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Eöfízetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

6 frt — kr. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri6 közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Schönfeld A. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egr3 r@s s z á m áira i 5 tor. 

Főszerkesztő és kiadótulajdonos: 

F E R E N C Z . 
Felelős szerkesztő : 

P I N T É R G - T U L í í l . 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóh ivata lban és l apk i l i o rdó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Az oláh gyűlés után. 

A muszka pénzzel dúsan fizetett oláh 

bujtogatók nagyszebeni országos gyűlése végbe 

ment. Rendzavarás, nagyobb szabású kihá-

gás nem fordult elő ; a magyar államot ked-

vük szerint szidalmazták ugyan, de megelé-

gedtek a káromkodással, tettlegességre nem 

vetemedtek. A hatóságok különben el voltak 

készülve rá, hogy különösen azon tilalom 

miatt, mely a nagy számban összesereglett 

külföldi izgatókat a gyűlésből kizárta, lesz 

egy kis ribillió, de ugy látszik, az oláh atya-

fiakban még is volt annyi józanság, hogy 

nem tették ki saját drágalátos bőrüket a ve-

szedelemnek. 

Hanem a gyűlésben hozott határozatok, 

még inkább az ott elhangzott vakmerő beszé-

dek és felolvasott vérlázzitó táviratok méltó 

indignáczióval töltik el minden igaz magyar 

hazafi lelkét. 

Az még hagyján, hogy a hírhedt memo-

rándumot, melyben az oláh mozgalom vezetői 

a legundokabb rágalmakkal illették és az 

egész világ előtt pellengérezték a magyar 

nemzetet és államot — a magáévá tette a 

gyűlés. Hanem az már csakugyan eltürhetet-

len, hogy forma szerint megkötötték a szö-

vetséget a magyar állam legdühösebb ellen-

ségeivel, a pánszlávokkal. 

Ez a lépés már a hazaárulás tényét fog-

lalja magában; és mi valóban kíváncsiak 

vagyunk rá, hogy e z e k u t á n mit cselek-

szik az a magyar kormány, melynek tehe-

tetlensége és bűnös könnyelműsége husz év 

óta tétlenül tűrte a nemzetiségi izgatás nagyra 

növekedését. 

A tizenkettedik óra immár elérkezett arra, 

hogy a nemzetiségi handabandával szemben 

fölállítsuk az öntudatos és erélyes magyar 

nemzeti politikát. 

Nem azt a nemzeti politikát, a mely 

brutálisan elnyomja az idegen ajkú polgáro-

kat, a mint teszi azt például a maszka zsar-

nokság, hanem azt a nemzeti politikát, a 

mely tiszteletet és érvényt szerez az állam 

tekintélyének. 

E czélból első sorban el kell törölni a 

nemzetiségi törvényt, a mely túlságosan sok 

kiváltságot biztosit a nemzetiségeknek, és 

előidézője volt annak, hogy szarvaik mérték-

telenül nagyra nőttek. 

Aztán czélszerű intézmények által, minők 

a jó közigazgatás és a jó igazságszolgáltatás 

stb. biztosítani kell azt, hogy a magyar állam 

kötelékében mindenki jól érezze magát, s ne 

vágyakozzék semmi i d e g e n után. 

A nemzetiségek kulturális törekvéseit, 

nemcsak mint eddig tettük, tűrni, hanem ! 

istápolni és támogatni kell, hogy senki se 

mondhassa ebben a hazában, hogy ő mostoha 

gyermeke az államnak. 

Viszont semmit se szabad eltűrni és 

megengedni, a mi a magyar állameszme teljes 

uralmával a legtávolabbról is ellenkezik. Mi-

dőn például megengedjük azt, hogy minden 

nemzetiség ápolja és fejlessze a maga nyelvét 

és megőrizze specziális tulajdonságait, szóval 

megengedjük, hogy az oláh oláhnak, a tót 

tótnak stb. megmaradhasson, sőt e tekintet-

ben anyagilag is gyámolitjuk őket, ugyan-

akkor meg kell követelnünk, hogy a közéleti 

tevékenység körében mindenki csupán és ki-

zárólag magyar állampolgár legyen; tehát 

községi ügyekben se használhasson mást, 

mint a magyar nyelvet, jelvényül ne hasz-

nálhasson mást, mint a magyar zászlót; ha-

tóságok és bíróságok előtt csak magyar 

szóval lehessen élni; következéskép az állam 

minden polgára — bár az egyházi és a 

családi élet körében saját nemzetiségi nyelvét 

szabadon használhatja — tanuljon meg ma-

gyarul is ; a mi, persze, csak ugy érhető el, 

ha a népiskolák egytől-egyig állami kézbe 

vétetnek. 

Hogy azonban ily irányú nemzeti poli-

tikát kövessen, arra a mostani kormány és 

a háta mögött álló mameluk tábor nem bir 

sem elég bátorsággal, sem elég tehetséggel. 

Ha semmi egyébb kifogás nem volna is 

azok ellen, kik a hatalmat kezelik, már maga 

az a tény, hogy a nemzetiségi fészkelődést 

a nagyszebeni oláh gyűlésig juttatták — elég 

volna arra, hogy megbuktatásukra törekedjünk. 

Az oláh fészkelődés hatalmas tanúbi-

zonysága annak ; hogy végre életszükség az 

országra nézve egy igazi nemzeti kormány 

felállítása. A mameluk gazdálkodás osztrák 

provincziává sülyesztette ezt az ezeréves álla-

mot ; s ha még sokáig tartana, egészen nya-

kunkra hagyná nőni a belső ellenségeket is. 

A meghunyászkodás politikája tökéletes 

kudarczot vallott; lássuk már most a vas-

kezű hazafias politikát. 

Községi utak. 

Nagy fontosságú kérdéssel foglalkozik a városi 

gazdászati szakosztály abból az alkalomból, hogy a 

képviselőtestület megbízta, hogy adjon javaslatot a 

községi közmunka költségvetés összeállítására nézve. 

Tudvalevőleg a városi képviselőtestület a leg-

utóbbi közgyűlésében minden vita nélkül elfogadta 

azon kimutatást, melyet a községi dülő utakról a 

városi mérnők összeállított. E kimutatás szerint 230-ra 

megy Szentes határában a községi dülőutak száma. 

Ha a város mindezen dűlőutakat maga vállal-

koznék fentartani, ezzel beláthatlan terhet venne 

magára; mert vannak a dülőutak között olyanok, 

melyeknek jó karba helyezése ezrekre menő kiadást 

igényelne. 

Mielőtt tehát a gazdászati szakosztály a tőle 

kivánt javaslatot megtenné, tájékozást kiván szerezni 

az iránt, hogy a határbeli dülőutak közül melyek 

azok, a melyeknek fentartása a városra nézve elo-

dázhatlan kötelességet képez; és melyek azok, a 

miknek gor^^sa a magán felekre utalható. 

Az ut v ily módon való osztályozására a 

törvény jog 1 a városnak, és a gazdászati sza-

kosztály igen Jölcs körültekintéssel jár el, midőn e 

jog igénybe vételére figyelmezteti a képviselőtestüle-

tet ; mert ha mind a 230 dülő ut gondozását magára 

venné a város, és e feladatnak lelkiismeretesen meg 

is akarna felelni — a mire különben a felsőbb ha-

tóság is rászorítaná — lenne akkora közmunka költség-

vetés, illetőleg kirovás, a mely elviselhetlen teherként 

sulyosodnék a közönség vállaira. Van például a ré-

ten több olyan dülőut, a melynek kiépítése — hozzá-

értők számítása szerint 5—6 ezer forint kiadással járna. 

Ezzel kapcsolatban a gazdászati szakosztály 

arra is kiterjeszti figyelmét, hogy a természetben le-

rovandó közmunka ne legyen többé elveszett érték. 

Felmerült ugyanis a szakosztályban, és egyhangú 

helyesléssel találkozott az az eszme, hogy a termé-

szetben leszolgálandó közmunka teljesítésénél jövőre 

ki kell küszöbölni a gyakorlatból azt az eljárást, 

hogy a kiállított közmunkások egyszerűen ellophas-

sák a napot, hanem meg kell honosítani azt a — 

már több helyen sikeresen alkalmazott módot, hogy 

minden közmunkásra rászabják a napi munkát, s 

csak ha az igy kiszabott teendőt elvégzi, akkor te-

kintetik a közmunka Jeszolgáltnak. 

Ennek az eljárásnak kettős haszna van. Először 

az, hogy a kik kiállanak a közmunkára, nemcsak a 
a napot töltik el, hanem valóban dolgoznak is. Má-

sodszor pedig mihelyt tapasztalja a közönség, hogy 

a közmunka leszolgálás többé nem naplopásból áll, 

sokkal többen lesznek azok, a kik pénzzel váltják 

meg a rájuk eső közmunkát. Azt aztán magyarázni 

is felesleges, hogy mentől több közmunka váltsági 

pénz áll a város rendelkezése alatt, az utak jó kar-

ban tartása körül annál nagyobb eredményt lehet 

elérni, mert a pénzes munkaerő minden körülmé-

nyek között hasonlithatlanul többet ér a természet-

beni közmunkánál. 

A gazdászati szakosztály tehát nem cselekedett 

haszontalan dolgot, midőn behatóan foglalkozott e 

fontos ügygyei; s részünkről teljes elismeréssel adó-

zunk neki buzgólkodásáért. 

Közfürdők. 

Beköszöntött újra a kánikula. A természettör-

vényei szerint ép oly elviselhetetlen meleggel mint 

egyébkor. Az utczák nappal üresek, csak az utczák 

árnyékos oldalain láthatni embereket, kik homlokuk-

ról, arczukról az izzadságot törülve haladnak, sietve 

teendőjüket végzendő, hogy minél eléb hűvös szobá-

jukban találjanak menedéket az elviselhetlen hőség 

ellen. 

Csodálatos, hogy ép ilyenkor repedeznek meg az 

ártézi kútnak a felső-párti kútjába vezető csővei. fel-

mondván a szolgálatot a felsőpártiak legnagyobb szo-

morúságára, kik kénytelenek a központon magukat 

vizzel ellátni, vagy pedig more patrio saját vizvezetékö-

ket igénybe venni, mi ilyen kolerás időben — ha csak 

használat előtt fel nem forralják — nem nagyon 

ajánlható. 

Nagyon itt volna az ideje, hogy a csővek le-

rakásával ne experimentálnának, vagy egyszer s min-

denkorra alaposan megcsinálnák, vagy pedig a kísér-

letezést abban hagynák és a mi a czélnak sokkal 

óbban megfelelne, egy második ártézi kutat fúratnánk; 

ezáltal ártézi kutunk fölösleg vize egy rég óhajtott 

nélkülözött k ö z f ü r d ő létesítésére lenne fölhasz-

nálható, 



2. oldal. 

Nem hiszem, hogy széles Magyarországon van-e 

32000 lelket számláló város egy is közfürdő nélkül ? 

Vessünk egy pillantást a szomszéd Vásárhelyre nem 

egy hanem több ilyen fürdő áll a közönség rendel-

kezésére, né;lük Austriát vagy más müveit államot, 

minden falunak lesz egy közfürdője ha mindjárt 

mértföldekről kellene is a vizet odavezetni. 

Valóban szégyen pir borítja arezunkat ha ilyen 

kánikulai hőségben egy idegen a hőségtől eltikkadva 

fürdőt keres, és be kell vallanunk neki, hogy Szen-

tesen ilyen nem létezik! 

Ily módon hasztalanul tanitjuk az egészségtant, 

ha az egészség fentartására mulhatlanul szükséges 

kellékeket nem nyujtjuk Hogy pedig a fürdő a tisz-

taság alapelve, és az egészség ápolására nélkülöz-

hetlen bővebb magyarázatra nem szorul. 

Évek hosszú során propagoljuk eme közegész-

ségügyünkre nézve nagy horderejű ügy elintézését, 

sikerült is a kivitel stádiumába eljuttatni, de ez idő 

szerint hol feneklett meg újra, mi okon lett elha-

lasztva, arról tudomásunk nincsen. 

Hiszem azonban, hogy a jelenlenleg egész oda-

adással működő egészségügyi bizottság valyamelyik 

tagja a .Salus propuli suprema lex" elvénél fogva 

felvilágosítást fog kérni az ügy állásáról. 

(Dr. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk főszerkesztője Sima 

Ferencz országgyűlési képviselő, a tőle vett 

távirati, és levélbeli értesítés szerint Belgrád 

után a Vaskaput látogatta meg. Belgrádban 

különösen megtetszett neki a királyi palota 

fényes berendezése, a vaskapunál folyamat-

ban lévő szabályozási munkálatokról pedig— 

mint a magyar teknika dicsőségéről egész 

elragadtatásai ir Útját a vaskaputól Oláhor-

szágnak vette, s csütörtökön az oláh főváros-

ban, Bukarestben időzött; legutolsó táviratát 

onnét vettük. Ma, pénteken, Brassóba megy, 

majd Erdély egy pár kiválóbb helyét szemlé-

li meg Azon igéretét, hogy ínég utazása 

közben czikkeket ir lapunk számára, mint ir-

ja, azért nem válthatta be, mivel az utazás 

minden idejét igénybe veszi Uti élményeinek 

és tapasztalatainak leírását tehát csak haza 

érkezése után veszik olvasóink. 

— Hock J ános a párbajró l . Abból az 

alkalomból, hogy Belgiumban drákói szigorúságú 

törvényt alkottak a párbajozás ellen, Hock János 

egy igazán szép czikket irt e fontos társadalmi kér-

désről, melyet lepünk mai tárczájában közlünk, s a 

mely a Pesti Naplóban is megjelent. Minthogy Ma 

gyarországon alig van város, a hol a párbajozás 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Belgium a párbaj ellen. 

A belga szenátus egy oly törvényjavaslatot fo 
gadott el a párbajozok ellenj a melyhez hasonlót 
még párbaj vétségek ellen törvényhozás nem hozott, 
A javaslat szerint, aki valakit párbajban megöl, szán-
dékos emberölés miatt Ítélendő el, s mint gyilkosra 
mondják ki is a halálos Ítéletet. Sőt e törvény bűn 
tetni fogja még a segédeket is tiz-husz évig terjed 
hető fogházzal. Hasonló büntetést mér a törvény Í 
segédkező orvosokra is. 

Ez a drákói szigor, azt hisszük, le fogja kissé 
hűteni a belga társadalomban a lovagias ügyek elin-
tézése iránt túlságosan kifejlődött érzékenységet. 
Minden esetre többet fog használni, mint a párbaj 
ellen küzdő egyesületek, röpiratok és ujságezikkelyek. 
a melyeknek nagyon kevés gyakorlati eredményei 
voltak. 

Kétségtelen, hogy ez a tőrvény szigorú és ki 
méletlen, de a társadalom közszellemében gyökerező 
téves irányzatokat csak erőszakos eszközökkel lehet 
kiirtani. A század humanizmusa pedig elodázhatatla 
nul sürgeti, hogy az emberiség komolyan gondos-
kodjék már végre azokról a módokról és eszközök-
ről, melyekkel ezt a középkori fekélyt a társadalom 
testéből kiirtani lehet. 

Mindenki érzi, hogy a párbaj, mint a közép-
kori isten-itéletek elfajulása, a hittel való visszaélés-
nek, vagyis a babonának és a nyers erőszaknak faty-
tyuhajtása. Igazi törvénytelen gyermek, akikinek csak 
születésére kell utalnunk, hogy elpiruljon. 

A középkor fejletlen jogállapotainak maradvá-
nya, midőn az érdekek összeütközésének megoldását 
nem az állami rend által felállított intézményektől, 
tehát oem a jogrendtől, hanem az egyéni szenve-
délytől és a testi ügyességtől tették függővé. 

SZENTESI LAP. 

olyan epidemiává fajult volna, mint Szentesen, ugy 

hisszük, hogy nálunk valósággal aktuális értékkel 

bír a Hock János czikke, s mint ilyet, különösen 

ajánljuk azt olvasóink figyelmébe. 

— Taní tónő választás. Mint értesülünk, a 

Gsató Sándor elmozdítása folytán megürült ev. ref. 

leányiskolái tanítói állás betöltése f. hó 30-án, vasár-

nap fog megtörténni. A pályázók közül előrelátha-

tólag Végh Eszti kisasszony, Végh Sándor bírósági 

végrehajtó leánya fog megválasztatni, ki ez állást, 

mint helyettes, eddig is közmegelégedésre töltötte 

be, s ki ugy kiváló képességénél, mint ernyedetlen 

szorgalmánál és lelkiismeretes buzgóságánál fogva 

bőségesen megérdemli, hogy a presbitérium eddigi 

működésének méltánylásául bizalmával ajándékozza 

meg. A mi bennünket illet, föltétlenül helyeseljük a 

kisasszony megválasztatását, mert meg vagyunk győ-

ződve, hogy az egyház benne egy kitűnő tanerőt, s 

a tanitó-testület egy igen érdemes tagot nyer. 

— Elmebeteg. Szőke István IV. t. 262. sz. 

a. lakoson a napokban dühöngés vett erőt, s sze-

gény édes anyját kegyetlenül elpáholta. A család 

orvosilag megvizsgáltátta a szerencsétlent, s dr. Czuk-

kermann kerületi orvos konstatálta rajta az elmebe-

tegséget ; bővebb megfigyelés végett azonban a kór-

házba akarta szállittani, de a kórház most átalakítás 

alatt áll; minek következtében a rendőrség intézke-

dett, hogy a közveszélyesnek látszó beteg az orszá-

gos tébolydába szállittassék. 

— Az Anna-napi bucsu az idén is a szokott 

élénkséggel folyt le. A vidék közelebbi helyeiről — 

a szorgos munkaidő daczára is — nagy számmal 

érkeztek bucsujárók; a mit különben a kedvező 

időjárásnak is lehet tulajdonitani. Mint egy hozzánk 

beküldött tudósításban elpanaszolják a róm. kath. 

hivek nagyon megbotránkoztak a fölött, hogy a kő-

mívesek a búcsújáró napon is fesztelenül folytatták 

a kath. templom szomszédságában lévő rendőrkapi-

tánysági épület renoválását. Hát már azt csakugyan 

joggal el lehetne várni, hogy ilyen figyelmetlenséget 

— mely a vallásos érzületet sérti — el ne köves-

senek. Hiszen azok a munkások megtalálhatták volna 

a dolgot másutt is, a hol nem lettek volna senkinek 

botránkozására. 

— Ké t dudás egy csárdában. Kömley 

Gyula színigazgató tudvalevőleg jelentette a hét ele-

jén, hogy társulatával elhagyja városunkat. A ható 

ság e jelentést komolyan véve, engedélyt adott Tas-

nikovics Antóniának, hogy a színkörben f. hó 29-én 

és 30-án „optikai és fizikai mutatványok"-at produ-

kálhasson. De Kömley „több oldalról történt felszó-

lításra • néhány nappal meghosszabbította itteni tar-

tózkodását, — s igy most már csakugyan két dudás 

van egy csárdában. Az esetet komplikálja az, hogy 

Kömleynek egész szeptember végéig van előadási 

78. szám. 

engedélye. Hogy a két engedély közül melyik marad 

érvényben, annak a tanács a megmondhatója. 

— A sz iámi k irá ly . Sziám-ról szól mosta-

nában európaszerte az ének. A harczias király, igen 

kellemes müveit ember, a ki mindig önérzetesen és 

rokonszenvesen lép fel. Szép férfiú és valóságos 

gentleman. Erkölcseiről azonban már kevésbbé dicsé-

retes dolgokat mondanak. Tizenötödik évében már 

két gyermek apja volt és első felesége vérbeli fél-

testvére. Feleségeinek száma megszámlálhatatlan. Élő 

gyermeke több van száznál. A királyi palota nem 

is ház, hanem valóságos város, amennyiben minden 

feleségének önálló lakosztálya van. Országának szo-

morú állapotáról tulajdonképpen semmi tudomása 

sincs. Ha hire megy, hogy a király sétakocsizást 

csinál, a katonák kitisztitják az összes utczákat és 

a lakóknak ünnepi ruhába kell öltözniök. Igy min-

denütt rendet és jólétet lát. Mikor a király Baeg-pa-

in-óra megy (nyaralni, valamenyi, feleségét és gyer-

mekét magával viszi a cselédséggel együtt. Igy kö-

rülbelül ezer ember megy vele a pálmák zöldjébe. 

Ha a király meghal, ünnepiesen elégetik holttestét. 

A legutolsó király elégetése a máglya dráma czéd-

rusfája és a kiöntött illatos olajok miatt nyolczvan-

ezer font sterlingbe került. 

— Köz legénybő l ezredes. Mint már emlí-

tettük Károlyi Gyulának, a degradált ezredesnek ese-

tére bizonyára jól emlékeznek még az olvasók. Ak-

koriban nagy feltűnést keltett az a büntetés, a mely-

lyel a hadi törvényszék a derék, általánosan tisztelt 

ezredest hibáján kivül, érdemen felül sújtotta. Ká-

roly Gyula kegyelemért fordult a legmagasabb had-

úrhoz, a királyhoz, a ki a kérvényezőnek kegydijat 

utalványoztatott ki, de rangját vissza nem adta. A 

degradált ezredesnek azonban, a ki magát teljesen 

tisztának és ártatlannak érezte, nem kellett ez a 

félkegyelem és a kegydijat nem fogadta el. Most, 

beállott a bolgár hadseregbe ezredesi ranggal s mint 

kiváló lóismerő, képességét ott is, mint a lóasszen-

táló bizottság elnöke érvényesiti majd. A bolgár had-

sereg kapva kap az alkalmon, hogy kötelékébe fel-

vegyen egy kipróbált és elismert katonát, a kit a 

közös hadsereg magából kitagadott. 

— Sziriusz. Julius 22-ike óta — a mikor a 

kalendárium szerint megkezdődött a hivata'os káni-

kula éjjelenként teljes pompájában, ragyogó fény-

ben tündököl felénk az égboltozatról egy csillag : a 

Sziriusz. Ö valamennyi csillag között a legfényesebb 

és a nagy medve-csillagzatból küldi tündöklő suga-

rait Közel 17 esztendő előtt indultak el a csillagtól 

ezek a sugarak és addig, mig a földre jutnak, 

1.069 000 naptávolságnyi utat tesznek meg. A Szi-

riusz, a mely tizennégyszer akkora, mint a nap, már 

a régiek figyelmét és magára vonta az ő csodálatos 

nagy fényességével. A régi egyiptomiak őrömmel 

Az ököljog igazi ultima ratió-ja Beleillett ta-
lán abba a korba, mikor a jogot az erőszakkal, a 
Decsület fogalmát pedig a személy sérthetetlenségével 
zavarták össze. De most a XIX, század világosságá-
ban a becsület fogalmának erkölcsi jellege tiltakozik 
az ellen, hogy felette a testi ügyesség, vagy a vélet-
len esélye mondjon Ítéletet. 

A párbaj megítélésénél is előtérbe lép az a 
tőrvény, hogy irraczionális szokások csak addig tart-
hatják fenn magukat, mig fennállanak a feltételek, 
a melyek azokat egykor létrehozták. Már pedig a 
párbajt a középkor hiányos igazság-szolgáltatásának, 
fejletlen jogérzületének, és rajongásra hajló korszel-
lemének durvasága hozta létre, s az elfogultság még 
akkor is fenn akarja tartani, mikor sem a társada-
lom, sem az igazságszolgáltatás nem érzi többé 
szükségét. 

Hiszen a becsület az ember erkölcsi értéke. Épp 
oly állandó, pregnáns tulajdonsága tehát az ember-
nek, mint akár a jellem, akár a szivjóság. Éppen 
azért azt önkényes igazságszolgáltatás által sem meg-
szerezni, sem elveszteni nem lehet. 

Nem is a párbaj filozófiai felfogásában van a 
társadalomnak a hibája, hanem az előítéletekben. 
Egyesek a gyakorlatban, a gyakorlat a társadalmi 
előítéletek pedig a közszellemben lappangó téves 
irányzatra utalnak. 

Hiába vallják egyesek azt az igazságot, hogy a 
férfit nem a szenvedett sérelmek, hanem saját tettei 
becstelenithetik meg. Mig ez a felfogás át nem hatja 
a társadalom közszellemét, addig a párbajt mindig 
a becsület próbájának fogják tartani. 

Addig még a legjózanabb elméket is a pisztoly 
csöve elé fogja állítani ez a rájuk nehezedő, ostoba 
társadalmi kényszer. Hiába hirdette Voltaire, hogy a 
sértő, a ki öl, nemcsak biró a saját ügyében, hanem 
bakó is. mert mihelyt De Rohan lovag megsértette 
megtanult vivni és sietett kihivni őt. Lamartine ha-

sábokat irt a párbaj ellen s Pepe Gábor kritikája 
elég volt, hogy e miatt megverekedjék vele. 

A párbaj-mánia fejlesztését kétségtelenül az a 
körülmény mozditja leginkább elő, hogy a becsület 
megsértésénél a törvények által nyújtott elégtétel 
nem áll arányban a szenvedett sérelmekkel, és sem 
a jogérzületet sem az egyéni ambicziót, sőt még a 
közvéleményt sem elégiti ki. 

A becsület ellen elkövetett vétségekre nézve 

törvényeink megtorló intézkedései nevetségesen eny~ 
hék és felületesek. Pedig ha a becsület a legdrágább 
tulajdon, sőt drágább kincs, mint az élet, ugy az 

igazságszolgáltatásnak kötelessége volna ezt is, mint 
minden tulajdont, vagy éppen, mint az életet érté-
kéhez képest védelmezni. 

A büntető kódex enyhe intézkedései csak fokoz-
zák az ingert, mely a párbaj divatszerüségét hazánk 
ban meghonosította Nálunk a kihívás' hat hónapig, 
a kiállást egy évig, a gyógyíthatatlan sérülést három 
évig, s az ellenfél megölését öt évig terjedhető ál-
lamfogházzal büntetik. Sajnos, hogy ezek a bünteté-
sek is csak nyomtatott paragrafusok, melyeket bi 
ráink a legritkább esetekben vesznek a szigorúság 
teljes értelmében igénybe. Sőt nagyon jól tudják 
nálunk a párbajozok, hogy a királyi kegyelem, ha-
talmas pártfogók közbenjárására rendesen meg szo-
kott érkezni, s a két hetes államfogházat is kegyel-
mesen elengedi. 

Pedig az embert nem annyira a törvény szi-
gora, mint inkább a büntetés bizonyosságának tudata 
szokta visszatartani a bűntől. 

Ez az ok, hogy nálunk nem a párbajozó a 
kivétel, hanem a nem párbajozó. Félig értt gyerme-
kek hivatkoznak a kardra, mint tekintélyre, s nincs 
az a patikus-laboráns, a kinek becsületbeli ügye ne 
lett volna. Sokan azt hiszik, hogy a becsület annal 
nagyobb, minél ügyesebben tud valaki parírozni, s 
minél jobban tud terrorizálni másokat. 
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üdvözölték, a mikor föltűnt az égen, mert ebben az 

időben szokta a Nilus áradása termékennyé tenné 

szántóföldjeiket. Görögországban is epedve várták a 

Sziriusz megjelenését, mert ez időben volt ott a 

szűrei. Mostanában csakaz a jelentősége Sziriusznak, 

hogy az ő idejében van lenn a földön a kánikula. 

A németek, a kik nagy kutyának hivják a Sziriusz 

csillagzatát, róla nevezték el a kánikula idejét: 

kutya-napoknak. 

— Anya és fiu. Az önfeláldozásnak ritka 

példáját adta a napokban Battonyán egy szegény 

földmivesnek 13 éves fia. Száz lllésné és több asszony-

társa a gyermekeikkel együtt kimentek az élőviz-

csatornához fürdeni. Mikor már egy darabig a part 

közelében lubiczkoltak, Százné egy másik asszony-

nyal a csatorna közepe felé tartott. E helyen azon -

ban gödörbe jutottak s a viz alá merültek. Mikor 

ezt Száznénak a parton álló 13 éves fia meglátta, 

habozás nélkül beleugrott a vizbe és odaiparkodott 

anyjához. Előbb azonban az idegen asszonyt érte, a 

kit sikerült is kimentenie s mikor már az anyjára 

került volna a sor, ereje annyira megfogyatkozott, 

hogy ő is alámerült s egy félóra múlva már az 

anya és fiu holtteste együtt vetődtek föl a felszinre. 

— Gólya a fogházban. E hó 24-én korán 

reggel nagy gólyakelepelésre riadtak fel a temesvári 

kir. törvényszék fogház lakói. Egy kis börtönczella 

ajtaján kopogtatott a gólya s egyszere csak be is 

surrant oda. Iluja Mihályné bánatkomlósi asszonyt 

látogatta meg, a ki el van zárva az urával együtt 

valami szabados cselekedetért. A rossz asszonynak 

egy pompás egészséges kis fia született. Az újszülött 

keresztapja Kmetty fogházör lesz. 

— A zabadkai nagy lopás elkövetőjét, Szo-

molai József uras;í gi inast, ki gazdáját Bezerédy huszár 

főhadnagyot jeleli Lékenyen megkárosította, még nem 

birták elfogni. Az ellopott dolgok egy része azonban már 

megkerült. Volt ugyanis ezek között egy pesti hazai első 

takarékpénztári részvény, melyet a tol vaj bűntársa Buda 

pesten az intézetnél értékesíteni akart. De a takarék-

pénztár a lopásról már értesítve volt és Szomolai 

emberét elfogatta. A fogoly lakásán megtalálták az 

összes ellopott értékpapírokat s egy 3000 frt értékű 

gyémántokkal kirakott szelenczét. Szomolai rovott 

multu ember, hosszabb ideig ült a lipótvári fegy-

házban. 

— Fel támadást já tszot tak. Szörnyű eset 

történt Uj-Hártyán pestmegyei községben. A tizenegy 

esztendős Riessmayer István, míg szülei a községen 

kivül levő szőlőskertjükben dolgoztak, a ház udva-

rán, játékból, fél méternyi mélységű sirt ásott. M kor 

ezzel elkészült, egy köténynyel bekötötte a szemét s 

belefeküdt a sirba Azután odahívta a testvéreit s 

rájuk parancsolt, hogy hantolják el, ő majd fel fog 

támadni a sírjából. A gyerekek engedelmeskedtek 

Éppen azért, mivel nálunk a párbajozás ily 
abr.ormis arányokat ölt nekünk is a külföld példái 
nyomán rad kális gyógyszerekhez kellene fordulnunk. 
De ehhez a humánus munkához az udvartól kezkve 
a társadalom minden rétegének hozzá kellene járulni. 
Mindenek előtt pedig szigorítani kell a büntető ko 
dex intézkedéseit. 

E tekintatben talán a mi törvényeink a leg-
enyhébbek. Nem szólok Anglia és Belgium drákói 
szigoráról csak Németországra hivatkozom. Itt a 
halálos végű párbajt legalább három évi fogházzal bün-
tetik. Sőt még tovább megy Ausztria, mikor a párbajt öt 
évig, a végzetes végűt tiz évig terjedő fogsággal sújtja. 

Azt hiszem, ha nálunk novelláris uton, csak 
annyit változtatnának a kódexben, hogy államfogház 
helyett börtönt értünk, a mely büntetés a segédekre 
is kiterjed; nem különben hogy a megölt fél család-
ját a gyilkos kárpótolni tartozik, rögtön más szá-
mokat mutatna fel a párbajok statisztikája. 

Pedig a családok érdeke megkövetelné, hogy 
kiváltképpen a kárpótlás kérdésével komolyan fog-
lalkozzunk. Hiszen az, a ki előre megfontolt szán-
dékkal embertársának életére tör, a legkevesebb, a 
mit megérdemel, hogy a kenyérkeresőjétől megfosz-
tott családot a nyomor és a végszükség ellen bíz-
tositsa. A családi élet iránt tartozó magasabb állami 
szempontoknak nem szabadna e kérdést csak egy 
pillanatig is függőben hagyni. 

S ha a párbajra vonatkozó tételes törvények 
egyszerű módosítása rögtön radikális eredményeket 
nem is biztosithatna, de mindenesetre hatalmas té-
nyezője lenne a párbajdüh mérséklésének s lassan-
ként átalakifaná a közszellemet is, hogy az Ítéletével 
ne a sértettet, hanem a sértőt vesse meg. 

A belga szenátus javaslata egy nagy humánus 
cselekedet, melynek hatása alól a kontinens többi 
müveit államai sem bontakozhatnak ki. Éz az én 
reménységem és bizodalmam ! Hock János . 
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neki s nagy buzgalommal hányták rá a hantot, de 

mikor a sir háromnegyedrészben már el volt han-

tolva, maguk kiabáltak le a kis Istvánhoz, hogy 

most már hagyjon fel a játékkal s támadjon föl. 

Semmi feleletet sem kaptak. A gyerekek elkezdtek 

sirni, mire odavetődött egyik szomszédasszony s en-

nek könyörögtek, hogy szabadítsa ki sírjából test-

vérüket. Mikor kihányták a homokot a sirból, a kis 

fiu már halott volt. 

— H á r o m baraczk miat t . Szomorú hír 
az, mely a szegény Bika Gábor asztaloslegényről 
szól, ki a veszprémmegyei Nagyvázsonyból jött a 
német-szivü Pozsony környékére. Rég nem ehetett, 
mert az orvosok azt konstatálták róla, hogy „a hu-
zamos idő óta való rossz és elégtelen táplálkozás 
miatt rettenetesen lefogyott." Nagyon éhes lehetett 
a mikor a szép, termékeny Gsalogányvölgyön átha-
ladt s megkivánt néhány rámosolygo baraczkot. Még 
csak az egyik fele pirul a baraczknak, ám azért 
leszakított hármat, a piros felét meg is ette mind 
a háromi.ak s utána a magvát is feltörte. Tán az 
éhhaláltól akart megmenekülni. Ebbeli igyekvése 
közben támadta meg valaki s hét olyan ütést mért 
a fejére, hogy belehalt. Csak két nap múlva találták 
meg a három félbaraczk és a magvak héja társasá-
gában, a mikor egész éjjel s egy hosszú nappal áz-
tatta a hideg eső. A Csalogányvölgy szőlőpásztorait 
és a baraczkfa tulajdonosát már felelősségre vonták. 

— Velenczei tragédia. Szépek voltak, sze-
gények és fiatalok. A lagúnák csodaszép városában 
éheztek, mert az egy varrógéppel nem tudták meg-
keresni, a mindennapi kenyeret. A piazza San Marco 
galambjairól gondoskodnak az állatbarátok, de a 
Via del Voce két galambpárjáról elfeledkezett min-
denki. Akkor a szegény és becsületes leányok utolsó 
menekvéséhez fordultak. A napokban négy Andano 
nővér széngázzal megölte magát. Ünneplő ruhába 
öltözve, imádságos könyvvel kezükben halva találták 
őket az izzó széntömbökkel megrakott kályha körül. 

A rozoga faasztalon levél feküdt, amelyet a 
legidősebb leány irt meg. Gsak néhány szó volt 
benne : 

»Anyánk meghalt, kenyerünk nincs. Sietünk, 
hogy találkozzunk mamával. Erzsébet, Margit, Mária, 
Klára." 

A négy leány biztos kézvonásokkal irta a szo-
morú levél alá nevét. A várcst egészen felizgatta a 
ritka tragédia és a négy egyszerű fekete koporsót 
óriási közönség kisérte a temetőbe. 

Véres vasárnap. A vasárnap rendesen 
meghozza Szeged-nek az ő véres szenzációját. Ma is 
három nagyobbszabásu verekedésről értesítenek ben-
nünket. Daka János és Kalmár Mihály, tőszomszé-
dok szerepeltek. Dakának Mihály nevü fia a Kalmár 
gyerekeket pisztolylövésekkel riasztgatta. Az öreg 
Kalmár a sógorával éppen az udvaron időzött, s el 
akarta a Daka-íiut kergetni; utána is ment a sógo-
rával a Daka portájára. Itt azonban Mihálynak az 
apja, anyja s a fiu vasvillával, baltával támadták 
meg Kalmárt és a sógorát és félholtra szurkálták, 

— Az Országház szobrai. Az állandó or-
szágház építési végrehajtó bizottsága a miniszeterel-
nök rendeletére pályázatot fog hirdetni a királynak 
és királynénak az uj Országházban elhelyezendő 
szohrai elkészítésére. Ugy kívánják, hogy a király 
és királyné álló szobrai egy allegorikus szoborcsopor-
tozatnak legyenek fő alakjai. A szobor csoportot az 
állandó országháznak az Alkotmányutczával szembe 
lévő főlépcsőházában fogják elhelyezni. A pályázaton 
való részvételtre összes hazai szobrászainkat felhív-
ják. A három legjobb mintát egyenkint G000 korona 
dijakkal jutalmazzak. A pályázatot csak augusztus 
közepén hirdetik ki. 

— Szivarczim. A közönségnek az a jó nagy 
része, amely Wekerle szivarjaival nincsen megelé-
gedve, tudvalevőleg uj elnevezéseket ad a legtöbb 
magy. kir. dohányjövedéki árunak. A baka, ha be-
megy a kantinba, nyersen vág le egy krajczárt a 
boltos elé : 

-- Adjon két öngyilkost. 
Öngyilkosnak neveztetik az a czigarettfaj, amely-

nek darabját egy fillérért vesztegetik. Ma egy bér-
kocsis vonult be egyik népes trafikba. 

— Két Baross-britanikát. 
— Hát az mi ? 
— Hát nem tudják ? 
— Hát nem hát. 
Tömérdek „hát"-ok utan jelentiki: 
— Hát olyan szivar, amibül kettő három 

krajczár. 

—A% utolsó szervusz. Az öngyilkos jelöltek 
körében eddig az volt szokásban, hogy rokonaiktól 
barátaiktól levélben búcsúztak el, mielőtt öngyilko-
sokká lettek volna. Tették ezt azért, nehogy szándé-
kukban a jóakarók megakadályozzák. Kinsmann Mi 
hály 21 éves kőmives ama ritka öngyilkosok közé 
tartozik, a kik közvetlen tettük végrehajtása előtt 
személyesen búcsúznak el. A búcsúzás csak egy pil-
lanatig tartott s nagyon kedélyes volt. Kinsmann 
egyik kollegájával, Bajerle Jánossal f. hó 25-én este 
Budáról Pestre ment át A siller-spricczer, budaiak 
kedvelt hűsítője, felviditólag hatott a két emberre 
s a legjobb hangulatban sétáltak a hidon át. Mikor 
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a híd közepére értek, Kinsmann hirtelen jobbját 
nyújtotta pajtásának s aztán igy szólt hozzá: 

— Szervusz koma! 
Társa még csak azt sem kérdezhette, hova siet, 

de nem is lett volna erre szükség. Kinsmann alig 
ejtette ki a búcsúszókat, a hid karfáján át a Dunába 
ugrott. A közelben vo!t matrózok utána eveztek ugyan, 
de az öngyilkos nyomtalanul eltűnt a hullámok közt 
Pajtása azt beszéli, hogy Kinsman levelet kapott az 
anyjától, mely igen lehangolta. Többször emiitette 
neki, hogy megunta az életét. Hogy a levélben mi 
volt. azt nem tudja. 

Vasúti menetrend. 

Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 

Budapestről iodul 8 óra 10 perc reggel, 10 órakor éjjel. 

Szolnokra érkezik 11 órakor délelőtt, 1 óra 7 perc éjjel. 

Stolnokról indul 11 óra 22 perc délelőtt, 4 óra20 perc éjjel 

Szentesre érkezik 3 ó. 54 p. délután, 8 óra 15 perc reggel 

Szentes—Budapest. 

Szentesr ¿¿ indu l 6 óra 5 perc reggel, 11 óra 37 perc d. e. 

Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u 

Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 20 perc. d. u 

Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d u 7 óra 25 perc éjjel 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 2 óra 20 perc 
Jélután, 4 óra 25 perc délután. 

Félegyházára érkezik 12 óra 11 perc délután 4 6ra 43 

perc délután, 7 óra 57 perc este. 

délegyházáról indul 12 óra 25 perc délután, 5 óra 10 

perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 25 perc délután, 6 óra 10 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 3 óra délutáfl, 

FéUgyhására érkezik 10 óra 21 perc délelőtt, 4 óra 

01 perc délután. 

Félegyházáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 55 

perc délután. 

Budapestre érkezik 1 óra 25 perc délután, 8 óra 50 
perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Fél egyháza—Szeged. 

Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsma felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 44 perc délután. 

Szegedre érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 45 perc d. u 

Szeged—Félegyháza. 

Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 

Félegyházára érkezik 11 óra 04 perc délelőtt, 4 óra 

39 perc délután. 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 
H.-M.- Vásárhelyről indul 6 óra 57 perc reggel, 3 óra 

58 perc délután, 9 óra 25 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 7 óra 53 perc reggel, 4 óra 33 perc 
délután, 10 óra 20 perc éjjel. 

Szeged — H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 5 perc délelőtt 

6 óra 52 perc este. 

H.-M.- Vásárhelyre érkezik 4 óra 34 perc reggel, 10 óra 
50 perc délelőtt, 8 ora 01 perc este. 

Gőzhajózási menetrend. 

Szegedre : Szolnokra : 
Szerdán és szombaton d. 

e. 10—11 óra között. 
Kedden és pénteken d. e. 

9—10 óra között. 

tíeiineberg G . (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zür ichben, pr ivá t megrende-
l őknek közvet lenü l szállít: fekete, fehér 
és szines szelyemszöveteket, méterenként 45 
k r t ó l 11 ft 65 krig postabér és vámmentesen, 
sima, csíkos, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömböző minőség és 
2000 külömböző minőség 2000 különböző szin s 
árnyalatban.) Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

A s s z o n y i s z é p s é g e t 

szappannal való mosás által kapni, lehetségtelen ; a 
bécsi Parfumerie Equitable „liliomtej-szappana" azon-
ban egy készítmény, mely kitűnő tulajdonságai miatt 

egy divatszalon se hibázzék. 
Darabonkénti ára 35 kr. Kapható : 

Hoffmann Jakab és Grosz Salamon divatáru üzletében« 



4. oldal. 

Pályázat. 
A Csongrád megyei takarékpénztár rész-

vény-társaságnál (Szentesen) ezer forint évi 

fizetéssel és nyeremény jutalékkal és f. évi 

Szeptember 1 én elfoglandó főkönyvelői állás 

töltendő be. Kik ezen állást elnyerni óhajtják 

képzetségüket és eddigi szolgálataikat igazoló 

okmányaikai felszerelt pályázati kérvényüket 

f. évi Augusztus hó 15.ig nevezett pénzinté-

zeti igazgatósághoz Szentesre czimezve - be-

nyújthatják. A megválasztott egy évi próba 

időnek magát alávetni és 1000 írt. biztosíté-

kot nyújtani tartozik. 

Szentesen 1893. julius 24 

2—3 Az igazgatóság. 

3674. — É. 893. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város közigazgatásánál 700 frt 

évi tiszti fizetéssel javadalmazott adóügyi 

tanácsnoki állásnak, helyetesités utján, ideig-

lenesen leendő betöltése czéljából, a képvi-

selőtestület 138—893 számú határozatával 

nyert megbízatás alapján pályázatot nyitok, 

s felhívom mindazokat, kik ezen tiszti állást 

ideiglenesen elnyerni óhajtják, hogy kellően 

kiállított s felszerelt kérvényeiket, f. évi 

augusztus hó 5. ik napjának d. u. 5 órájáig 

hivatalomnál nyújtsák be. 

Kelt Szentesen 1893. Juli. 25. 

Buriáii Lajos, 
1—3 h. polgármester. 

SZENTESI LAP. 96. szám. 
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x ÜGYVÉDI IRODA MEGNYITÁS. 
Van szerencsém a tisztelt közönségnek becses tudomására ^ 
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Csermőn 
40 hold kitűnő minőségű szántó-
föld kedvező feltételek melletl eladó. 
Bővebb felvilágosítást ádSzánthÓ 
Lajos ur a Csongrádmegyei ta-

karékpénztár pénztárnoka. 4E10. 

g MINDEN I 
IXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXl 

jó háziasszony pénzt és időt takarít meg, ha a valódi 

jDr. Linck-féle zsirlugliszttell 
mosat. — E czikk nem tartalmaz semminemű ártalmas anyagot és ennek 

daczára gyönyörű szép, tiszta fellér mosást idéz elő, a nélkül, hogy a ruha 

|szine vagy szövése a legkisebb kárt is szenvedné és kárpótol szappant, szódát, 
hamiizsirt, vagy bármely más hasonló gyártmányt. j 

A mosás a lehető legegyszerűbb. Va kg. Dr. Linck-féle zsirlllglisztet 
150 — 60 liter forró vizbeil felolvasztunk és a ruhát 2 — 12 órán át legczél-

szerübb éjen át — benn áztatjuk, és kézzel vagy géppel való rövid mosás után 

(igen szennyes helyeket e zsirlugliszttel külön bedörzsöljük) a képzelhető legszebb 

eredményt értük el. j 

Számos elismerő irat dicséri a valódi dr, Linck-féle zsirlugliszt kiváló előnyeit. 

| S z á z s z o r I s i f i z e t i m a g r á i t a , « e g y s z e r i l i a , 3 z r i á i l a , t . | 

Raktár Szentesen: Dobray Sándornál. 
k k k k k : kkhkk Főraktár Magyarország s melléktarto- XXXXXX XXXXX! 
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Olcsó bútor-árjegyzék! 

í 
Szentesen 

Kossuth-utcza. 
Pollák örökösök házában, 

A görög templom átellenében lévő 

B U T O R T E l 1 M E T 
ajánljukfaTmélyen? tisztelt\fő és£urirendek és a n. é. közönségnek, a kik bútort vásárolni szándékoznak és jutányos árak mellett lelkiismeretes kiszol-
gáltatásban akarnak részesülni, ezen nagyszerűen berendezett bútorgyári telepet meglátogatni és a legcsekélyebb vásárlásnál is meggyőződést szerezni, 
hogy minden versenyt felülmúló olcsó árak mellett szilárdgyártmányt, korszerű Ízléses kivitelben csakis ezen Szentesen i l ynemű egyedül létező 
butor termekben szerezhetnek; jelszava: csekély hasznot és nagy forgalmat , megteremteni e vidéken. 

Elsőrendű szakiparosok közreműködéseikkel csakis kitűnő asztalos- és kárpitos bútor, ugy a legegyszerűbb neműek polgári háztartásnak 
valamint fantasie- és diszbutor a fő- és un rendek reszére, minden most divatozó fanemekben és a legújabb alakban sálon garnitúrák, különféle 
szövetekkel díszesen kárpitozva, meglepő választékban es oly különböző árak mellett található készletben, hogy itt vásárlásait mindenki igényeinek 
megfelelően teljes megelégedésére szerezheti be. Kárp i tos műhe lyemben egy j ó fiu tanonczul felvétetik. 

^ 18—100 
Hálószaba 
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1 mosdó 9 ajtós t 
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Hálószoba 

2 szekrény 
2 ágy | 
1 éjjeli szekrény ! 

márvány nyal. j 
1 mosdó 1 
1 tükör 240 frt 1 
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Hálószoba 

2 szekrény 
2 ágy 1 
2 éjjeli szekrény | 
1 mosdó j 
1 tükör márvány. 
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HálÓ8ztba 

2 szekrény i 
2 ágy | 
2 éjjeli szekr. | 
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Ebédlő 

1 kredencz 1 

1 trumó 1 
1 tük*r | 
1 asztal | 
6 szék ! 

140 frt 
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Ebédlő 

1 kredencz 
1 trumó j 
1 tükör 1 
1 asztal | 
6 szék ' 

180 frt 
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1 kredencz \ o ^ 
1 trumó j ° 
1 tükör 
1 asztal 
6 SZék g 
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Szalon 

1 pamlag \ ¿ f o 
6 zsöllye 
1 asztal 
1 konzol 1 ¿ - - a 
1 tükör \ ff 2 

230 frt J á -S I 

SzaUn 

1 pamlag \ 
6 zsöllye 
1 asztal 
1 konzol 1 
1 tükör 
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Szalon 

1 pamlag 
6 rsöllye 
1 asztal 
1 konzol 
1 tükör 
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roda 

1 Íróasztal 
1 zsöllye 
1 o t tonrn 
1 könyválvány 

I00]frt 

Párnázott bútorok 

1 magas szőnyeg 

diván 60 
1 ottomán bourette 36 
1 diván bourette 30 
1 nyugágy bourette 24 
1 garnitúra crepp 100 

Szentes, 1893. Nyomatott Sima Ferencz gyorsajtóján. 




