 

derültséget keltve Meszlényi Lajos. 
Szilágyi Dezső pedig ez alatt — újra felkerül-

vén a t. Ház olimpusára — megnyitotta az ülést és 
bejelentette az üresedésben lévő zászlósúri méltósá-
gokra történt kinevezéseket, mire Láng Lajos beve-
zette a pénzügyi költségvetés tárgyalását. 

Molnár József volt az első felszólaló, a ki a 
függetlenségi- és 48-as párt nevében utasította visz-
sza a költségvetést. Igen alapos beszédében rámu-
tatott a pénzügyi kormányzat összes tévedéseire, 
majd a volt kormány által bejelentett pénzügyi re-
formok, különösen a valutarendezése iránt intézett 
kérdéseket a pénzügyminiszterhez. Beszédje végén 
sikerült indokolás után határozati javaslatot nyújtott 
be, melyben utasíttatni kérte a kormányt, hogy a 
miniszteri, államtitkári és főispáni nyugdijak meg-
szüntetéséről minél előbb nyújtson be törvényjavas-
latot a képviselőháznak. 



1 oldal 
Az ellenzék által zajos helyesléssel fogadott 

beszédre azonnal válaszolt Lukács László pénzügy-
miniszter. 

Mély csendben, valóságos sajnálkozással hall-
gatta a Ház a miniszter beszédét, mert valóban ki-
nos volt látni, hogy egy beteg ember hangjának és 
idegeinek tulerőltetése mellett mint iparkodik gon-
dolatait szabatosan, lehető röviden kifejezni. 

Lukács László Molnár József minden kérdésére 
válaszolt de azért nem mindegyikre felelt meg; kü-
lönösen gyönge volt beszédének a valutával foglal-
kozó része, melyből a diszázsió igen is akut kérdése 
teljesen hiányzott; nem sikerült az az indokolás 
sem, melylyel Molnár József határozati javaslatát 
visszautasította, erre különben már a mai vita fo-
lyamán rámutattak az ellenzék szónokai. 

Ugrón Ákos röviden a szeszmonopoliumról kért 
felvilágosításokat, mire Thaly Kálmán mondott egy 
igen sikerült beszédet, melynek első részében a bá-
nyászat elhanyagolt ügyével foglalkozott, a második 
részben pedig, s ez a fontosabb, egy igen érdekes 
indítványt ajánlott a pénzügyminiszter figyelmébe. 

Azt javasolta ugyanis, hogy az osztrák hírla-
pokra, melyek Magyarország területére járnak, épp 
ugy vesse ki az ujságadót, mint osztrák szomszéda-
ink ki vetik mi reánk és a mint mi kivetjük a többi 
külföldi hírlapokra. 

— Már pedig Ausztria legalább is olyan kül-
föld számunkra, mint Amerika! mondá Thaly a 
szélsőbaloldal zajos tetszése mellett. 

A zamatos magyarsággal és élénken előadott 
beszédet az egész képviselőház helyesléssel és éljen-
nel fogadta. 

Bornemissza Lajos főleg gazdasági bajainkkal 
foglalkozott és e szempontból a szeszmonopoliumról 
beszélt hosszasabban, majd a sókérdés jelenlegi tart-
hatatlan állapotát ismertette ós a só olcsóbbá tétele 
iránt határozati javaslatot nyújtott be a képviselő-
háznak. 

Szilágyi Dezső elnök már be akarta rekeszteni 
A vitát, a mikor szót kért Madarász József és rövi-
den a nép érdekének szempontjából oda nyilatko-
zott, hogy örömmel üdvözli Bornemissza határozati 
javaslatát és felkérte a kormánypártot is nyilatko-
zásra, azon reményének adva kifejezést, hogy most, 
mikor az uj néppárt alakulóban van, nem fog el-
zárkózni ily közérdekű kérdés elől. 

A kormánypárt azonban mélységesen hallga-
tott és az agg Péchy Tamás szállt sikra a Molnár 
József és Bornemissza Lajos határozati javaslatai 
mellett. Figyelemmel hallgatott beszéde után az el-
nök az ülést öt perezre felfüggesztette. 

Szünet után az ülés végéig Ugrón Gábor be-
•zélt, élő tanúbizonyságot szolgáltatva ez által fé-
nyes tehetségei mellett. Pénteken a honvédelmi mi-
nisztert szorította sarokba, hétfőn Szilágyi Dezsőt 
gyűrte le egy igazságügyi kérdésben, és kedden már 
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mint pénzügyi kapaczitás arra kényszeritette magát 
Wekerle Sándort, hogy czeruzát véve a kezébe, 
jegyzeteket készítve, utasításokkal lássa el utódját 
Lukács Lászlót, hogy megfelelhessen Ugrón Gábornak 

Valóban komikus iátvány volt, mikor a We-
kerle papírszeletkéivei Pulszky Ágoston ide-oda sza-
ladgált a pénzügyminiszterhez. 

Ugrón a pénzügyminiszter minden egyes észre-
vételére válaszolt és az összes pénzügyi kérdéseket 
felölelte nagy hatású beszédében, ugy, hogy csak ter-
mészetes volt, mikor beszédje végén az ellenzék per-
ezekig éljenezte a kiváló férfiút. 

A vitát ezután megszakították és Bánflfy Dezső 
báró indítványára elhatározta a képviselőház, hogy 
szerdán ülést nem tart. 

Helyi ós vegyes hirek. 
(r.) — Személyi hir. Vadnay An 

dor dr. főispán f. hó 12-én Szentesre érke-

zett, hogy a í. hó 15-én kezdődő vármegyei 

közgyűlésen elnököljön. 

(ó.) — Fényes esküvő volt f. hó 12-én, ked-

den délután az izraelita zsinagógában, mikor Kar-

dos Jenő városi állatorvos vezette oltárhoz Neu 

m a n n Jónás gabonakereskedő kedves és szép leá-

nyát I r m a kisasszonyt. Az esküvői szertartáson 

melyet R u b i n s t e i n József mindszenti főrabbi 

végezett igen szép beszédet tartva az uj párhoz, 

rendkívül nagy és díszes közönség jelent meg. Az 

uj párt hosszú kocsisorral nagy násznép kisérte haza, 

mely este a szentesi 1-ső 48-as kör helyiségében ke-

délyes lakomára gyúlt össze, a hol a felköszöntők 

ben, vigságban és a tánezban s egyszóval semmiben 

sem volt hiány. A vacsora alatt számos távirat ér-

kezett az uj pár üdvözlésére, a melyekhez mi is csa-

toljuk jókivánatainkat. 

— A furfangos tolvaj. Ügyes fogást csi-

nált tegnap reggel a piaezon Lázár Lajos rendőr. 

Napok óta érkezett már hire a rendőrséghez, hogy 

a felsőpárton többféle apróbb lopások történnek, de 

a tettes nyomára csak nem tudtak reá jönni. Végre 

tegnap reggel nyakon csípett egy gyanús firmát 

a piaezon Lázár Lajos, éppen akkor, midőn ez egy 

nagy batyut dobott egy idegen szánkóra. A nyakon 

csípett firma neve: Kövér Sándor, a ki töredelme-

sen bevallotta azután a rendőrkapitányság előtt, hogy 

bizony a szánkóra dobott batyu nem volt igaz jó-

mért ő azt lopta, de mivel nem tudott az 
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Lázadás Csekén. 
— Humoreszk. — 

Irta: Kovács Á. 

Cseke azon kis városok közé tartozik, hol ta-
vaszszal, mikor a hó olvad, — sár szokott lenni. 

Csupa locs-pocs van mindenfelé s ha az 
ember kilép a kapun, derékig csajhos lesz, a mi kis 
városokban — mint már mondtuk - nem újság 
hó olvadáskor, kivált, ha az úristen a férfiak ked-
véért még esőt is bocsájt az utczákra, hogy igy 
hó-lé, szaturálva egy kis sárral, teljesen el vegye az 
asszonyok kedvét a szomszédolbatnámtól. 

A férfiak persze fel sem veszik. Nekik van 
hosszú szárú csizmájuk, meg nagy — világlépőjük 
s szépen elballagnak a kávéházba, a kaszinóba dél-
utánonként egy csésze feketére, vagy a gyűlésterembe, 
miután egészségi szempontból a gyűlések idejét dél-
utánra tették át, hogy ök is kevesebbet koplaljanak, 
meg a kis feleségecskéknek se kelljen oly sokáig várni 
uracsájukra a — hosszú kanállal 

Hanem bezzeg most meg már azért duzzogtak 
a menyecskék, hogy férj-uramék éjfélig-éjfélig elgyü-
léseztek s a hirtelen teremtett bankettokről őket szé-
pen kihagyták. — Pedig hát ők se nélkülözheték 
ez idő alatt a szórakozást. El-ellátogattak egymáshoz, 
eltereferéltek fél éjszaka is, s azon vették magukat 
észre, hogy az óra már a tizenegyet is elzenélte . . . 

Sár volt, csupa locs-pocs. 
Az asszonyok haragudtak, miért kellett ennek 

az esőnek épen most esni, mikor a férjek távol van-
nak s ők is gyűlésezhetnének. 

Hanem özv. Mákosné ténsasszony mégis csak 
tul járt az időjárás eszén. Befogatott két szép hin-
tójába s sorba áratta az asszonyoknál egy-pgy szol-
gával, kik által, mint elnök gyűlésbe hívta az igen 
tisztelt tagokat 

Azok közül meg egy sem maradt el. Mintha 
•árták volna a meghívást, mindnyájukat kész toalet-
ben találták a szolgák, kik pedig nem voltak mások, 
mint a város két legvitézebb gígerlíje. Muki Ferke, 
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abban levő ruhákkal vásárt csapni, azért ezeket egy 

egy vidéki ember szánkójára akarta dobni, hogy ma-

gáról minden felelősséget elhárítson. Ugy látszik a 

felsőpárton történt lopások egyik tettesét Kövér Sán-

dorban már nyakon csipte a rendőrség; mert ez ott 

végezte operáczióit. 

(r.) - A városi t isztviselők bá l ja iránt 

nemcsak helyben, hanem a vidéken is egyre fokozó-

dik az érdeklődés. A rendezőség 300 meghívót kül-

dött szét a vidékre ez azonban kevésnek bizonyult, 

s a meghívók szétküldése még egyre folyamatban 

van. Ugy halljuk, hogy a szomszéd városokból és 

pusztákról tömegesen készülnek erre a bálra, mely 

bizonyára méltó befejezése lesz a farsangi mulat-

ságoknak. 

— Hir te len halá lozás. Folyó hó 13-án 

Kun Erzsébet IV. tized 198. szám alatti lakásán hir-

telen elhunyt. A hivatalos rendőri vizsgálat szivszél-

hüdést állapított meg a halál okául. 

(r.) — A m indszent i iparosok és keres-

kedők kö re — mint egy hozzánk beküldött meg-

hívóból látjuk — f. hó 17-én a saját helyiségében, 

jótékonyczélu tánczmulatságot rendez. 
— Vásár Karczagon az országos vásár f. hó 

25-én és 26-án lesz. 
— A tolvaj t ragédiá ja . Szörnyű módon 

lakolt bűnéért Torcsecz Dráva melletti községben egy 
tolvaj, a ki sertést akart lopni. Az egyik parasztgazda 
leölte bízott sertését. Aznap megjelent a házban egy 
medvetánczoltató és szállást kért magának és a med-
vének A vendégszerető gazda teljesítette a kívánsá-
got ; a medvét elhelyezték a disznóólban, a tánczol-
tató pedig az istállóban aludt. A tolvaj, a ki nem 
tudta, hogy a sertést leölték, éjjel belopódzott az 
ólba és a sertésnek vélt medvét el akarta lopni. Ir-
tózatos dulakodás támadt a vadállat és a tolvaj kö-
zött, a mely azzal végződött, hogy a medve dara-
bokra tépte a tolvajt. 

— A l eharapot t orr . Montena Angelónak, 
egy római polgárnak nagyon szép felesége volt, akit 
a jóval öregebb férje mód felett féltett. A kikapós 
természetű szép asszony azonban daczára a szigorú 
őrizetnek, mégis alkalmat talált egy gyöngéd isme-
retségre. Mikor Montena Angelo egy nap rájött erre, 
éktelen haragra gyuladt s villogó késsel rontott fele-
sége szobájába. Az asszony mindenre el volt készülve, 
még a halálra is — csak arra nem, ami történt. 
Montena Angelo ugyanis hirtelen nagyot gondolt, 
eldobta a kést, majd nyájas mosolylyal átölelte bá-
muló feleségét és — leharapta az orrát Az imigyen 
örökre elcsúfított asszony feljelentette a férjét a ren-
dőrségnél, minden valószínűség szerint — orrgyil-
kosság miatt. 

menni, hogy m gválasztották őket — szolgáknak, 
ámbár ők jegyzőknek pályáztak, erősen appellálván 
a női nem fehér kacsóira, melyekért kár volna, ha 
elkeverné őket a tinta. De bizony mindennek daczára 
csak szolgáknak választattak meg. 

ők beérték ezzel is. Sőt inkább örültek, mert 
igy sűrűbben érintkezhettek a nagysámokkal s ők 
lehettek az elsők, kik először csókolthattak kezet ne-
kik. Azonkívül meg szörnyen tetszett nekik, ha egy-
egy bájos , angyal *-ról ők húzhatták le a kabátot, 
a gallért s székkel, papírral, vizzel, meg egyéb ap-
róságokkal kedveskedhettek nekik; kivált ha szives 
munkájukért egy-egy bájos .köszönöm*, egy-egy 
hálás tekintet, vagy pajzán mosoly volt a jutalom. 

Igaz, hogy a tárgyalásba nem szólhattak bele, 
de azért néha-néha kikérték az ő véleményüket is' 
nem ugyan mint szolgákét, hanem mint az erősebb-
nek tartott nem tagjaiét, bárha szentül meg voltak 
róla győződve, hogy ők se állanak hátrább sőt ha 
jól felfegyverkeznének — kannalakkal, nyújtó-fákkal, 
seprűkkel, meg holmi ilyesekkel — bizonyára még 
a világból is kikergetnék az embereket 

Épen hármat ütött az óra. 
Elnök: özv. Mákosné ténsasszony megnyitván 

az ülést, kéri a mult ülés jegyzőkönyvének a felolvasását. 
Hanem Borsiné, az igen tisztelt jegyző sehol 

sem volt. A tagok zógolódtak, az elnök csöngetett 
s a szolgák egymásra néztek. 

Bizonyosan még most is ott űl a pipere 
asztal mellett — jegyző meg a doktorné. 

— Oh, persze! várja a ruháját. Most csinál-
tatott egyet a vármegyei bálra s bizonyosan itt akarta 
először megmutatni — toldá a jegyzőné. 

— Vagy udvarlója van ! — mondá'a kántorné. 
— Ah, épen ! Majd olyanokkal foglalkozik ! Ját-

szik a Marcsaval, meg a Pistikával! — replikázott 
az ügyvédné, ki gyermektelen volt s igy ki nem áll-
hatta a gyerekeket. 

Az elnök csengetett, másodszor is csengetett, 
de a megjegyzések nem akartak véget érni. Végre 
is összehúzta homlokát s bírói szigorral ejté ki: 

— Csendet kérek! 
Megadták. Elhallgattak mindnyájan. 
T , l í a . a. n e m jött el, annak mindene-
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értesülést akarunk kapni, forduljunk a szolgákhoz. 
(Ugy van! Jól beszél!) Muki Ferke ! Mit tud a jegy-
zőről. önt köldtem a jegyzőhöz ? 

— Igen! 
— Mondja, beszélt a jegyzővel, nem mondott 

valami okot, melyért nem jöhetett el ? 
— Igen tisztelt gyűlés — koszorú ! Mielőtt ezen 

jogos kérdésre válaszolnék, engedje meg, hogy kije-
lentsem, miszerint a Barsiné ő nagyságát, az igen 
tisztelt jegyzőt szórakozottságból — elfelejtettem 
meghívni. 

Hanem, mikor ezt mondta, már akkor kivfll 
volt az ajtón, kalapostól, mindenestül; társa meg, 
a híres Csorba Lajcsi egy szekrény megé bujt s igy 
a kalamárisok az asztalon maradtak. 

— Oh, ez engedetlenség! 
— Nagymérvű hanyagság! 
— Impertinentia! 
— Iujuria l 
— Lázadás a tőrvény ellen! 
— Megsértése a gyűlésnek! 
Az elnök nem tudta őket lecsendesíteni. Hiába 

csengetett, hiába volt a rendreutasitás, a szó-meg-
vonás, a nyelvek annál jobban peregtek, végre is a 
gyűlést fel kellett függeszteni öt perezre, a mit persze 
arra használtak fel, — hogy ozsonnáltak. 

Erre már Csorba Lajkó is kibújt a rejtekéből 
s mivel holmi pókháló ragadt a fejére, igen jóizü 
nevetésre szolgáltatott okot. mit még növelt az, hogy 
félelmében a nélkül is tömzsi, rövid nyakát vállai 
közzé húzta s nagy alázattal várta az igen tisztelt 
gyúlés-koszoru lesújtó Ítéletét. 

De a jószívű elnök csak arra kárhoztatta, hogy 
szék hiányában — nem lehet csudálni kis városban 
sár idején, mikor még a szomszédból se lehet hozni 
-- állva egye meg ozsonnáját, mi pedig állt vala 
egy findzsa kávéból, egy kis tányér süteményből. 
Megörült a filkó, mert mindnyáját nagyon szerette. 

Ozsonna alatt aztán újra szóba került az eset, 
a melynek nyomán mindenkinek eszébe jutott jegy-
zőkönyv nélkül Is a mult ülés tárgya, a viharos ta-
nácskozás, hangos replikázás, meg a szigorú, de egy-
hangú határozat. Neki melegedtek ismét a beszédnek 
s egyszerre csak azon vették magukat észre, hogy 
a szolgálók elhordván az asztalt (már illik tudni: a 
teritéket) rendes gyűlést képeztek, 
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— A nevetés hangjából a ¡elleniekre is 
lehet következtetni, ugy mondják legalább a filoló-
gusok. Az a hangot ejtők nyílt, becsületes emberek, 
kik szeretik a társaságot, de e mellett ingatagok és 
szes élyesek. E hangon nevetnek a flegmatikus és a 
melankólikus egyének Az i hangot ejtik rendesen 
a még éretlen, vagy fejletlen eszűek, de kedves és 
ragaszkodó természetű emberek, kik olykor félénkek 
és határozatlanok Az o hangban való nevetés nagy-
lelkűségre és határozottságra mutat. Leginkább kell 
télni azoktól, kik u hangot ejtenek nevetés közben, 
mert ezek mogorva embergyűlölők. 

— Megegyengette. Subás tanyai ember áll 
a biró előtt. Az a panasz ellene, hogy kegyetlenül 
megverte a szomszédja fiát. A biró megkérdezi a 
vádlottól: 

— Beismeri hogy megverte ezt a gyereket ? 
— Én ? Má hogy ösmerném be, dehogy ver-

tem, egy kukk se igaz ebből, tekintetetös uram. 
— Dehogy. Hát itt az orvosi bizonyítvány. 

Hát ez hazudik ? 
— Nem hazudik, megkövetöm a biró urat, de 

nem ugy igaz, hogy mőgvertem vóna. 
— Hát hogy igaz ? 
— Csak mögegyengettem, mert érdemös vót rá. 

— A brüsszeli csipke. Nemrégiben egy 
bécsi fűszerárus, R. ur, Brüsszelbe utazott s magá-
val vitte a feleségét is. Néhány napi brüsszeli tar-
tózkodás után a férj elvégezte üzleti dolgait s egy 
estére ki'üzték az elutazást. Délután az asszony épen 
csomagolt, a mikor belép a szobába R. 

— Ah, te vagy, azt hittem, a kereskedő. 
— Miféle kereskedő? 
— Az, a ki az imént járt itt. Finom csipkével 

kinált meg. Sajnálom igazán, hogy nem vásároltam 
belőlük. 

— örülj neki. A határon erősen megvámol-
nak. . . . 
Annyiért Bécsben is megkaphatod. 

— Mi közöm a vámhoz P Becsempésztem volna, 
— De hiszen a határon szigorú vizsgálatot tar-

tanak. 
— Tudom. Hiszen nem is pakkoltam volna a 

ládába. . . Majd bizony 1 A derekamra kötöttem 
volna. 

— Mindegy! Ott is rátalálnak 
— Ugyan ne tréfálj ! 
— Fogadjunk I 
— Nem hiszem. 
— Hallatlan! 
— Mire való ez a pörlekedés, ugy sem vet-

tem meg. 
A párbeszédnek vége szakadt. R. urnák volt 

még valami elintézni valója s eltávozott. Ez alatt a 
csipke-kereskedő ismét felhozta a portékáját s R.-né 
nem tudva ellenállni a kisértésnek, 20J forint értékű 
csipkét vásárolt, a mit később a derekára kötözött. 

SZENTESI LAP. 

Néhány órával később már utbar. voltak Bécs 
felé s másnap a határhoz érnek. R-né nagyon kezd 
nyugtalankodni. 

— Ahá, szólt R. ur — ugy-e, hogy félsz a 
vizsgálattól. Most örülsz még csak igazán, hogy szót 
fogadtál nekem. 

A vizsgálat azonban nagyon felületesen történt 
meg; a vámfelügyelő semmit sem talált s már tá-
vozni akart. R. ur azonban röstelte a dolgot, félt 
hogy az asszony csúfot fog űzni belőle mert csak 
a szája járt. Szerencsére jó gondolata támadt. Oda 
lép a vámfelűgyelőhöz s fülébe súgja : 

— Uram, annak az asszonynak tiltott porté-
kája van. 

A feladás nem maradt következmények nélkül. 
R. ur nagyot bámult, a mikor meghallotta, hogy 
fizetnie kell. fizetnie a saját erszényéből. 

Végül az ügyetlen vámfelügyelő R.-né jelenlé-
tében köszönte meg R. urnák a s*ives feladást. 

— A mi mindennél jobban táj. Fiúmé-
ban történt a minap, hogy a temetőben — a koporsó 
előtt egy társulatnak az elnöke búcsúztatót mondott 
az elhunyt tagtárs fölött. 

— A mi legkedvesebb tagtársunkat a kérlel-
hetetlen halál egészen váratlanul ragadta ki körünk-
ből s huszonnégy éves özvegyet hátrahagyva . . 

Az özvegy, meghatva : 
— . . . csak huszonkettő! . . . 
— Csoda a boltban. A csütörtök délutáni 

ólmos esőben történt. Egy polgár esernyő alatt bal-
lagott a síkos állapothoz mért óvatossággal a főtéren 
egyik bolt felé. Mikor az ajtóba ért, leakarta csukni 
az esernyőt de hiába húzta, a kelme csak nem en-
gedett s feszesen maradt azután is kiterülve. Prak-
tikához folyamodott a polgár: felülről nyomta az 
esernyőt. Akkor se csukódott, mivel hogy rá volt 
fagyva az eső s csontkemény volt az ernyő kelméje. 

— Hejnye! — méltatlankodott a férfiú — hát 
még ilyet is meg lehet cselekedni ? 

Azután uj módszert vett elő: alulról húzta, fe-
lülről nyomta az ernyőt; az még arra se tágított. 

Mérges lett a hazafi nagyon és ugy nyitott er-
nyővel »duródott* be a bolt ajtón: 

— Gyere hát no, hadd lásson csudát a bótos is! 

— A gyógyító szerelem. Pszikológusokat 
érdeklő esetet táviratoz nekünk békés-csabai tudósí-
tónk. Sebők Lajos gyomai fiatalember több évvel 
ezelőtt égő lámpással agyonütötte az apját. A tőr-
vényszék ezért több évi fegyházra itelte. Mikor ki-
szabadult, haza jött szülő-varosába s alig volt né-
hány napig otthon össze veszett az anyjával s dü-
hében ugy megverta, hogy a szerencsétlen asszony 
a verésbe belehalt. A törvényszék akkor megvizs-
gáltatta a fiatal ember elmebeli állgpotát s a szak-
értő orvosok őrültnek nyilvánították Setők Lajost, 
akit bevittek a gyulai kórházba. Ezzel az esettel 
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körülbelül epy időben történt, hogy egy Szombati 
Jula nevű csinos leány egy Breyernéjnevü asszonyt 
fejszével liala»o>an megsebesített. A gyilkos leány 
elméjét is megvizsgálták az orvosok, őt is őrültnek 
nyilvánították s ugyancsak a gyulai kórházba szállí-
tották oryosi kezelés czéljából. Sebők Lajos és Szom-
bati Júlia évekig voltak orvosi kezelés alatt s kigyó-
gyultak. Időközben megismerkedtek egymással a kór-
házban s megszerették egymást. Az orvosak azt ál-
lítják, hogy a két betegleik ü emberben feltámadt 
szerelem igen jelentékeny hatással volt elmebeli ál-
lapotukra s elősegeitette a gyógyulásukat. Most 
mindkettőt elbocsátották a kórházból és Sebők La-
jos legközelebb feleségül veszi Szombati Júliát 

Irodalom. 
A legszellemesebb lap. A fővárosi újságok 

konkurencziája óriási. Valahányszor egy-egy uj lap 
jelenik meg, a hitetlenek mindég hitetlenül csóválják 
a fejüket, hogy honnan tud ez előfizetőket szerezni. 
Es mégis szerez, mert egy-egy uj és érdekes lap 
teremt magának mindig uj közönséget. 

Csak azon fordul meg a dolog, hogy van-e a 
szerkesztőnek elegendő invencziója ahhoz, hogy tud-
jon valami ujat, érdekeset teremteni. Persze, hogy 
chablonszerü és unalmas uj újságért senki sem fogja 
ott hagyni a régi jó lapját és ez oka annak, hogy 
egy csomó uj vállalat nem tud sehogy sem pros-
perálni. Ekkor azután az első dolog szidni a közön-
séget, amely nem karolja fel az uj vállalatot. Pedig 
annak a szegény közönségnek igaza van. Helyes és 
jó érzéke van a magyar közönségnek arra, hogy a 
rosz dolog ne érdekelje, ellenben a jó és érdekes 
ujitás iránt rokonszenvvel viseltessék és azt támo-
gassa. Legalább azt mutatja az az óriási érdeklődés, 
melylyel a magyar közönség az ő legrégibb szép-
irodalmi napi lapjának, a „Fővárosi Lapok*-nak 
átalakulását és megbővitett ujabb alapokra való fek-
tetését fogadta. 

De hát ezt az érdeklődést i.em is lehet csu-
dálni. Az uj szerkesztő: Porzsolt Kálmán maga köré 
gyűjtve a mai magyar irodalomnak úgyszólván min-
den számottevő munkását — nap nap után olyan 
lapot ad a közönségnek kezébe, mely teljesen kon-
kurrenczián kívül áll. Napról-napra ujabb meglepe-
téseket szerez, érdekes irodalmi és politikai cseme-
gékkel látja el a lapot, a legteljesebb franczia lele-
ményességgel, anélkül, hogy a nemzeti talajt kieresz-
tené a iába alól s anélkül, hogy nemzeti jellegét 
elvesztené a lap. Az irodalmi s művészeti körökben, 
a kávéházakban s a legelőkelőbb társaságokban nap 
nap után eseményszámba megy a lap minden egyes 
száma, melyben amellett, hogy a szépirodalmi rész 
egy nap is annyit, sőt többet foglal magában, mint 
akármelyik szépirodalmi heti lapban — hát amellett 
telve van az aktuális eseményeknek szellemes, kőny-
nyed és irodalmi értékű feldolgozásával. 

Folyt a szó, mint az áradat, mint az iskolás 
gyerekek száján az egyszeregy. 

— Ugy van ! Helyes! Nem engedünk jogunk-
ból ! Miféle injuria is az, mindéi roszat a szép 
nemre fogni, mikor ők maguk a férfiak mondják, 
hogy mi vagyunk a gyöngébbek, hát, hogy követ-
hetnénk el mi azt a sok bűnt. Mondják meg a tisz-
telt urak ! 

— Sehogy se! Igaza van az elnök urnák! Mi 
nem vagyunk a hibásak, hanem a férfiak mindent 
ránk kennek. Persze, ha a szakácsné elsózta a levest, 
vagy szerelmeskedése m;att megég a rántás, mind-
járt csak mi vagyunk a hibásak, nekünk kell el 
nyelni a szidást. S a szakácsnék, kivált ha szépek, 
még arcz csipést, sőt titokban talán még csókot is 
kapnak. Pfuj! Szégyen l Gyalázat! 

— Ugy van! Szégyen! Gyalázat! zúgta rá az 
egész gyűlés. 

— Ez ellen óvást teszünk I 
— Ellent mondunk ! 
— Tiltakozunk! 
— Protestálunk! 
— Appellálunk! 
Zúgott minfelé az elégedetlenség. Az arezok 

kigyúltak, a szemek vakmerően villogtak, az ajkak 
idegesen rángatóztak, a kezek görcsösen összerán-
dultak, de azért senki se hallgatott. 

— Törvényt kell tenni! 
— A férjeken! 
— Az embereken! 
— Mindenkin! 
— A világon ! 
Helyeselték mindenfelé az elnök javaslatát. 
— El kell őket Ítélni! 
— Halálra! 
— Börtönre! 
— Kenyérre, vizre ! 
— Böjtre ! 
— Főzésre! 
— Csókolódzásra ! 
Ezt az utóbbit Csorba Lajkó volt kegyes aján-

lani, de bizony az alkalmas búvóhelyet ha ismét al-
kalmazásba nem vette volna, csuful megjárta volna. 
Szerencséje, hogy a tagokat magasabb eszme, czél 
hatotta át mint az ő üldözése. De még igy se mert 
addig kibújni, mig a vihar tartott. 

Aztán megint az elnök szólalt meg : 
— Reformálni kell! At kell alakítani az egész 

világot! 
— Az asszonyok legyenek az urak! 
— Kezdjük mindjárt Ádámon és Éván, kezd-

jük a biblián. Át kell alakítani! 
— Ugy van! Helyes 1 
— Ki kell mindenütt javítani az epitetonokat. 

Az .asszonyi állat" ot törülni kell az .ember" he-
lyébe .emberi állat"-ot kell tenni. 

— Ugy van ! 
— Aztán ki kell igazítani azt a részt is, mi-

kor elhatározták, hogy az asszonyok nem vehetnek 
részt semmiféle gyűlésen, olyaténképen, hogy mivel 
az asszonyi nem tapasztaltabb (ösmeri az udvarlóit!) 
csupán csak azok vehetnek részt a gyűlésekben, 
mig a férfiak onnan örökre kitiltatnak. 

— Ugy van! Helyes! 
— A történelmet is újra kell irni! Ugy kell 

feltüntetni a dolgot, hogy mindenütt a nők vitték a 
elöntő szerepet a közügyben ugy, mint a csatatéren. 
Nők voltak a leghíresebb államférfiak, diplomaták, 
hadvezérek, katonák; míg a férfiak csak czigarettát 
szívtak, pipáltak s ütötték a — filkót Szóval: ha 
nincs asszonyi nem, elvész a világ! 

— Ugy van ! Helyes! 
— Ujitani kell mindent! Háborút kell izenni 

a létező világ rendnek. Mindent, mi férfi, le kell 
söpörni a világ uzínpadáról. Nők kezében legyen a 
királyi páleza, a törvényhozói, meg a bírói bot, a 
kard ; a férfiak meg legyenek szakácsok, kukták, meg 
nem tudom én, mik! 

— Ugy van! Helyes! 
— Tehát ugy látom, kimondhatom: a gyűlés 

egyhangúlag elhatározta, hogy a fennálló társadalmi 
és világi rend ellen irtó háborút indit. Felforgat 
mindent hogy igy magához ragadhassa a hatalmat. 
Nem retten vissza semmitől, nem lesz előtte drága 
semmi sem. Kfizd a küzdők ellen, harezol a har-
czolók ellen fegyverrel, karddal, a hogy tud s a hogy 
üdvősnek látja. Nincs drága előtte semmi. Nem tö-
rődik az emlékekkel, a múlttal, a jövővel, csupán a 
jelennel. Kibontja s magasan lobogtatja a zászlót, 
melyre a Nők Uralma! van irva. Mihelyt legkö-
zelebb a férjek gyűlést tartanak, megtámadjuk őket 
• a hatalmat kivesszük a kezükből! 

— Ugy van ! Helyes I 
— Tehát holnapután P 
— Nem ! Holnap ! 
— Nem ! Ma! Mindjárt! 
— Ugy van! Helyes! Ma ! Még ma ! 
S az elnök csengettyűjének szava elveszett a 

nagy zajban, a lelkesülés mámorába fulladt min-
denki s már-már kitört volna egész mivoltában a 
vész, a harag s a győzelem utáni vágy tönkre tette 
volna a férfiak iránti tiszteletet, becsületet, szerete-
tet, midőn Barsiné, az eddig távollevő jegyző nagy lel-
kendezve fut a gyűlés terembe. Arcza sápadt s rajta 
az ijedtség minden neme látható. Muki Ferke alázat-
tal, de még is bizonyos kárörömmel kullogott utánna. 

Egyszerre csend lőn. A jegyző arcza megdöb-
bentett mindenkit s a kíváncsiság legnagyobb neme 
ült az arezokra. 

Fuldokolva kezdte Barsiné: 
— Végünk van ! Fussatok ! A férfiak a tegnap-

előtti gyűlés jegyzőkönyvét kezükbe kerítették s meg-
tudták, hogy ellenök esküdtünk. Kijátszottak Felosz-
latták a gyűlésükét, aztán mindenki haza ment, 
elővette a seprűt. Össze-vissza hánytak mindent a 
szobában. Aztán elővették a kanalakat s azóta főz-
nek a számunkra. Engem is elzavart az uram — 
tanácskozni, azt mondta, most már ő lesz az asz-
szony. Ezt nem engedjük ! Szobát tisztítani, mosni, 
főzni: ez a mi kötelességünk ! Ez a mi jogunk ! Ezt 
nem engedjük! 

— Ugy van ! Nem engedjük! 
— Mit, hogy az én férjem tisztogasson az én 

tulajdon szobámban ? Azt nem engedem ! 
— Mit, hogy az én uram főzzön az ón kony-

hámban ? 
— Az én fazekamban P 
— Az én kanalammal P 
— Azt nem engedjük ! 
— Hogy az én uram szerelmeteskedjék a 

szakácsnémmal s együtt sózzák el a levest P Azt nem 
engedjük ! 

— Nem engedjük ! 
S mindenki rohant haza. Nem törődtek vízzel, 

ny.ikig érő sárral, csak azon gondolkoztak, miként 
riadják vissza uruktól ismét a királyi pálezát, a 
bírói botot: a fakanalat, meg a — seprűt . . . . 

Igy végződött Csekén a lázadás. 



I oldal. SZENTESI LAP. 

A .Fővárosi Lapok" újjáalakításának rövid ideje 

^ l i ^ í S Z r . Essenz sto^ka co.pos. Védje«, J . a csillagban. 

azt a csimet, melyet adtak neki: az ötletek újsága SZÖflt Jakab-féle gVOlTlOrCSeppeK. 
enmét. Mindjárt első imában pompás ötlet volt kipróbált, soha nem hatástalan 
a d B i / k-rtly ama toJlanak hű mását melylyel az e l l en i különösen étványtalanság, 
epházpol,t,ka. örvényjavaslatokat mentesítette. Ka- görcsök, gyomorégés, 
rácsonyi mellékletül pedig a legkiválóbb magyar író- emesziesi gyengeseg, emeiyges^ i • j » 
tói közölt egy csomó kis sz índarabot , melyeket a ^hka rossz széktétel stb. ellen Egy ¿ v e g á ra 1 é s 

családokban otthon, oompásan elő lehetett adni A 3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mmt el^rendü gyógy 
«Műkedvelők szinházá" -nak (ez vo't a lap karácsonyi s*e r 'smeretes 

a dr. Lieber-téle idegcrősitő 

mellékletének a czime) akkora keíete volt hogT a f U*lr, védjegye a Ikerejit é. a 1 
megjelenés napján a déli órákban már a főváros egy árjegyzéket Orvosi és 
elárusító helyén sem lehetett kapni egy karácsonyi szennt készül Fanta M^Gyógytárában, I rága. 
számot sem. lo-zál/necíáíT a regrosszabb esetben ¡s gyó-

És az is kitűnő ötlete volt a lapnak, mikor) IbZdKUöbdg gyjtható Sougode Essenz 
üres és elcsépelt reklámhirdetések helyett, teljesen a által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
fővárosi színházak színlapjainak mintájára és ugyan-'tával vagy a nélkül. Szin, szag és íz nélkül. Ered-
azokkal a betűkkel, csalódásig hü szinlapokat nyoma-'mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
tott, melyeken az előadó személyek neve helyett a Fő-depot: H o f f m a i i n gyógyszertára Scheuditz 
lap munkatársainak neve szerepelt. A .Fővárosi^Leipzig. 16-40 
Lapok s z i n l a p j á n a k kiragasztása napján 
az egész főváros ezekről ai ötletes színia pókról be-
szélt, s egyes színlapok előtt valóságos csoportosu-
lások voltak. Most legutóbb pedig a farsang kezde-
tére, Vízkereszt vasárnapjára, egy a magyar literatu« 
rában páratlanul álló számmal kedveskedett olva-
sóinak. A lap külön mellékletkép adott egy illuszt-
rált tánczrendet, melynek minden számát a magyar 
irodalom jelesei írták. A csárdást: Ágai Adolf, az! 
első négyest: Porzsolt Kálmáu, a tipegőt: Endrödy 
Sánndor, a cotíllont: Hevesi József, a mazurkát: 
Lipcsey Ádán, a 11-ik négyest: Vértessy, a keringőt : 
Makai Emil a szünórát Abonyi és igy tovább. A 
tánczrendben az irók autogrammjai voltak s ezen-
kívül mind n egyes dolgozatot külön illusztrált Fa 
rágó, ez idő szerint a legkitűnőbb magyar illusztrá-
tor, aki a .Fővárosi Lapok"-nak állandó rajzolója. 
• lap teljesen uj nyomokon halad s szerkesztősége, 
összetoborozva a magyar irók legjelesebbjeiből — 
nap nap után ujabb kellemes és érdekes meglepe-
téseket szerez olvasóinak, ugy, hogy a magyar hír-
lapirodalom valósággal dicsőségét ülheti ebben a 
lapban, mely az első igazán modern előkelő magy. újság. 

20. szám 

Tinót, nervi toiiica 
(Dr. Lieber tanár idegeróeltö Elixirjej 

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

és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ezpn 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősítő szer, 
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/s. 3—5 Mark 

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

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

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 
14—40 K ö z p o n t i f ő-ü z I e t: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

O Ö O C :x«x: -X :x«x: ZIXKX; 
[ Jó egészségét aki szereti, J 
) forduljon a gyomor rontás avagy hülésből eredő bántalmak, — valamint azok szomorú következ- } 
ménye meggátlása szempontjából az általánosan nagy kedveltségnek őrvendő, ártalmatlan és 

biztos liázi szerhez, az u. n. 

„javított kárpáti egészségi labdacsokéhoz 
f lévén ezek főtulajdonsága az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, 
\ amennyiben a meghütött vért és gyomrot fölmelegítik, a fölösleges epét, gyomorsavat és nyákot 
) a legkellemesebb módon és természetes uton a bélrendszerből kivezetik ez altal az ételhez, italhoz 
való vágyat fokozzák; alhasi fölfuvódást (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, 
székrekedést, felböfögést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, lázas állapotot megszüntetik. 
Alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak a kezdetleges és nyiltaranyérnél gyomorhurut, 

vakaranyérnél, máj és vesebajoknál. 
Eddig el nem ért kiváló jó tulajdonsága ezen labdacsoknak az, hogy oly szelíden hatnak, miként 
még a legérzékenyebb természetűek is, a legkevésbé sem terheltetnek meg általuk, mert sem undort, 

sem hasrágást, csikarást nem okoznak. 

A beérkezett számon elismerő nyilatkozatok közül: 

/OKXXXXXX0XXtt*yy)CN 

1. Tek. gyógyszerész ur! Szíveskedjék j ó h a t á s ú 
egeszségi labdrcsaiból részemre 1 tekercs (6 doboz) p< sta-

K * fordultával utánvéttel küldeni. Mezö-Szengy 1 (Torda-Ara-
nyosmegyej 1S93 jan. jo Tisztelettel Sláva D mokos s. k. 

Ü t. Szilágy-Somlyón, ^93. jan. Í3 áo. Tek Gömbös László 
gyógysz. urnák Tolna. Fogadja köszönetein kifejezését a 
küldött labdacsokért, meljek oly hosszú id^n át szenve-
dett gyoinoi bajomtól Mjeaer. megmentett, fejfájásomat 
megszüntette és igy bizton hiszem, hogy ezeniul már 
megles ek kímélve a sok orvosságtól. Egyszersmind nem 
mul-szthatom el sz ves tudomására hozni, hogy a csodá-
latos gyógyhatású vértiszlító labdacsokat hasonló beteg-
ségekben szenv.dő baratnö m es ismerőseimnek ajánl, fo-
gúm. tisztelet lev. ögzinte hál. lekötelezettje Porges Adolfné 

y 3 Tek gyógysze.esz ur! Miután az ön labdacsai több-
/ > fele bajoknál - kitűnően használt, — ösmerőseim meg-
' r f kértek, hogy szíveskedjék nékik is az ön labdacsaiból ren-
J Jdfclni, kérek tehát 7 tekercs (á 6 doboz) tartalmazó kár-

páti egészségi labdacsot postautánvéttel megküldeni. Fo-
garas, 1893 február 23-án. Tisztelettel Wilheim L vend gl. 

i Tekintetes ur ! A nőmnek 16 éves betegségét az ön I 
egészségi labdacsai elhárították, most ped g egy más em* < 
ber részére kérek egy tekercse», a melyet kérem cz mezni 
CSOBIO István, (Abauj-Tornamegve) Telki-Banyán, 1893. 
április 25-én. Tisztelettel: Vjeha Antal s k. iparos. 

5. Igen tisztelt gyógyszerész ur ! Kérek a javított kár-
páti egészségi labdacsokból egy tekercset magyar utasi- j 
tással küldeni, mert az nálam kitűnő hatásúnak bizonyult. I 
Mocsolyán, 1894. nov. 19-én. Tisztelettel Bán&al Ferenci. 

6 Tekintetes ur ! Mai r ostával utalványoztam önnek 1 frt I 
12 krt, kérem küldjön számomra az fln állal föltalált és I 
készített labdacsokból egy tekercset ; Somogyban igen so- I 
kakat meggyógyítottam vele. remélem itt is éppen oly jó \ 
hatással leend, nem rég jöttem ide, de már is szükséges i 
a valódi jó orvosság. Kész szolgája Jezovicz-Szlavonía. " 
decz 3-án 1894. ~ " Szabady JAnss. 

E^y 15 ladacsot tartalmazó dobozka ára 21 kr., hat dobozkát tartalmazó részben magyar, részben 
német utasításba csomagolt tekerecs ára 1 frt, a labdacsok árához ha 12 kr. mellékeltetik, a meg-
rendelt mennyiség bérmentve szállíttatik. Eredeti készítményt csupán azon dobozka tartalmaz, 
melynek oldalán czimerem pecsétnyomata, fenekén a törvényesen bejegyzett védjegy látható. 

E labdacsok kaphatók a készítőnél 
GÖMBÖS LÁSZLÓ gyógyszerésznél SZENTESEN, ^ 5-13 

valamint a legtöbb gyógyszertárakban. 

X Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél (Budapest, Király-utcza 12. szám.) 
KXXXZ= :XKX: : X Z I « Ä Z Z X : :XKX: xxxy 

házi és népszer. 
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-

lantág, gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
fellujtság, savanyu, felböflögés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyoMorgftrcs 
szűkülés. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és himor-
rhoMáknál. 

Emiitett bajoknál a fflarlafzelll 
K y e m o r e H e p p e k évek ota kitü 
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára 
hasxnálati utasítással együtt éO kr., nagy 
üveg ára 70 kr. 

Magyarországi főraktár: T f t r A k 
J ó z s e f gyógyszertára B u d a p e s t , 
Király utcza 12 sz 

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak olv cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a keazitO 
aláírásával (C. Brády) és esan szavakkal 
«Valódiságát bizonyítom". 

A Máriaczelli gyomerosfpek valodian 
kaphatók. 

Szentes: Várady Lajos és Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-
ton: Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 8 23 
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Iső Tokaji Cognac-gyár 
Ii c ly csak Tokajban létezik, állami kedvezménnyel 

kitüntetve. 

A m. kir. kereskedelmi minisztérium 
felügyelete alatt. 

A r a n y é r m e k * Páris, Bordeaux, Brüssel, Hága, London, Berlin, 

Chicagó. 

1894. bécsi nemzetközi kiállításon díszoklevél, mint legmagasabb ki-

tüntetés. 

Óvakodjunk értéktelen utánzásoktól. 

V a l ó d i t o k a j i c o g n a c T o k a j b ó l 

Csakis ezen 

czimerével 
Tokaj város 

valódi borkivonat. 

Kapható: ifj. Kovács Sándor, Eisler Lajos és Löwinger Adolf uraknál. 
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SitnU«, 1895. NytuuUU Simt Ftrtntx yytrsugtóján. 




