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Ugyanitt egyes szamok is kaphatói 

Az EMKE. 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-

sület szentesi fiókja társadalmi téren f. hó 

18 án tartott irodalmi és művészi estélyével 

lépett föl először a szentesi humánus egyletek 

között, hogy mint helyi kultur tényező is 

megmutassa életképességét. 

Az EMKE ezen első fellépése anyagilag 

is, erkölcsileg is egyformán túlszárnyal min-

den várakozást, s méltán követelhet elisme-

rést még azok részéről is, kik a helyi párt-

küzdelmek szempontjából szeretnek bírálatot 

vonni le társadalmi életünk minden jelen-

ségéből. 

Lapunk mindig előharcosa volt azon 

eszmének, hogy a helybeli kultur-egyletek-

nek legfőbb hivatása magasabb színvonalon 

álló műélvezetek nyújtása által hatni a társa-

dalmi élet fejlődésére. — S azon hazafias 

célon tul, melyet az EMKE képvisel országos 

és nemzeti szempontból, ezt jeleltük ki szá-

mára helyi társadalmi életünk körében kü-

lön létjogosultsága feltételéül. 

Mert egy egylet a legszentebb cél iránt 

is csak ugy képes az emberek érdeklődését, 

lelkesültségét állandóan fenntartani, fokozni, 

ha szellemi élvezetek nyújtása által mind 

szorosabbá fűződik a kapocs az egylet és 

tagjai között. 

Ezen szempont lebeg a szentesi EMKE 

vezérférfiai előtt, mikor az egyleti életet nem 

pusztán arra akarja felhasználni, hogy a fő-

cél érdekében áldozatul tagsági dijakul fel-

ajánlott fillérek bekasszálásával éppen nem 

véli minden feladatát betöltve, hanem külön 

is munkálni kiván társadalmi életünk élén-

kítésén és a nemesebb műélvezetek terjeszté-

sével a kultura ápolásán. 

E téren az EMKE f. hó 18-iki irodalmi 

és művészi estélyével mutatta be magát. — 

S ez az estély több oldalról költi fel a köz-

figyelmet és enged a tanulságok levonására. 

S itt az első az, hogy az EMKE zászlója az, 

mely alatt Szentes város társadalmának min-

den értelmi rétege lelkesülten keres találko-

zót; mert akkora és oly szép közönséget, 

mint f. hó 18-án a nagy vendéglő termében 

egybegyűlt, Szentesen még soha nem láttunk, 

s ezt a várt műélvezeten kívül az EMKE 

hazafias szent célja iránti lelkesültség okozá. 

Ez a zászló tehát az, mely alatt a szen-

tesi magyar hazafias érzelmű közönséget 

mindig együvé lehet hozni. 

Ez az egyik, melyről az EMKÉ estély 

bizonyságot nyújt. A másik az, hogy ezen 

zászló inkább van hivatva arra, hogy olcsón 

magasabb élvezetet szerezzen közönségünk-

nek, mint akármelyik más kultur zászló ez 

idő szerint e széles hazában. 

Mert hiszen, akárki akármit mondjon is, 

az EMKE-estély, műélvezetnyujtás tekinteté-

ben eddig első, sőt enuél is több városunk-

ban. — Hallottunk az estélyen Mikszáthtól 

felolvasást, az EMKE egy kitűnő barátjától 

Aradról jőve, gyönyörű dalokat, s helyből 

legkitűnőbb erőinket szerepelve; de itt volt 

köztünk, ki estélyünk fénypontja volt, Nádayné, 

az osztrák-magyar monarchia egyik első rangú 

énekesnője. — Ez a művésznő, kinek egyes 

föllépését százakkal fizetnék meg szivesen, s 

téli időben el nem megy kincsekért se sehova, 

hozzánk, Horváth Gyula, városunk e lelkes 

polgára felszólítására el jön ingyen. El jön 

minden kincsét, összes vagyonát — egy eset-

leges hülés által hangját — kockáztatva, szí-

vesen ; mert hiszen ő nemcsak énekesnő, 

hanem derék magyar honleány is, ki isten-

től nyert kincséből kész áldozni a haza oltá-

rára, kész közreműködni a célért, hogy nem-

zetünk, fajunk, a magyar faj, a magyar állam-

eszme és ehez fűzendő minden hazafias törek-

vésünk, a siker kilátásával hordhassa zászla-

ját körül a haza határai Között. — S mert 

e zászlót az EMKE tartja társadalmi téren 

kezében, tehát a nagy művésznő, ki még 

jobb honleány is, nem törődik kincse kockáz-

tatásával, jön, hogy élvezetet nyújtson és 

ennek a fejében áldozatot követelhessen a 

nemzeti cél oltárára. 

Ennek köszönhetjük csak, ennek egye-

dül, hogy Nádayné felséges énekében itt, e 

város falai között, olcsón, ingyen gyönyör-

ködhettünk. 

Az EMKE zászlaja tehát vonz, kötelez, 

sőt követel, s az a nép, mely ezen zászló 

alá sorakozik, mint Szentes város népe, 

számithat rá, hogy ezen zászló alatt az or-

szág legnagyobb iróit, művészeit láthatja oly-

kor körében. — S igy ez az egylet az, mely 

kezében tartja a módot, az eszközt, hogy 

közönségünknek olykor a mindennapin tul 

nyújthasson szellemi táplálékot, műélvezetet. 

Áz EMKE az első lépést erre megkezdte 

és ezt folytatni fogja! 

Az Emke estélye. 
Az eredetileg f. hó 4-ére tervelt — EMKE-

estély f. hó 18-án tartatott meg varosunk értelmi-

ségének oly arányú részvétele mellett, s oly váloga-

tott szép közönséggel, aminőt Szentesen még soha, 

semmiféle alkalomból nem láttunk együtt, minek 

jelentőségét csak fokozza az, hogy bizonyos körök-

ből szinte tendentiosusan volt terjesztve, hogy az 

estély nem lesz megtartva, minek annyival könnyeb-

ben adhatott hitelt a közönség; mert az estélyre a 

meghívók a műsorral együtt csak két nappal előbb 

lettek kiküldve, ugy, hogy mintegy varázsütésre lát-

szott összegyűlni a rendkívüli szamu közönség. S 

ennek magyarázatát csak abban találjuk, hogy az 

EMKE céljaira volt rendezve ezen irodalmi ós mű-

vészeti estély, s Szentesen a társadalom minden 

rétege át van hatva az EMKE célja által. S mert 

maga a műsor is oly rendkívüli élvezetet igért, mi-

lyenre vidéki közönségnek ritkán, vagy soha sincs 

alkalma. 

A műsoron ugyanis felolvasóul Mikszáth, s a 

programm-további során Nádayné, a jeles énekesnő 

és Náday, mint országos nevek szerepeltek, kiknek 

föllépése iránt természetes volt a közönség érdeklődése. 

S bár betegsége miatt Mikszáth személyesen nem jött 

le, sőt Naday is elmaradt; de Mikszáth felolvasast 

küldött, s igy szellemével csak közöttünk volt, Nadayt 

pedig dr. Filó Lajos helyettesité, ki valóban az ország 

egyik legkitűnőbb szavalója, hogy a közönséget szinte 

bámulatba ejtette. Zongorajátékaval Gonda Juliska 

gyönyörködtette a közönséget, Buja Sándor pedig, 

ki elvégre nem él hivatásszerüleg a dalmüvészetnek, 

de gyönyörű bariton hangjával, melylyel minden 

hangárnyalatot megkapoan juttatott érvényre, szintén 

annyira elragadta a közönséget, hogy a taps és 

ujrázástól alig birt szabadulni, s Nádayné, kit szán-

dékosán hagytunk utóljara, hogy nevével és énekévei 

feltegyük az igazán irodalmi és művészi estélyre a 

koronát, valóban elbűvölte a közönséget. Akik őt 

itt hallották, nevét és hangját nem fogják elfelejteni 

soha. Mintha valami túlvilági bűvölet kötötte volna 

le az ember egesz idegrendszerét, hogy szinte elfe-

ledett érezni és gondolkozni; mert lelkét vitte e lagy, 

isteni hang magaval gyönyör es kéj között, midőn 

a hang megszűnt tovább szallani, az ember keze 

önkéntelenül tapsokban tört ki, hogy az elveszett 

felséges hangot újra felcsendülni hallja. — Nem 

írhatunk mi Nádaynéról kritikát, csak azt mondjuk, 

hogy elbűvölt bennünket s örök hálát érzünk iránta, 

hogy eljött s énekelt nekünk. 

Különben az estély lefolyását röviden a kö-

vetkezőkben adhatjuk : 

Mikszáthnak ez alkalommal irt kedves cseve-

géset, melyet lapunk legközelebbi szamaiban hozunk, 

dr. Filó Tihamér városi főjegyző olvasta fel. Utána 

Nádayné lépett a binére, s szűnni nem akaró tapsok-

kal fogadtatott. Nádayné, mint rendkívül rokon-

szenves és szép asszony, gyönyörű toilletjében külső 

megjelenésével is fokozta a hatást. S midőn a 

„ Fegyverkovács14 operának áriáiban megcsendült 

bűvös-bájos hangja, még a leheletét is visszafojtotta 

mindenki s egy rendkívüli varázsol hatása alatt 

állt a közönség. Midőn Nádayné befejezte énekét, 

viharos tapsban tört ki a közönség s éljenzett, tap-

solt mindaddig, míg a jeles énekesnő újra meg nem 

jelent. Nádayné második megjelenésekor két magyar 

dalt énekelt oly szépen, oly felségesen, mint elébb, 

sőt talán még szebben ; mert ez magyar volt. 

Nádayné után Gonda Juliska játszotta zongo-

rán Székelynek II. magyar ábrándját. Székely e da-

rabja egyik legszebb, zongorára irt magyar müdarab 

s Gonda kisasszony kitűnő jatéka csak fokozta a 

darab hatását, s midőn a lelkesen tapsoló hallgató-

ság megújrázta őt, Csáktornyai Lajosnak Joó Ká-

roly által zongorára tett „Elmegyek a házatokig, 

meg vissza" cimű kedves dalát játszotta el még 

szebben s nagyobb hatással, mint az elsőt. 

Utana dr. Filó jött s szavalta Arany Jánosnak 

„A walesi bárdok" cimü gyönyörű költeményét. Dr. 

Filót hallottuk már egy párszor szavalni; de ily 

rendkívüli hatással soha. 

A műsor utolsó pontját Buja Sándor éneke 

töltötte be. Szebb férfi hang kevés van az ország-

ban, s bizony alig is birt Buja Sándor szabadulni 
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a közönség ujrázásától, Háromszor hivták ki s ő min- san engedne, az uj tarifát megváltoztatni akarja, 

dig dalolt; dé a szép dalból soha sincs elég, a kö- Monarchiánk leendő trónörököse közelebb 

zönségnek azonban végtére is meg kellett elégedni s látogatást tett az orosz udvarnál. A trón-

ezzel a műsor véget ért, a közönség pedig rendki- örökös Ferenc Ferdinánd főherceget rendkívül 

vü lelkesült hangulat mellett kelt föl, hogy a ritka szivesen fogadták a cári családnál. Ünnepély 

lelki élvezetet vacsorával majd pedig tánccal váltsa fel. ünnepélyt ért és a fejedelmi vendéget minden 

A tánc reggel 4 óráig tartott s kezdetben oly alkalommal kitüntették, 

nagy közönséggel, hogy alig lehetett mozogni a te- Figyelemreméltó az orosz sajtó, mely a 

remben; de azért Nádayné is fordult egyet-kettőt látogatásban politikai fontosságú eseményt 

egy mazurkában, gyönyörű szép leányát pedig bol- lát, s azt reméli, hogy a keleti kérdésbeu 

dog volt, aki karra vehette, hogy végig lejthesse vele közelekedés történik Ausztria-Magyarország és 

a termet. Oroszország közt. 
Bál végeztével a fiatalság hajnali zenét adott Ferencz Ferdinánd főherceg pétervári 

Nadayné és Horváth Gyulánénak. 

A kitűnő kedves vendégek tegnap délben utaz-

tak vissza Budapestre. Sima Ferenc, az EMRE al 

látogatása alkalmul szolgált Bismarck her-

cegnek arra, hogy sajnálatát fejezze ki nem-

csak lapok utján, hanem személyesen is a 

elnöke, dr. Filó Tihamér, Tóth Kálmán, Schneider fölött, hogy Németországnak külpolitikájában 

József, Novobácky Győző és Juhasz János kunszent- a z g visszalépése óta lényeges változás állott 

martomg elkísértek őket s vették Nadayné ígéretet, a m e ny iben a n émet külpolitika a barát-

hogy más alkalommal is le jön Szentesre. Hozza S J jg0 S egyetértést Oroszországgal feladta. A 

vád annál kínosabban eshetik a német kül-
politikát intéző köröknek, mert az abban a 
pillanatban jut nyilvánosságra midőn monar-

Isten őt jeles kiserőivel együtt minél előbb! 

Jelen voltak az estélyen a következő asszo-

n y o k : — Horváth Gyuláné (Budapest), Zsilinszky 

Mihalyne, Heltai Ferencne (Bpest), Nadayné (Bpest) khiánk leendő trónörökösét rendkívüli kitün-
Sima Ferencné, Balogh Janosne, Fekete Martonne, tetésekkel halmozzák el az orosz fővárosban 

Sarkadi N. Mihály né, Biro Elekne, Novobácky Győ- Az elkeresztelések kérdésében fordulatra 

zőné, Kiss Zsigmondné, Tóth Kalmanné, Szeder látszik mutatni az a körülmény, hogy a 

Janosné, Hofl'er Adolfné, Nyári Lászlóné, Lampel belügyminiszter, mint utolsó fölebbviteli fórum, 

Fülöpné (Csongrád), Kovács Józsetné (Mindszent), döntött egy ilyen ügyben. A szolgabirák, 

Nagy lmréné, özv. Hankies Károlyne, Schneider rendőrkapitányok által hozott Ítéleteket a 

Józsetné, Dosa Elekné, Derzsi K. Ferencné, Farkas marasztalt róm. kath. lelkészek kivétel nél-

Gedeonné, dr. Ecseri Lajosné, Schlesinger Karolyné,j kül megfelebbezték a belügyminiszterig, hol 

Török lmréné, dr. Polacsek Albertne, Szrenkanyi január 11 ig eldöntetlenül hevertek a felebbe-

Karolyne, Nemeth Elekne, Virág Edene, özv. Neumann zések. Érdekes mozzanat a belügyminiszteri 

Davidné, Szűcs Danielné, ifj. Vecsen Sándorné, Jószai határozatban, hogy jóváhagyja ugyan a kirótt 

Sandorné, özv. Götzl Ignácné, özv. Podhradszky pénzbüntetést, hanem az Ítélet egyéb részeit 

Kalmanné, Podhradszky Ferencné, ifj. Zsoldos Fe- feloldja s az anyakönyvi kivonat átküldését 

rencne, Piti Jozsefne, Fabian Somané, Degai Kai- végrehajtás terhe alatt nem rendeli el. 

manne, dr, Kardos Albertné, Sugár Arminne, Neu- Szerbiában a királyi család viszálya 

mann Jonasne, Weisz Bernatne, Franki Jakabne, olyan politikai kérdéssé nőtte ki magát, mely 

Gonda Laszlone (N.-Kőrós), Szépe Kalmánne, Ber- e pillanatban mindennél fontosabbnak látszik, 

celi Danielné, Varady Lajosné, ifj. Varady Lajosne, A pártok e körül torzsalkodnak. A kormányt 

Kotvics Lajosne, Bantalvi Lajosne, Welhsch Vilmosne, ebben a szomorú ügyben követett magatar-

Cukkenuann lgnacné, Csillag Arminné, Hoíl'er Antalne, tása miatt érik a sürü vádak. A kormány 

Pain lstvanne, Gunst Lipotné, Kulcsár Istvanne, Csi- pedig sehogy sem tud szabadulni Natália 

kanyi Karolyné, dr. Pech Józsetné (Turkeve), Sar- királynétól, kí valóban oly cselszövőnek mu-

kadi Ferencne, Szilagyi Sandorné, Papp Ödönné tatja magát, minőuek Milán király jellemezte. 

(Csanyrol), Szathnnry Erzsebet, Sarkadi Antalne, Risztics regens egyideig azt tervezte, 

Csúcs Antalne, Vecsen Janosné, Voltinger Jakabne, hogy a kormánynál ki fogja eszközölni Natá-

Földvan N. Jstvanne, özv. Dezső Palné, Fekete Ha királynénak Szerbiából való eltávolítását. 

N.-né stb. Azonban attól tart, hogy a királyné kiuta-

L e á n y o k : Juhász Mariska, Mihalovics Erzsike, sitása kellemetlen feltűnést kelthetne. A 

Zsoldos Jolanka, Kiss Margitka, Szeder Etelka, Nagy királyné barátai ellen azonban mégis kell 

Jolanka, Drexler irenke, Schneider Iduska, Filó Laura, valamit tenni. Tehát Garasanint pörbe akar-

Gonda Juliska, Viragh Ida, Szabó Erzsike, Szűcs ják fogni, a mért kiadta Riszticsnek a király 

nővérek, Kovács Teruska, Vimmer nővérek (Mind- néhoz intézett levelét, melyet egyenesen a 

szent), Hadinieczki Mariska, Naday Ilonka (Bpest), királynétól kapott, a kinek azonban az éles 

Szőllősy Blanka, Greskovics Elenóra, Reöck Erzsike hangú levél csak ártott. 

(Szeged), Mikiovicz Mariska (Hmvásárhely), Teécsy A bolgár kormány e hó 15 én nyújtotta 

Jolánka (Huivásárhely), Balogh Mariska, Zolnay A át a német ügyvivőnek az orosz memo-

Etel, Zoliiay Lenke, Farkas Eugénia, Farkas Emma, randumhoz anarkhistákra és nihilistákra vonat-

Farkas Izabella, Erlich Dinka, Götzl Flóra, Götzl kozólag. Bulgáriának külföldi ügyvivői meg-

Berta, Piti Mariska, Csiliag Franciska, Soós Juliska, pták a jegyzék másoatát. Az összes politikai 

Varadi Knsztinka, Komaromy Etelka, Komaromy körök kedvezően Ítélik meg a bolgár kor-

Ilka, Neumann lika, Szathmary Böske, Földvári N. mány válaszát, mert, a nélkül, hogy atárgy-

Esztike, Beliczai Agneska, Balogh Juliska, Berceli tói eltérne, tényleges érvekkel cáfolja meg 

örzsike, Praznovszky Erzsébet stb, az orosz vádakat. 

A nagy agitáczió, hogy a belga alkot-

Yilágfolvása. mányt módosítsák, egyre terjed. A legfőbb 
" kívánság a választási jog kiterjesztése. A belga 

Baross kereskedelmi miniszter több na- alkotmány a választói jogot oly nagy adó-
pot Bécsben töltött s tanácskozásokat folyta- összegsez höti, hogy igy csupán a vagyonos 
tott a magyar vasúti uj áru-tarifa ügyében, osztály gyakorolsatja a választást. Belgium-
melyet az osztrákok oly nagy szenvedélylyel ban a polgárság az uralkodó elem. De Bel-
támadtak, miután e tarifa a magyar cikkekre gium iparüző állam, nagy és sok gyárral, 
tetemes dijleszállitást foglal magában. A tanács- bányákkal. A munkás osztály népes és erős 
kozások több napig folytak. Baross e hó 11-én és a szociálizmus kérdése egyetlen államban 
tért vissza Budapestre, s aztán a király fo- sincs oly élére állítva, mint Belgiumban. De 
gadta kihallgatáson. e nagy osztálynak politikai jogai nincsenek. 

A bécsi lapok szerint a tarifa-kérdés A szegény Irland önkormányzata és 
mmdkét félre nézve kielégítő és békés meg- gazdasági helyzete javítására oly nagy kitar-
oldást fog nyerni, s már meg is kezdték ama tással folytatott nemzeti küzdelem, az ango-
módositások tárgyalását, melyek mellettBaross, lok nagy örömére, egész testvérháboruvá 
a nélkül, hogy a magyar felfogásból tulságo- iajult. Az ir nemzeti párt összeveszett egy-
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mással. Parnell botránypörének következmé-
nye ez. Parnell a pártvezérségről lemondani 
vonakodik. A párt egyik fele azonban az ő 
vezérsége alatt maradni nem akar. Az angol 
szabadelvűek sem akarnak Parnellel egy sor-
ban küzdeni. A hat hét óta folyó tárgyalások 
eredménytelenül maradtak, s a két részre 
szakadt ir párt most egymással viaskodik. 

Néhány nap előtt Londonban az a hír 
terjedt el. hogy az agyonlőtt Panica három 
barátja összeesküvést szőtt Ferdinánd fejede-
lem ellen. Ezt Szófiából a leghatározottabban 
megcáfolják, s még ezeket jelentik a kósza 
hír eredetéről: Egy szófiai kávéházban 3 em-
ber összeveszett egymással s e közben az 
egiyk késszurást kapott. Bossszuból azután 
feljelentést tett a sebesült a rendőrségnél, 
hogy barátai összeesküvést szőnek Ferdinánd 
fejedelem és a miniszterek ellen. A vizsgálat 
kiderítette, hogy ez a feljelentés teljesen alap-
talan s hogy az illető bosszúból mondotta 
ezt. Hogy ez a valóság, az kitűnik abból a 
körülményből is, hogy a két gyanúsított 
egyént már szabadon bocsátották. A feljelen-
tőt azonban gyilkosság kísérlete alatt átad-
ták a bíróságnak. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Az EMKE estélye alkal-

mából városunknak több kitűnő vendége volt Buda-

pestről. Ugyanis Nadayneval lejöttek: Horváth Gyula 

és neje, Horváth Károly, Törs Kalman, városunk 

orsz. képviselője, dr. Heltai Ferenc és neje és Salvi 

koncert-karmester, ki Nádayné énekét zongorával 

kisérte. E társaság tegnap délben utazott vissza a 

fővárosba. 

— T i s z t e l gés . Nádaynét, ki énekével egé-

szen elbűvölte az estélyen jelenvoltakat, és Horváth 

Gyulánét, kik iránt változatlan a szentesi közönség 

ragaszkodása és hálája, távozásuk előtt a szentesi 

gazdák szine-javaból egy küldöttség üdvözölte és 

köszönte meg lejövetelőket. Nádaynét, ki ilyen gaz-

dai ovációban még nem részesült, a szentesi gazdák 

tisztelgése a legkellemesebben lepte meg. 

— A z E M K E estélyének bruttó bevétele 

összesen 610 írt 25 kr., ebből felülfizetés 141 forint 

45 kr.. melyhez hozzájárulták: 

Horváth Gyula 50 ft, Törs Kálmán 20 ft, Sima 

Ferenc 30 ft, Tóth Kálmán 3 ft, Hoffer Adolf 3 ft, 

Cukor Adolfné 3 ft. Bunán Lajos 2 ft. dr. Posatsek 

Albert 2 ít. dr. Pollák Sándor 2 ft. Szeder Jánosné 

2 ft. Cohn Jakab 2 ft. Nagy József 2 ft. Hegedűs Sándor 

1 tt 50 kr. dr. Mikecz Ödön 1 ft 50 kr. Farkas Ge-

deonné 1 ft 50 kr. özv. Kotymán Janosné 1 ft 50 kr. 

Liebverth Miiialy 1 frt 20 kr. Arady Kálmán, Zoó 

János, Neumann Jónás, Sugár Ármin, dr. Purjesz 

János, Kass József, Nyári László, Székely László, 

Farkas Sándor, Török János, Gerőc Lajos, Hankiss 

Karolyné 1 — 1 forint. N. N. 50 kr. Dósa Béla 50 kr. 

Gyurica István 25 kr. 

— H i t t an t an i t á s a po lgá r i leány-
i s k o l á b a n . A szentesi róm. kath. egyhaztanács a 

hittannak a polgári leányiskolában nem tanításáról 

a közigazgatasi bizottság üléséről hozott hírlapi köz-

leményekből tudomást szerezvén, világi elnökének 

sürgetésére f. hó 15-én tartott ülésében — nem várva be 

sem a közig, bizottság, sem a tanfelügyelő, sem 

egyéb felettes hatóság felhívását, vagy utasítását, — 

utasította a hittaiitanitással már az előző években 

is megbízott Csuppay Márton hitoktatót, hogy a 

hittantanitást a polgári leányiskola katholikus növen-

dékei előtt a polgári leányiskolában haladéktalanul 

kezdje meg. Elhatározta egyidejűleg az egyháztanács, 

hogy a tanítás eddigi elmulasztásának okairól, il-

letve az ügy felderítéséről a közig, bizottsághoz ki-

merítő jelentést fog tenni. E jelentést — az ügy 

valódi állasának felderítése végett — annak idején 

egész terjedelmében közölni fogjuk. 

— M e g h a t a l m a z o t t k é p v i s e l ő k . Szen-

tes város képviseleti közgyűlésének a f. évben még 

a következők lesznek virilis jogon és meghatalma-

zás utján tagjai: 

1. Juhász János, mint özv. Dobossy Ferencné 
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meghatalmazottja. 2. Dr. Csató Zzigmond, mint özv m . u , 

Kiss Pálné mh. Kristó-Nagy István mint » * * h i7 , 0 J o z 8 e f t a n c t a n , t 6 laPunk mai számában olvas. 

* - * m , n i a S Z e n t e * ' ható hirdetésére e helyen is felhívjuk olvasóink figyelmét. 
ref. egyház mh. 4. dr. Csató Kálmán, mint Rác 

László mh. 5. Valentin Gábor, mint özv. Kőnig Si-

monné mh. 6. Szeder Ferenc, mint özv. Szeder Fe-

rencné mh. 7. ifj. dr. Bamberger Béla, mint Fried 

Adél mh. 8. Hajduska Albert, mint Steiner Farkas 

mh. 9. dr. Matéffy Ferenc, mint Batik Sándorné 

nih. - Özv. Neumann Jakabné azért nem vétetett 

fel a legtöbb adót fizetők közé s felebbezése azért 

vettetett el, mivel a város területén fekvő vagyona 

után nem fizet annyi állami adót, amennyivel a 

névjegyzékbe felvehető lett volna. Ellenben felebbe 

Zieglert, ki több budapesti tan- és leánynevelöintézet tanctanitója^ 

a legmelegebben ajánlhatjuk a szülök pártfogásába. 

Hazánk és a főváros. 
— Magyarország lakossága. A magyar 

Korona orszagainak összes lakossaga az utolsó nép-
számlálás szerint 17,335,929 leiekre rug. Az 1881-iki 
eredmenyhez képest, mikor 15 millió 612,102 lakos 
lett összeszamlalva, a szaporodás 10*82 szazalék. A 
A szorossan vett Magyarorszag lakossaga most ösz-
szesen 15.122,514 és így a szaporodas 1015 szá-

— N y i l v á n o s s z á m a d á s . A szentesi izr r IT S i m o r hercegprímás temetésénél 

nőegylet f. 14-iki hangversenyenek bevételei és ki- A v i a s z«y e r?^t osztott ki a főkaptalan. 
. r, 'í i i r, . . u e v ^ i e i es KI- A temetesi költség meg nincsen véeleí? összeszámítva 

adasairol. tíevetelek: Zukkermann ignacné egyleti de közel 30,000 frtba fog k e r f f i T m £ b ^ S ü i 
penztarnoktól fővárosi kereskedő cegeknél elárusított bíboros főpap temetése. Egyes emberek oly ónasi, 
belepő jegyekert 75 frt 50 kr; Wellisch Vilmostól követe lés**kel léptek fel, hogy a temetést rendezők 
jegyekert 11 írt 30 kr; belépő jegyekből 431 frt I*i?S¥° f

8 M * ropjmnt összegektől, 

7o kr • felülfizetéspkhnl HO fr» líi Jt ' * melyeket felszámították. - Mellékesen megjegyezzük, 
70 kr., felületesekből 89 frt 70 kr; a művésznő- hogy Scheuthauer tanár a boncolasert és bebalzsa-
nek szánt ajandekra begyült 33 frt 50 kr., összesen mozasért 1200 forintot kért és kapott. 
6U frt 70 kr. Kiadások főösszege: 284 trt 21 kr, ~ A bókós-csaba i n é p b a n k . A vizsgálat 

mit levonva a bevételből, marad tiszta jövedelem- su|y°s adatokat gyűjtött össze bartoky Laszlo ígaz-

357 frt 49 kr. Felültízettek : Zsilinszky Mihály 50 kr' & e l I e n ' h ° g y } n £ o i í * v a l t ó k k a l 

,r . . . . . . ; ^iiiaiy ÜUKI, u z ö t t manipulációkról5 ismernie kellett, hogy a bank 
Kaiman Mihály (*uzitó) 10 irt; Neuhauser Lajos már évek óta nagy deficittel küzd, s hogy a köz-
(Szomod) 10 frt; egy mulató rokon 5 frt; Mandel gyűlések ele terjesztett számadasok hamisak. Bartoky 
Paula (Bpest) 5 frt; Modern és Breitner (Bpest) iassankint eladta vagyonát, de hogy hova tette a 

5 frt; Kiss Zsigmondné, Ehrlich Kocsi (Bpest), Cukor " T fdja számon, pedig a banknal levő 

^ , ü r ' ^ - i ä s s u s ä s ^ 
bciinabel Peter (Heichenegg,) dr. Pollak Sandorne, történt a napokban Aradmegyeben Komlóson, melynek 
dr. Keis Samu 3—3 irtot; Cukkermann Bernát, 

Cohn Jakab (Bécs), Neumann Jónasne 2—2 trtot, 

Lichverth Mihály ne 1 frt 20 kr. dr. Kardos Albert, 

áldozata egy viruló, 17 éves hajadon. — Huszti 
József Mátyás nevü fia az udvaron babrált apja 
töltött fegyverével. Odament hozzá Róza nevü nővere, 
a ki kiváncsian vette kezébe a fegyvert. „Hogy kell 

dr. Cukkermann Soma, Nyári Laszlo, Freund Lajos, ezzel lőni?« - kerdé a leány. - , ig j níl* -

dr. Polatsek Albert, Fránkel Hermán, Felsenburg 

Manó, Keichenbach Jakab, dr. Mateffi Ferenc, Aradi 

Kalman, Nagy Lajos, Hofiman Jakab, itj. Lővy Ig-

nác, Hubacsek Pal (Mindszent), Lővy J. János 1 — 1 

Irtot; der Stern Morne 2 írt, ifj, Vecseri János 1 ft, 

N. N. 2 frt, Petrovics Soma és Kampler Dániel 

50—50 krt. Fogadjak ugy ezek, valamint a hang-

versenyben közreműködött szegedi vendegek: 

Pourma Henriette k. a. és Makó Lajos ur, akik 

díjtalanul faradtak hozzánk, valamint Neumann 

lika es Götzl Flóra kisasszonyok szíves közreműkö-

désükért, Joó Karoly ur a keszseggel elvaltak zon-

gorakiseretórt, valamint özv. Götzl Ignacné úrnő a 

zongora atengedeseert, Kass Gusztáv ur pedig elő-

zékenységéért, melylyel a termet a szokásos 50 frt 

helyett 35 írtért engedte at, a nőegylet nevében 

őszinte köszönetünket. Szentes, 1891. február 18-an. 

A rendezőség. 

— Elhalasztott közgyűlés. A f. hó 19-ére egybehitt 

városi közgyűlés — közbenjött akadályok miatt — f. hó 2t>-ára 

halasztatott el. 

— A szentesi evang. nőegylet legkö-
zelebb február 22-en, vasarnap delelótt az istenitisz-

telet utan tíz orakor gyűlést tart, melyre a tagokat 

ez uton is tisztelettel meghívja az elnökség. 

— A m i n d s z e n t - a l g y ő i őrgróf Pallavi-

cini uradalomnal Burger Alajos nyugalomba vonu-

lásával megürült inspektori allasra Basa Kálmán, az 

őrgróf magantitkára van kiszemelve. Basa utódjául a 

titkárságban Szojka Kornél ispánt emlegetik. 

— B e t ö r ő k e t k e r e s n e k . Kecskeméten 

ugy látszik sok szerencsével dolgoznak a betörők. 

kapta föl a testvér a fegyvert, mely abban a percben 
elsült és a leányt oly szerencsetlenül találta, hogy 
sikoltva rogyott össze. A szülők akkor futottak a re-
mes eset színhelyére, mikor mar a nővérénél is 
szánandóbb fivér, szegény, szép lányuk holtteste fölött 
jajgatott kétségbeesetten. 

— A hercegpr ímás hagyatéka. Az 
esztergomi, üresedésben levő erseki szek számvevő 
hivatala tevékenyen működik. Az érseki törzsvagyon 
hivatalos megallapitasa 4.200,000 forintban mar meg-
történt és nagy tőke kezelés az esztergomi főkap-
talanra szállott. 

— A n a g y v á r a d i m. kir. bábaképezdén az 
1891. nyári tanfolyamra a beiratasok március hó 
1 —10-ig tartatnak. Fölvétel végett szükséges okmá-
nyok: Honossági s keresztlevél, valamint erkölcsi s 
orvosi bizonyítvány. 

— U j l a p . A »Magyar Hírlap*, Horváth 
Gyula és Mikszáth Kálmán lapja márc. 20-an indul 
meg s a lapon Horváth és Mikszáth mint főszerkesz-
tők és kiadók fognak szerepelni, mig felelős szer-
kesztőként Fenyő Sándor, a .Pesti Napló* eddigi 
segédszerkesztője fog jegyezni. 

— M u n k á c s i t i s z te l e td i j a . Munkácsy 
Mihály tudvalevőleg az uj országház kepyiselői terme 
számára nagyszabású képet fest, mely a honfoglalas 
tényét fogja megörökíteni. A művész és az ország-
ház épitő-bizottsága között mar létrejött a szerző-
dés, melynek érielmében a mester e müvéért két-
százezer frankot kap. 

— J á s z b e r é n y rendezett tanácsú város 
képviselő testülefe f. hó 13-an tartott ülésében ket 
szavazattal szemben nagy lelkesedés között elhatá-
rozta, miszerint a városnak önálló törvényhatósággá 
való átalakulását a képviselőháznál kérelmezni fogja, 
s egyidejűleg a szükséges előmunkálatok teljesítésére 
bizottságot küldött ki. 

— A v a d h á z a s s á g e l len . Temestnegye 
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azért „Iratai" negyedik kötetén szorgalmasan dol-
gozik. Azzal az eszmével csakugyan foglalkozik, hogy 
Turinból átköltözik Florencba, hol enyheb az égalj 
olcsóbb az élet, s fiaihoz is közelebb lenne. 

— Ábrány i Em i l képviselő látoga-
t á s a B i s m a r c k n á l . A rejtelyes latogatast, 
melyet Ábrányi Emil képviselőnek kellet volna 
Bismarck hercegnel tenni, meg most is zűrzavaros, 
homalyba van burkolva. De a hosszú, kellemetlen 
törtenetnek uj fejezete akadt. — A „Pester Lloyd* 
a napokban nevtelen levelet kapott Olaszországból, 
Veronából, s a levélíró elbeszeli, hogy Ő volt az, a 
ki Ábrányi Emil képviselőt felültette s elvezette 
Schönhausenbe valakihez, a ki nem Bismarck volt. 
Hogy miért tette ezt, azt is elmondja a névtelen 
leveliro. Ismerte Ábrányi nehany költeményét, ne-
metfaló cikkeit ismerte azt a költemenyt is, melyet 
1889-ben Parisban a Gambette szobránál elszavalt. 
A véletlen ugy akarta, hogy az a levél, melyet Áb-
rányi a Bismarck hercegnel teendő latogatasa er-
dekeben Bismarck fiához. Vilmos grófhoz irt, az ő 
kezebe jusson. Meg akarta magat bőszülni a trancia 
barat es németfaló Ábrányin. Valaszolt neki Vilmos 
grof nevében, Az alattomos boszualló e pillanattól 
figyelemmel kiserte Ábrányit. Megtudta, mikor Ber-
linbe erkezett, tudta, hogy jul. 30-ikan Schönhausen-
ben lesz. Ott ő fogadta s elhitette vele, hogy Bis-
marck nem sokat ad a szertartasokra, fölkeresheti 
a kertben is vacsorajanal. Ugy is történt, csakhogy 
a kiv.l Ábrányi beszelt, nem Bismarck volt. Az is-
meretlen nyilatkozó azzal végzi levelet, hogy most 
meg nem arulja el kilétét, mert beteg, de jöhet idő, 
mikor kesz lesz elegtetelt adni Ábranyinak. E rege-
nyes magyarazatra Ábrányi kijelenti, szinten a 
„Fester Llydban", hogy a mik a levelben foglaltat-
nak, bármily meglepők legyenek is azok, elfogadja 
valokul. Remenyli, hogy a kinek volt batorsaga el-
követni vele a vakmerő trefat, lesz batorsaga arra 
is, hogy megnevezze magat. 

Külföld. 
— M á j u s elseje. A berlini social-demokra-

tak a „Vorwärts" legújabb szamaban fölhívjak a 
munkasokat, hogy ez évi nagy munkasünnepet ne 
május 1-en, hanem mindig május első vasarnapjan 
tartsak meg, hogy igy minden munkás zavartalanul 
reszt vehessen benne, a munkaadókkal való össze-
ütközés veszelye nélkül. 

— Fényűzés az orosz előkelő körökben. A napokban 

rendkivüll lenyes bált adtak a pétervári előkelő körök, mely 

azaltal valt emlekezetesse, hogy a hölgyek legrendkivülibb 

fényűzési fejtettek ki benne. Volt olyan toillete is, mely ¿0,000 

rubelbe került. A kotiJlionban a hölgyek gyönyörű drágaköves 

arany karpereceket kaptak. A barnaké rubinnal, a szőkéké 

zaíirral volt diszitve. A táncosok is értékes arany ékszereket 

kaptak. £nnek a bálnak a költségei egy millió rubelt megha-

ladják. A bál folyamán nagy összegeket gyüjtötek jótékony célra 

Irodalom. 
— „A hét14 7. száma mozaikszerű tarkán, váltakozó tarta-

lommal jelent meg, ciinlapjan Fraknói Vilmos címzetes püspök 
arckepével. Írtak e füzetbe; Fraknói Vilmos. Kóbor Tamást 
lványi Ödön, Prém József, Célió, Földes Bela stb, de legtöbbe, 
a lap meg nen nevezett jeles belső munkatársai. .A hét" előfi-
zetési ára: 10 frt, 5 frt, 2 frt 50 kr. Mutatvanyszámokat ingyen 
és bérmentve küld a ,A hét' kiadóhivatala, Budapest VIII. Jozsef-
körut 44. 

Erre mutat az a tavirat, melyet a kecskemeti ható- közigazgaíasi bizottsága, Molnár Viktor főispán elnök-

sag menesztett tegnapelőtt rendőrségünkhöz, A kecs- >ete alatt Joanovits rék«i flJJgbW e l ő t ^ 

keméti rendőrség három betörőt keres, akik egész 
sére elhatározta, hogy feliratot intéz a kormányhoz, 
hogy törvényhozási uton létesítse a vadházassagok 

télen ujabb és ujabb vakmerő betöressel leptek meg e l l e n i rendszabályokat. Joanovits behatóan vázolta 
a kecskemétieket. Ismertető jel: hegyesre kifent a z e részben uralkodó állapotok tarthatatlanságát, 
bajusz és rövid prémes kabat. s egyes eseteket hozott fel a melyek szerint 14 éves 
najusz es rovm pic x fiuk \\ éves leányokkal élnek vadhazassagban, me-

— K é t k a l r s b a l d i o r vos , nevszennt dr. g o k e s e t b e n
J gyermekekkel is meg van aldva. 

Hercka Imre és dr. Stankovanszky fürdő-orvosok, 
a f. évi fürdőidényre és ingyen lakast kívánván biz-
tosítani az odaérkező hivatalnokok részére, a belügy-

városi és község . n ivata inoKOKai , U K ezen . « K j e „ » ^ ^ £ n a p o k b a n egy magyar látogatójának maga 
lakásokat igénybe venni óhajtjak, hogy ez iránti m o n d t a í hogy szellemi ereje, frissesége ellen sem 

szándékukat f évi február hó 15-éig az alispáni hi- ]ehet panasza, bár a kilencven év súlyát bizony 

vatalnal jelentsék be. már érzi. A munka már nem megy oly könnyen, de 

Különfélék. 

Csongrádvármegye törvényhatósági bizottságának 

1891. évi február hó 24-én délelőtt 10 órakor s 

folytatva tartandó rendes közgyűlésén elinté-

zendő ügyek 

Tárgysorozata. 
1. Horgosi Kárász Anna arcképének leleplezése. 

2. Alispáni évnegyedes jelentés. 

3. A nm. belügyministeriüm rendelete, a gróf 

Teleki Géza elnöklete alatt Budapesten működő 

egyesület részére 50 frt adomanyt engedélyező tör-

vényhatósági határozat jóvahagyása tárgyában. 

4. A vármegyei nyugdíj választmányba 3 évre 

5 bizottsági tag választása. 

5. Állatvizsgáló bizottság 3 évi időtartamra új-

ból alakítása. 

6. Szentes rendezett tanácsú város képviselő-

testületének kérvénye, Teés és Fábián-Sebestyén 

községeknek Szenteshez csatolása tárgyában. 

7. Bagi Ferenc és tarsainak a Mindszent köz-

séghez tartozó Tömörkény pusztának önálló köz-

séggé alakítása iránt benyújtott kérvénye. 

8. A vármegyei állandó bíráló választmány je-

lentése, törvényhatósági bizottsági határozattal a 

szentesi I. és IV., továbbá a csongrádi Il-ik alvá-

lasztó kerületben f. évi január 14-én megejtett bi-

zottsági tagválasztás eredményéről. 
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9. Zólyomvármegye törvényhatóságának átirata, 

melynek kapcsán a felvidéki magyar közművelődési 

egylet javára sorsjegy kölcsön engedélyezését célzó 

s a nm. pénzügyminisztériumhoz intézett feliratát 

megküldi. 

10. Vasvármegye törvényhatóságának átirata, 

melylyel Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter-

hez intézett bizalmi feliratát megküldi. 

11. Barsvármegye közönségének átirata, az állami 

tüzkárbiztositási rendszer megvalósitása céljából az 

országgyűlés képviselőhazához intézett feliratát meg-

küldi. 

12. Felgyő ónálló pusztának Csany községhez 

csatolása tárgyában keletkezett törvényhatósági bi-

zottsági határozat ellen gróf Károlyi Sándor részé-

ről benyújtott felebbezés, illetve előterjesztés. 

13. A szegedi m. kir. államépitészeti hivatal 

jelentése a szentesi hengermalom részvénytársaság 

kérvénye tárgyában keletkezett törvhat. biz. hatá-

rozatra. 

14. Csongrád község képviselőtestületének a 

rom. cath. temetőre vonatkozólag hozott hatarozata 

s ez ellen Hegyi Antal plébános altal benyújtott fe-

lebbezés. 

15. Csongrád község részéről Vajkovics Ignác 

javára 139 nszgől beltekkre vonatkozólag kiállított 

bekebelezési engedély. 

16. Csongrád község képviselőtestületének a bor-

és sőrfogyasztasi adó megváltasa targyaban hozott 

határozata s ez ellen Weisz Sámuel és fia felebbezése. 

17. Csongrád község képviselőtestülete által a 

Tekulics János penztárkezeléseből eredt hiány biz-

tosításául letett 206 frt 80 kros nyugtanak szám-

adásánál miként leendő beszámitasa targyaban ke-

letkezett hatarozata s ez ellen Tekulics János fe-

lebbezése. 

18. Csany község képviselőtestületének a köz-

ségi szerv, szabályrendelet módositasa tárgyaban 

kelt határozata. 

19. Mindszent község képviselőtestületenek Szo-

botka Gusztáv ügyvédi dija és költségeire vonatkozo 

hatarozata s ez ellen Szobotka Gusztáv felebbezése. 

20. Mindszent község képviselőtestületenek a 

.Szarvas" vendéglő eladása tárgyaban keletkezett 

határozata s ez ellen Seres József felebbezese. 

21. Csongrád község képviselőtestületének Weisz 

íren Hajduska Albertné részére a közpenztarból ki-

utalványozott 64 frt 49 kr megtérítése tárgyában 

beadott kérvénye. 
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21. Szegvár község képviselőtestületének hatá-

rozata, mely szerint Szegvár község 100 frtfal a 

»Csongrádmegyei Gazdasági Egylet* alapító tagjai 

közzé belépett. 

23. A szegvári volt megyei székház egy szobá-

jának bérbevétele tárgyában Jedlicska Zsigmonddal 

kötött szerződés jóvahagyása. 

24. Kárász Lajossal jégszállitás tárgyában kö-

tött szerződés jóváhagyása. 

25. Maróthy Ferenc járási szolgabíró irnok 

végkielégítés iránti kérvénye. 

26. Blaskó Antal vm. udvaros végkielégítés 

iránti kérvénye. 

27. Alispáni jelentések több tisztviselő részére 

utalványozott fizetési előlegekről. 

28. Magyar György szegvári lakos által a vm. 

közmunkaváltsagi pénztárból kölcsönvett 500 forint 

visszafizetését igázoló nyugta és törlési engedély jó-

váhagyása. 

29. Szojka Kálmán közig, gyakornok kérelme, 

! szabadsagidő engedélyezése iránt. 

30. A nm. kereskedelmi ministerium rendelete, 

a mértékhitelesítő hivatalok felszerelési költségeinek 

mikénti megtérítése targyában. 

31. A községi allatorvosi állások miként leendő 

| szervezése iránti intézkedés. 

32. Csany község képviselőtestületének a régi 

községházának elbontasara vonatkozó határoz-ita 

jóvahagyás iránt bemutattatik. 

33. A vm. számvevőség jelentése, Mindszent 

község 1887. évi közpénztari számadását elbiráló 

hatarozat végrehajtasa tárgyaban. 

34. Ugyanannak jelentése Sándorfalva község 

1886. evi gyampénztari szamadasat m. hatarozat 

végrehajtása tárgyában. 

35. Csongrád község 1880. évi árvízvédelmi 

anyagai és eszközeiről szerkesztett számadás. 

36. Dorozsma község 1889. évi Erzsebet-ala-
pitványi szamadasa. 

37 -42. Szentes város 1889. évi közpénztári, 

letétpénztari, „Dósai'-alapitványi, szegényalapi 1888. 

évi leltari, 1889. évi leltári számadasa felülvizsga-

latáról számvevői jelentés. 

43—44. Mindszent község 1889. évi váltsági és 

gyámpénztán szamadasa felülvizsgalatára vonatkozó 

számvevői jelentés. 

45 — 52. Sándorfalva község 1885. évi közpénz-

tári, Horgos község 1889. évi kőzpénztari, Dorosnia 

község 1888. évi közmunkaváltsági, Dorosma község 

22. szam. 

1889. évi közpénztári, Szegvár község 1882—1884. 

évi magtáralapitványi, Szegvár község 1885—1887. 

-1888 - 1889. évi magtaralapitványi, Algyő község 

1889. évi közpénztári számadását a m. számvevőség 

elbírálás alá beterjeszti. 

53. A vármegyei betegápolási alap részére 1891. 

évben beszedendő Vo-os pótadóra vonatkozó kor-

mányi engedély kieszközlése végett — számvevői elő-

terjesztés. 

54. Csongrád község 1872. évi gyámpénztári 

számadása felülvizsgálatára vonatkozó m. határo-

zatra küldöttségi jelentés. 

55-56. Ugyanannak 1873. évi gyámpénztári, 

1874. evi gyámpenztári és 1876, 1877, 1878, 1879, 

1883, 1884, 1885, 1886, 1887. évi gyámpénztári 

számadása ügyében. 

67. Számonkérő szék üléséről felvett jegy-

zőkönyv. 
Szentes, 1891. február 16-án. 

Stammer Sándor, 
alispán. 

Tánctanitási jelentés! 
Van szerencsém Szentes város n. é. 

közönsége becses tudomására hozni, hogy f. 
évi f e b r u á r h ó 19 tő i kezdve a P o l l á k 
ö r ö k ö s ö k f ő u t c á i h á z á b a n hat heti 
időtartamra terjedőleg 

tánciskolát 
nyitottam. — Midőn a n. é. közönséggel ezt 
tudatni szerencsém van, egyúttal jelezni kí-
vánom, hogy növendékeimnek nemcsak a 
táncban adok alapos oktatást; de különös súlyt 
fektetek az illem és testtartási szabályokra is. 

Oktatást adok a következő táncokban : 
1. Csárdás, 2. Tipegő, 3. Lengyelke, 4. Keringő, 
5. Francia négyes, 6 Körmagyar, 7. Magyar 
társalgó, 8 Langiére á la Cour. Kívánatra 
nagy mazurt és Minuettet is tanítok. — Okta-
tási tanórák : gyermekek 5 7, felnőttek részére 
7—9 óráig. 

Tisztelettel 

Ziegler József, 
több budapesti leány tan- és nevelőintézet igazgatója. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag aranyozások' 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szín és nagyságban, 

gyors, pontos, izéses és ju t ányos á ron . 

Ugyanitt a 

„ 8 1 1 N T I S I L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik évi fo lyamába lépett , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 




