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Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Szentes, 1891. aug. 2. 
A „ Mindszent-Szegvár és Vidékéiben 

olvassuk, hogy végre — mint az illető lap 

értesül — ki vau tűzve Mindszenten is a 

tisztújítás. — S ugyanegy időben kapjuk a 

panaszos felszólalást Szegvárról, hogy ott még 

most sincs kitűzve a tisztújítás, dacára an-

nak, hogy Mindszenten, éppenugy, mint Szeg-

váron, még ez év elejével lejárt az elöljáró-

ság mandátuma. 

Furcsa állapotok ezek s nem hisszük, 

hogy párja legyen Magyarországban. 

Nincs község, melyben az elöljáróság 

választása megtörténnék a törvényes határidő-

ben, hanem csinálnak a főszolgabirák, vagy 

a megyei irányzathoz tartozó elemek mester-

séges akadályokat, melyeket azután a vár-

megye istápol legjobban, hogy a községi tiszt-

ujitások elhalasztassanak, hogy azután nyáron, 

az aratási és nyomtatási időszakban, mikor a 

uép legjobban el vau foglalva és legkevésbbé 

ér rá, lehessen megejteni a választást; mert 

igy legjobbau vau rá kilátás, hogy a megyei 

kormányzatnak tetsző aulikus szellemű tiszt-

viselőket lehessen az elöljárói székekbe ál-

lítani. 

A „Mindszent Szegvár és Vidéke" pana-

szosan említi föl, hogy a tisztújítási határidő 

csak ugy suttyomban lett í. hó 6 ára kitűzve. 

S e kitűzési határidőről e lap, mely tegnap 

jelent meg, még aug. 1-én nem tudott bizo-

nyosat. 

Miért kell egy uagy, népes község tiszt-

ujitását, igy önkényesen, ripsz-rapsz, egyszerre, 

a község kellő tájékozása nélkül végrehajtani, 

ha már egy félévnél tovább cl lehetett húzni 

a választást ? — Miért ? 

Hogy e váratlan meglepetéssel könuyeb 

beu lehesseu keresztül hajtaui egy oly tiszt-

újítást, mely a megyei kormányzat politikai 

intencióinak iukább megtelel. 

Egy ily elöljáróságra most inkább van 

szükség, mint volt valaha; mert ugy lehet, 

hogy még ebben az évbeu fel lesz oszlatva 

az országgyűlés és képviselőválasztás lesz; 

de ha ebben az évben nem lesz, lesz a jövő 

évbeu és egy alkalmas városi vagy községi 

elöljáróság uagy szolgálatra képes az országos 

képviselő választásnál. 

S a szegvári kerületet meg kellene vala-

hogy ejteui, s ehhez legjobb ut az alkalmas 

községi elöljáróság. 

A szegváriak is készen lehetnek, hogy 

egy ily meglepetésben íoguak a rég húzódó 

tisztújítás dolgában részesittetni. 

Tehát legyenek a mindszentiek a harcra 

készen és igyekezzenek a választásnál a közön-

ségtöbbsége akaratának érvényt szerezni; a szeg-

váriak pedig legyenek éberen; mert egyszer 

csak arra ébrednek, föl hogy holnap tiszt-

újítás lesz, s mint már Szegváron ez máskor 

is megtörtént, szépen kitörli a közönség sze-

mét a megye utasítása szerint eljárni kény-

telen főszolgabíró. 

Legyenek készen a választásra; mert ez 

a tisztújítás előkészület az országos kép-

viselő választáshoz. 

S mi törvényesség szempontjából semmi 

kifogást nem teszünk az ellen, hogy a megyei 

központ igyekszik a községi tisztújítást har-

móniába hozni az országos képviselőválasztás-

nak a vármegye által óhajtott irányban való 

keresztülvitelével. Szavunk se lehet, s nincs 

is az ellen, ha a vármegye kormánypárti 

irányt igyekszik érvényre juttatni a választásnál. 

Ez a mi vármegyénkben kétszeresen igazolt 

most; mert hiszem Zsilinszky ur odafönt meg-

ígérte, hogy Csongrádvármegyéből, — s még 

Szentesről is — ki fogja küszöbölni a független-

ségi pártot, s ezen igéret fejében huny szemet 

Szapáry gróf az itteni megyei visszaélésekre, 

s járul hozzá a függetlenségi párthoz tartozó 

tisztviselők üldözéséhez. 

Azt tehát mi megértjük, hogy Zsilinszky 

szeretné beváltani beválthatlan igéretét, s erre 

meg tesz mindent; de kérdjük, hogy egy jól 

kormányzott vármegyében szabad-e annak 

megtörténni, hogy a megye községeiben rendre, 

sőt egész rendszerrel ugy irányoztassék, mond-

juk csináltassék a közigazgatás, hogy kellő 

időben sehol ne legyen megtartva a tisztújí-

tás, hanem hetekig, hónapokig, s nem ritkán 

évekig, — mint ez Csongrádon történt — oly 

emberek álljanak a közigazgatás élén, kiknek 

mandátumok lejárt. 

Szabad-e egy jól kormányzott várme-

gyében ennek megtörténni ? Törvényes álla-

pot-e ez ? Ki ezért a felelős ? Szeretném tudni! 

Hogy egyszer már nyaka közé csügethessen 

a vármegye azoknak, kik itt saját tetszésük 

és önző politikai céljoknak tekintik a községi 

kormányzatnak azon fontos részét, mely a 

személyi érdekeket érinti. 

Feleljen erre Zsilinszky, ki a megyei 

közgyűlésen veri a mellét, hogy: mig én a 
megye élén állok, addig a becsületes adminis-
tratió lesz a cél! 

Feleljen! — Mit feleljen?! Hiszen ő már 

itt eljátszotta szavahihetőségét! 

Pár szó az erkölcsi nevelésről. 
A gyermekek ifjú korát gyakran szokták össze-

hasonlítani a fejlődő fával, melyet bármely irányban 

tetszés szerint lehet hajlítani. A hasonlat nem épen 

rosz, mert velünk született utánzási hajlamunknál 

fogva azt, ami körülőttünk történik, vagy létezik, 

utánozni törekszünk. Önkénytelenül hajlik a gyermek 

lelke a roszra, ha környezete olyan, vagy a jóra, ha 

környezetében ily tulajdonságokat fedez fel. A kör-

nyezet pedig leginkább az erkölcs változására, ala-

kulására foly be káros, vagy pedig hasznos ered-

ménynyel. Az erkölcs és a jellem az a sajátság, mely 

az embert magasabb rangú állattá emeli minden 

másnál s az erkölcstől függ aztán, hogy menynyire 

emelkedik tul az egyes ember az erdőn, vagy mezőn 

élő állatrokonainál. 

Korunk nagy fokú műveltsége, mi tagadás benne, 

nagyon is hátrányára van az erkölcsnek — a jó er-

kölcsöt értem itt — kifejlésére, megszilárdítására, 

illetve megtartására. Három cél van, a melyre — 

az erkölcsöt illetőleg törekedniök kell a szülőknek: 

a jó erkölcs kifejlesztése, megszilárdítása és megtar-

tása. Lássuk — habár hiányosan, — azokat az esz-

közöket, melyekkel a jó erkölcs kifejlesztésére kell 

munkálni. A kifejlesztés természetesen a gyermek 

életének első éveire esik, melyek alatt fokozatosan 

kell a gyermek lelkébe a jónak magvait elhinteni és 

a kikelt csemetét gondosan ápolni. 

Az apanak és anyának egyöntetűen, egyformán 

kell a gyermekeket nevelni. Ne csak az anya nevel-

jen s az apa ne elégedjék meg azzal, hogy egyszer-

egyszer közbevágjon, szóval, vagy vesszővel, mert 

ekkor az a visszás helyzet fejlődik ki, hogy a gyer-

mek atyjától fél s nem mer neki semmit megvallani, 

ami nagy bajokat vonhat maga után. A gyermekek-

kel szelíden, de igazságosan, kell bánni. Kérem, ne 

értsék félre a szelídséget; nem azt értem alatta, hogy 

hibáit elnézzék, soha meg ne büntessék; épen nem. 

Hanem: ha csínyt, hibát követ el, inkább a szónak 

az erejével kell hatni rá, lelkére kell beszélni, hogy 

maga is belássa, hogy csakugyan hibát követett el, 

melyet jóvá kell tennie, s melyet máskor nem szabad 

elkövetnie. Ha igy nem sikerül ráhatni, a vesszőzés 

alkalmazandó, ha már épen nem lehet ezt elkerülni, 

de elzárni, az örömöket tőle elvonni nem kell, mert 

ez valóságos lélekkinzó és lélekölő eljárás. Szintén 

veszedelmes, még pedig a legnagyobb mértékben a 

gyermek fogékony lelkére a káromkodás. A gyermek-

nek soha se volna szabad káromkodást hallania, 

Hej, pedig sok szülő puszta szokásból is egy-egy 

nagyot káromkodik a gyerek előtt s ha aztán az is 

eltanulja ezt, mulatságosnak tartják s ritka eset, ha 

krajcart nem kap a gyerek érte. 

Pedig az a gyerek megtanul érteni, ha akkor 

nem érti is még, de később gondolkozik rajta s 

önkénytelenül rá jő, vagy akad, aki megmagyarázza 

neki azoknak a borzasztó és illetlen káromkodásoknak 

az értelmét. Tehát tegyék félre a káromkodást a 

szülők, mert csak gyermekük bánja meg, annak lesz 

baja belőle. Az apák bűneért a fiuk bűnhődnek. 

A testi büntetés ne legyen elhamarkodott, a 

szülő ne büntessen felhevült állapotban, vagy leg-

alább is ne lássék rajta, hogy mérges, mert a gyer-

mek akkor a fenyítés okául nem hibáját, hanem 

atyjának felhevült állapotát tartja. De a lassú, kinzó 

büntetés, a fenyegetés még rosszabb, mint az elha-

markodott. A büntetés a hiba nagyságához mért le-

gyen. — Családi pervatvart nem szabad látni a 

gyermeknek, mert az a szülői tekintélyből vonna le 

sokat. Az apának az anyát ugy kell feltüntetni, mint 

a legtökéletesebb, legjobb, legszeretetre és tiszteletre-

méltóbb lényt, az anyának pedig az apát ugy, mint 

a legigazságosabb, legderekabb, szintén szeretetre és 

tiszteletre legméltóbb férfiút. 

A káromkodásokhoz igen hasonló hatást idéz-

nek elő a nagyobbaknak gondatlan, sokszor illetlen 

beszédei, melyek a gyermekek lelkét a szó szoros 
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értelmében megmételyezik. Épen azért — ha csak 

lehetséges —ne legyen jelen nagyok társaságaban, 

vendégeskedésnél stb. a gyermek, mert ha nem esik 

is lelkében nagyobb baj, bizonyosan fecsegői kiáll-

hatatlan, korán érett lesz belőle, s kit csak az elfogult 

szülők és a hizelgők fognak kellemesnek nevezni. Ép 

azért bizzák a szülők ilyen alkalommal gyermekeiket 

valamely teljesen megbízható egyénre, pl. nagyanyára, 

vagy valamely jó őreg asszonyra, szóval megbízható 
egyénre, kiről meg vannak győződve, hogy gyerme-

kük tőle semmi erkölcsi rosszat nem tanul. Nagyon 

rosszalnom kell, hogy a vagyonosabb szülők gyer-

meküket kocsisra, szolgara, szolgalóra bizzak; hagy-

jak velük szabadon tölteni az időt s nem gondoljak 

meg, mennyi rosszat tanulnak az alatt tőlük, meny-

nyire megmételyeződik az ártatlan gyermeki lélek, 

mert sajnos, korunkban alig van olyan cseléd, ki 

erkölcsi tisztasagaban semmi karos befolyást nem 

gyakorolna a gyermekre nézve. 

Vége köv. 

A Bajtai testvérek és a 
horgosi jegyző. 

Tisztelt szerkesztő úr! 

Azzal kezdhetetem, sőt azzal is kezdem felszó-

lalasomat, amivel a hazaáruló felségfolyamodást ala-

irta Kochmeister Frigyes báró kezdte, hogy csak 

figyelmeztetés utan jött tudouiasára, hogy ellene a 

sajtóban nagy mozgalom indult meg. Hogy igaz-e, 

mely szerint Kochmeister báró ur, bűnének tudatára 

csak figyelmeztetés utan jött volna ra? — azt nem 

tudom, sőt nem is hiszem; de a tisztelt szerkesztő 

ur és e lapok szives olvasoi elhihetik, hogy én csak 

figyelmeztetés után olvastam — és pedig csak napok 

múlva — a »Szentes és Vidékét," melyben Kelemen 

főszolgabiró urnák a Bajtai testvérek panasza tár-

gyaban megtartott vizsgalatról felvett je yzőkönyve 

közzé van téve, s melyre a nevezett lap azt mondja, 

hogy közli azt a jegyzőkönyvet minden kommentár 

nélkül, mert abból mindenki láthatja, hogy a Bajtai 

testvereknek nincs semmi kifogásuk a jegyző ellen, 

s nagyon örülnek eddigi nagylelkű eljárasanak, s 

kérik a jegyző urat továbbra is, hogy tartsa meg 

szamunkra jóakaratát stb. S e szerint nyilvanvaló, 

hogy valami becstelenseg volta jegyzőt eboen a kérdés-

ben a sajtó vádja ala helyezni, sőt bizonyos, hogy 

ilyenre csak a »Szentesi Lap" veteinedhetik csupa 

Stammer-ellenes gyűlöletből. 

Azt cseppet sem sajnalom, hogy a büntakaras 

szerepebői élő „Szentes és Vidékét" nem szoktam 

olvasni; de azt sajnalom, hogy azt a cikket nem olvas-

tam elebb; mert siettem volna megtenni rá észre-

SZENTESI LAP. 

vételemet, amelyhez azután a szerkesztőnek szintén 

nem kell semmi kommentárt fűzni. 

Hát először is azt kérdezem, hogy: miként jut 
a Sz. és V. ahoz, hogy egy folyamatban levő vizsgá-
latról felvett hivatalos jegyzőkönyvet, mielőtt ez az 
ügy érdemileg elintéztetett volna, nyilvánosságra j 
hozhat? 

Ki adta ezt ki ennek a lapnak ? — S szabad-e 
vizsgálati ügyben — az ügy érdemi targyalása előtt 

— a jegyzőkönyveket közzétenni ? Hisz ez hivatalos 

itok. S a megyei hivatalnok esküjének egyik pontja 

az, hogy: a hivatalos titkot megőrzöm. 
Ki szegte itt meg az esküt? A főszolgabiró, a 

jegyző, vagy az alispán ? J 

No, de tette légyen bárki is, ez most Cson-

grádmegyében napirenden van,s eztazüzelmet itt foly-

tathatja bárki is büntetlenül, hiszen ez mégis csak 

nincs akkora bün, mint a zsarolás, okmányhamisi-

tás és sikkasztás.?! 

Szóval a jegyzőkönyv közzététetett, melyhez a ne-

vezett lap csak visszaélés utján juthatott. De hát mit 

bizonyit ez a jegyzőkönyv ? Semmit. Sőt ez vádolja 

inkább a jegyzőt, mint bármi mas. Merthát mi van 

ebnen a jegyzőkönyvben ? —- Az, hogy a Bajtai 

testvérek nem is tudják, hogy a panaszuk miként 

is julott a főispánhoz, és ki küldte azt a „Szentesi 

Lap"-hoz? — Egy szegedi szóké fiatal ember küld-

hette ezt be. 

Ugy van. Egy szegedi szőke fiatal ember küldte 

be. De hat azt a panaszt a Bajtai testvérek írták 

ala, s így az az ő panaszuk. — S a Bajtai testvé-

rek a panasz beadasa óta meg vannak ugyan dol-

gozva ; de hát ez a panasz lényegén és érdemén 

mitsem változtat. 

Mert a vizsgálatnál is be lett ismerve, hogy a 

Bajtai testvérektől birói letétben leendő elhelyezés 

végett 4 évvel ezelőtt fel lett véve a pénz, s ez a 

mai napig sem lett birói letétben téve. Azt mondja 

a jegyző, hogy azért nem tette birói letétben; mert 

nem lett per indítva Bajtai Anna által. Hiszen éppen 

azért kellett volna a pénzt birói letétbe tenniés pedig ad-

dig, míg a per meg nem indíttatott. S különben is 

ez nem tartozott a jegyzőre. Neki pénzt adtak át, 

hogy tegye letétbe, ezt vagy letétbe kellett volna 

tenni, vagy visszaadni és nem saját kezében tartani 

4 éven át. 

Ez a tisztelt főszolgabírói vizsgálat azonban 

nem terjeszkedett ki a legfontosabb körülményre, 

arra, hogy miként jutott ez a pénz, mely a jegyző-

nek adatott át, egyszerre Öz András uram kezéhez, 

ki azt most kész kiadni, csak menjenek érte? — 

Hat mikor lett a horgosi közgyám letéti hivatal ? 

És ezen letéti hivatalnal mely naplószám alatt és 
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mely évből van elkönyvelve az a pénz? Ki adta be? 

S ki jogosította fel ezen pénz kezelésére? 

Tessék ezekre a kérdésekre felelni! 

S mit jelent az, hogy a Bajtai testvérek most 

már megelégszenek mindennel, csak azt kívánják, 

hogy pénzök 4 éven át ne hevert légyen hiába, hanem 

megtéritessék a pénz kamata? — Hát ebből a kívánság-

ból neméaz tűnik, ki hogy ezek az egyszerű emberek 

meg vannak dolgozva s most már megelégszenek a 

pénzükkel és annak kamatával? 

De azt hiszem, hogy ezzel a vármegye csak 

nem éri meg. Mert ha Filó Tihamért az alispánnak 

adott egy éjjeli zenéért hivatalvesztésre Ítélte a tisz-

telt megye Zsilinszky vezérlete mellett, az alispán 

vejét is hivatalvesztés éri az e fajta pénzkezelésért. 

Mert ez csak kompromittálóbb? 

Vagy az alispán veje más? 

Az a szegedi szőke 
fiatal ember. 

Helyi és megyei hirek. 
— A z E M K E szentesi fiókegylete f. évi 

augusztus hó 6-án (csütörtökön) d. e. 9 órakor a 

tui a Kurcán levő városi közgyűlési teremben rendes 
közgyűlést tart, melyre az egylet t. tagjai tisztelettel 

meghivatnak s minél nagyobb számban leendő meg-

jelenésre felkéretnek. Az elnökség. 
A közgyűlés tárgysorozata a következő: 

1. Titkári jelentés a megalakulástól mostanig 

lefolyt időszakról. 

2. Pénztári számadások megvizsgálásáról szóló 

jelentés. 

3. A választmány újból való megalakítása. 

4. Netaláni egyéb jelentések, vagy indítványok. 

Mint már emiitettük, részben a tagok nagy 

száma miatt, részben nagyobb költségek kikerülése 

végett, a közgyűlésre külön meghívók nem bocsát-

tatnak ki, felkéri tehát az elnökség újból a tagokat, 

hogy ezen felhívást meghívóul tekinteni s a közgyű-

lésen minél nagyobb számban megjelenni szíves-

kedjenek. 

— E l jegyzés . Komáromy Ilonka kisasszonyt, 

Komáromy Lajos ármentesitő társulati mérnők 

testvérhugát, f. hó 2-án jegyezte el magának Stam-
mer János m. kír. posta- és távirda tiszt. Ezen 

eljegyzésnél a násznagyi tisztet a menyasszony részé-

ről Kiss Zsigmond, a vőlegény részéről Stammer 

Sándor alispán teljesítették. 

— A h a z a r d k á r t y a j á t é k e l len . A 

közelmúltban oly elszomorító példán okulva, a rend-

őrség a legszigorúbb óvrendszabályokhoz nyúlt, a 

tarsadalom szine-javát, valamint az alsóbb rétegeket 

is megmételyező tiltott kártyajáték beszüntetésének 
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— Néma leszek, mint a sir báró ur! — felelt 

Reinhard meghajtva magat, — hanem azért a titok 

aligha maradhat titok, mivel a palyaház zsúfolva 

volt utasokkal, aztán meg a cselédség 

- Oh, ez utóbbiak fecsegésétől nincs mit 

tartanom, — folytatá a báró, köszönetet mondva 

Reinhardnak, — egyebirant minden lehetőt el fogok 

követni a botrány kikerülése végett, s ha ez meg 

sem sikerülne, ugy vigasztalni fog a tudat, hogy 

mint apa, teljesítettem kötelességemet. — Most meg 

egyszer kérdem önt, hogy mindezek után is meg-

marad-e a Róbertnek tett fenyegető ígérete mellett, 

vagy könyörülve egy szerencsétlen apa szomorú 

helyzetén, segédkezet fog nékem nyújtani ezen ter-

hek minél könnyebb elviselhetésére ? 

Reinhard nem felelt. Felemelkedett székéről s 

miután előbb pár percig fel s alá sétált a szobában, 

a vasszekrény előtt állt meg. 

A báró lelki fájdalma oly mély hatást gyako-

rolt reá, hogy Róbertnek boldogult atyja altal oly 

féltékenyen őrzött hamis kötelezvényét elhatározta a 

bárónak atadni, valószínűleg ugy gondolkozván, hogy 

ha kiadja is kezéből e fegyvert, azért mégis boszut 

állhat, birtokában maradnak még a jegyzetek, me-

lyeket barmeiy percben felhasználhat Róbert ellen, 

s melyeknek közzétételével esetleg lemondásra is 

kényszeritheti őt, másrészt meg a saját érdekei is 

ugy kívánták, hogy jo lesz a Meerthal családdal az 

összeköttetést továbbra is íentartani. 

— íme, uram! — monda a váltót az irótár-

cából kivéve s a barónak atnyujtva, — láthatja 

most mar, hogy nem csalatkozott bennem. Ismét-

lem, hogy az ifjú báróval való összeütközést saj-

nálom. 

Az elkövetett sérelemért magam fogok önnek 

elégtételt szerezni, — mondá a báró a váltót át-

véve s egy csomó bankjegyet az asztalra helyezve. 

— ón ügyészem lesz s ajanlataimra is mindenkor 

számíthat. íme a nyolcszáz tallér, mint a váltó 

értéke. 

Reinhard megolvasva a pénzt, a vasszek-

rényben levő irótárca mellé helyezte el. 

— Azon irótárca ott, — vevé fe. a báró is-

mét a szót, — egy, boldogult apjával nem rég foly-

tatott beszélgetésre emlékeztet. Azt mondá ugyanis 

a szegény, jó öreg, hogy azon tárca sok oly titkot 

tartalmaz, melynek közzététele nagy port verne fel. Is-

merte ön az ő életében e tárca tartalmát ? 
— Nem, — mondá Reinhard nagy szemeket 

meresztve s erőltetett mosolylyal, — megboldogult 

atyám ugy tekintette e titkokat, mint valamely kin-

cset, s ugy őrizte, mint a szemefényét. 

— Átvizsgáta már e tárca tartalmát? 

— Igen. 

—- Nos és mit talált benne? 

— Semmi különöset, vagy legalább azt nem, 

a mi után leginkább kutattam. 

— Szabad tudnom, hogy mit keresett ön leg-

inkább ? — kérdé a baró egyre fokozódó kíváncsi-

sággal s egy percre sem véve le tekintetét az ügy-

védről. 

— Báró ur bizonyosan tudni fogja, hogy 

Gumbinner Werner ügyvéd nékem csak nevelőatyám 

volt, — felelt Reinhard nyugodtan. 

— Ezt az egész város tudja! 

— Igaz; tehát én azt reméltem, hogy erre vo-

natkozólag s szüleim és származásomra nézve köze-

lebbi felvilágosítást fogok nyerhetni e tarcában. 

— És nem talált? 

— Fájdalom, nem! 

A báró e párbeszéd alatt többször idegesen 

simogatá meg homlokát, s arca oly kifejezést öltött 

mintha csak mondaná, hogy ő ezt előre tudta. 

(Folyt, köv.) 
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lehető korlátozása végett. S hogy a hazard kártyajá-

ték kiirtasára irányuló rendelet ne maradjon irott 

malaszt, egyben a szegedi II. számú csendőrkerületi 

szárnyparancsnokság, valamint a helybeli csendőrség 

is közreműködésre kéretett, illetve hivatott fel. Ezen 

tilalomra felhívjuk a hazárd kártyajátékok kedvelőinek 

figyelmét, nehogy rajtakapatás esetén érzékeny bün-

tetésnek tegyék ki magukat; mert hogy ez egyszer 

tűzzel-vassal fog e kártyajáték üidőztetni, ennek most 

már fele sem tréfa s a játékosok meg a legelrejtet-

tebb helyeken is fel fognak kutattatní. 

— Z á r l a t . Az alsó csordajárás tehén állo-

manya között járványosán fellépett száj- és köröm-

fájás folytán, az alispani hivatal f. hó 3-án kelt ren-

deletével a zarlatot varosunk belterületére már elren-

delte s erről a kapitanyi hivatal a szomszédos varo-

sok és községek elöljáróságait értesitette. 

— M o z g a l o m a vasárnapi munkaszünet 

ellen. A helybeli ludkereskedők — mint értesülünk 

— a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó XIII. t.-c. 

illetve az ezt kiegészitő ministeri rendelet vonatkozó 

rendelkezése ellen felterjesztéssel élneü Baross Gábor 

kereskedelmi miniszterhez; mert a tőr vénynek merev 

végrehajtasa esetén nemcsak ők; de végeredményé-

ben a ludak tenyesztesével és hizlalásaval foglalkozó 

ezer es ezer család is erzékeny kart fog szenvedni, 

e mellett az oly szép viragzasnak indult ludkeres-

kedes is veszelyeztetve lenne. A nagy közönség érde-

keben a kérvény kedvező eiintézéset óhajtjuk, ami, 

hisszük, nem is íog elmaradni s igy a ludak levaga-

tasa vasarnap is eszközölhető lesz. 

— I s k o l a mu l a s z t á s ok . Tóth Kálmán 

adóügyi tanacsnok az 1890 — 91 -ík iskolai évről szolo 

s a tanacshoz beadott jelenteseben mint feltűnő 

körülményt emeli ki, hogy Papp Antal reform, tanító 

egy év alatt 14 tanulóval szemben 4245 félnapi 

mulasztast tüntet ki, mely utan nem kevesebb, mint 

200 frtnyi bírságot rovatott ki az illető szülőkre. — 

Különben a kimutatas az 1890—91. év folyaman a 

rom. kath. iskoláknál 391, az ev. ref. iskoláknál 

8590, a tanyai iskoláknál 1111 felnapi mulasztast 

tüntet ki, mely utan bírság fejében 661 frt 50 kr. 

rovatott ki. 

— H á z v é t e l . A szentesi ipartestület f. hó 

3-ika óta háztulajdonos. Borbély Lajos alelnök 

ugyanis a tegnapi napon tartott előljarósági ülésben 

irta ala a csizmadia ipartársulattal kötött szerződést, 

mely szerint ennek hazat 4000 írton megvette. 

— A száj- és k ö r ö m f á j á s miatt elrendelt 

zar, mint értesülünk, a felső csordajaras tehén allo-

mányara egyelőre nem terjed ki. A kapitányi hiva-

taltól vett ezen értesülésünkét mihez tartas vegett 

ajanljuk mindazoknak, akik a felső jarásra fizettek 

be teheneik utan a szajbért. 

— A v a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t e t ille-

tőleg sokan nincsenek tisztaban affelől, hogy az a 

mezei munkara kiterjed-e, vagy nem? Tájékozásul 

tehát helyen valónak latjuk felvilágosításul adni, hogy 

a vasárnapi munkaszünetet elrendelő 1891. évi XIII. 

t.-c. a mezei munkára nem terjed ki. A rendőrség 

figyelmet pedig arra hívjuk fel, hogy vasarnaponkint 

aMpalinkat merő üzleteknek zarva kell lenniök és 

hogy közegeivel szigorúbban ügyeltesen fel a tör-

vény szigora betartasára s hébe-korba latogasson 

be az üzletek és műhelyekbe is. 

— F i g y e l m e z t e t j ü k a közönséget, hogy 

a postara vagy vasútra feladott csomagokba borí-

tékba tett levelek nem küldhetők és hogy minden 

ily levélért birsag íejeben 1 frt és a postajegy ket-

szeres megtéritese kivantatik. 

— G y i l k o s s á g á l d o z a t a lett, mint velünk 

egy szük szavú levél tudatja, f. hó 1-én Csongrádon 

Bartók János fiatal gazda, kit cselédje kaszával ölt 

meg olyképen, hogy a kaszát belevágta s mielőtt 

orvosi segelyben részesült volna, elvérzett. 

SZENTESI LAP. 

gal, műgonddal szinrehozni, mint ezt a .Becsület« 
előadásával Makó tarsulata tette, Szentesen még nem 
láttuk. 

Vasárnap a „Náni" került szinre. E kedves, 

eleven népszínműben a két Sziklai, Juhász baritonista; 

de különösen a társulat kedves primadonnája, Réthy 

Laura excellált üde, természetes játéka mellett iga-

zán gyönyörű hangjaval. A közönség kacagott, tap-

solt, s az igazgatósé panaszkodhatott nagyon; mert 

elég szép közönség volt a szinhazban. 

Hétfőn a „ Becsület"-et adták. Ezen, a hazai 

sajtó által annak idején kivalólag méltányolt modern 

dráma, kitűnő erőket kivan, hogy az előadást a kö-

zönség élvezettel nézhesse. S a nagy személyzettel 

játszó darab minden szerepe kitűnően volt betöltve 

Egy összhangzó, teljes művészi színvonalon álló elő-

adás volt ez, melyről az idő rövidsége miatt — 

sajnálatunkra — nem hozhatunk részletes kritikát, 

csak azt emeljük ki, hogy különösen Molnár, Réthey 

Lajos, Mezei, Megyasszay Evelin, Győré és Sz. Gserny 

B. igazán meglepték a közönséget; de a többi sze-

replők is kivétel nélkül dicsérő kritikát erdemeinek. 

De ha a közönség nagy élvezetben részesült, a direk-

tor ugyanezt nem mondhatja el a bevételről; mert 

e szép darabot és kitűnő előadást kevés közönség 

nézte. 

S mi e rövid kritikát azzal zárjuk, hogy: uraim és 

hölgyeim! Érdemes a színházba járni ; mert ott most 

nem kontárok bosszantjak, hanem művészek gyö-

nyörködtetik a közönséget. 

Hirek a szomszédból 
— A k u n s z e n t m á r t o n i i f j ú s á g f. evi 

augusztus ho 19-en a telsó erdőoen jotekony celu 
nyári tancmulatsagot rendez. Belepti díj személyen-
kint 1 frt, csaladjegy 2 frt 50 kr. Kezdete 7 orakor. 

3. oidal. 

Különfélék. 
— K i n a i u dva r i a s s ág . Ha a kínai idősebb 

emberhez neszel, akkor ő maga mindig ,a te osto-
ba öcséd,u s viszont, ha a fiatalabbal all szóba, akkor 
ő „a te ostoba batyad," vagy a „vén penész." Ro-
konaival szemben nem egyébb az udvarias kínai, 
mint a „rokonság farka." Ha a maga házáról beszél, 
ezt a jól nevelt kínai »düledező vacoku-nak hivja, 
feleségéről pedig e kedveskedő epiteton kiséretéöen 
szól: ,a buta tüske.* Ha véleményt nyilvánít, ez 
mindig „az én ostoba vélemenyem," „az én vakmerő 
nezetem." A fia „levéltetü." A császár „miriad esz-
tendők felsége;" másnak az atyja „a tiszteletreméltó 
nagy szakai!;" masnak az anyja „josagos szelidseg," 
„hosszuelet csarnoka," masnak a leanya „ezer darab 
arany." E szemelvenyek utan álljon itt egy rövidke 
párbeszéd két egyrangu kínai közt: „Hogy van híres 
es dicsőseges baratom es fóldim ?M — „Én megve-
tésre méltó gazember, meglehetősen vagyok." — 
„Merre van az ön draga palotaja?'1 — „Az én 
kutyaolam Shanghaiban van a kikötő mellett." — 
„Szamos-e mar becses csaladja? — „Még csak öt 
nyomorult torzszülöttem van.u — „Hogy van az ön 
íiatal, szeretetremeltó neje?" — „A vén banya majd 
szétreped az egeszsegtől." 

— Egy térné története. Kolozsvár lutrijátékosait nagy 

izgalomba hozta a minap egy játékos esete, a ki ez egyszer 

csakugyan megálmodta a maga ternóját. Azt álmodta, — állí-

tólag vénasszony létére — hogy népfölkelö szolgálatot teljesí-

tett, örsegen volt egy puskaporos torony előtt. Nagy zivatar 

kerekedett e közben s a menykő épen ötvenszer csapott le a 

puskaporos toronyba. Az utolsó csattanásra fölébredt a lutri-

játekos és rögtön gyertyát gyújtva, az egyiptomi álmoskönyv 

segitsegével kisütötte, hogy a túlvilági hatalmak iutrinyelvén 

a katona 9, a torony 13. £zt a két számot, meg a inenykő-

csapások számat, az 50-et. megtette a nagy álmodó a buda-

pesti lottóra és %00 frtos ternót csinált vele m. hó ¿5-dikén, 

mint ezt egyik belmonostorutcai lottógyüjtö Kolozsvárt el is 

mondja akarkinek. Az álmos nyerő különben a legszigorúbb 

inkognitókban tartja magát, ugy, hogy kilétét senki sem tudja 

a lottógyüjtön kívül. 

Külföld. 

— S z í n h á z . Makó direktor társulata a két 

elmúlt este; de különösen Sudermann Henrik Be-
csület cimü darabjanak szinrehozatalával oly műél-

vezetet nyújtott, a milyenben Szentesen még szín-

házlátogató közönség soha nem részesült. Láttuk 

Sztupát és Krecsanyit kitűnő társulataival itt játszani; 

de a nemzeti színháztól eltekintve, komoly, klassi-

kus irányú azinművet annyi dramai erővel, összhang-

— V a s á r n a p i bé lyeg jegyek , Belgiumban 
a posta körül egy ujitast hoznak be, az úgynevezett 
vasárnapi bélyegeket. Az ilyen bélyeget, ha valaki 
szombaton ragasztja levélre, az azt jelenti, hogy nem 
kívánja, miszerint a levél vasárnapon kézbesittessék 
a címzettnek, hanem ráér hétfőn is. Ezzel meg akarja 
a kormány tudni, vájjon nem lehetne-e a postának 
és levélhordónak is megszerezni a vasárnapi szün-
napot. Ha a többség ily bélyeget használ, be fogják 
hozni a szünetelést. 

Csarnok, 

- A . s ü n ö k . 

— Belülről. — 

III. 

A legöregebb sünök sem emlékeznek rá, hogy 
szebb és derekabb példányt láttak volna fajuk kö-
zött nálánál. — S már egy izben annyira el voltak 
telve e társui külső példányszerüsegével, hogy össze-
álltak a görényekkel; mert ezek is felfedeztek benne 
egy, fajukat túlhaladó kiváló tulajdonságot, a khör-
nyöl böhdösös-ségel és meg akartak választani a sü-
nök és görenyek közös fejedelmének. 

De a tervből nem lett semmi; mert a sünök 
rájöttek, hogy a^ ő fejedelemjelöltjük a sünök kö-
zös faji eledelét, a ferget fitymalja s a bukovinai 
fényes csillagon uralkodó bachvar és rusnyák fe-
jedelmek asztalaról lehulló morzsalékra áhítozik, s 
hogy ezt elérhesse és néha egy-egy falat delikates-
hez juthasson, a sünök szerény de hasznos hivatá-
sáról megfeledkezve, szövetkezett a különben is 
minden sün altal gyűlölt irigység és epeette szőke 
sünnel és beállt a két nagy fejedelem szolgalataba, 
hogy az ezek megutált uralmanak biztositasa és 
fentarthatasa érdekében, rabló kitöréseket vezesse-
nek a bachvar és rusnyák fejedelmeket ostromló 
hadak egyedüli fegyverzet-kincsők: a becsület és 
tisztesség ellen. — A sünök tehát a magok kert-
apoló, békés és tisztességes társaságokból 5kilökték; 
de nem tettek ellenvetést, hogy a görenyek, a má-
sik kiváló tholajdonsagáért fejedelemmé tegyek; de ezek 
is letettek róla; mert felismertek ugyan benne, hogy 
böhdősösségben fölülmúlja őket; de az a gyanujok 
tamadt, hogy ez nem egészen termeszetes nala, ha-
nem patikaszerrel fokozza ezt a tulajdonságát, s 
csak igy bírja elérni, hogy őket túlszárnyalja. 

Igy elesvén sajat faja támogatásától, annál 
nagyobo szenvedélylyel aldozza magat a bachvári és 
rusnyák fejedelmeket ostromló hadak becsülete 
elleni vadaszatra, s hogy e nemes hivatásaban többre 
menjen és nagyobb fajzatot is produkálhasson, 
összeparzott a szőke sünnel. — S most a két feje-
delemmel együtt tanácskozik éjjel és nappal, hogy 
az ellenhadsereg egyedüli vértjet és győzelmének 
biztos zálogát, a nép szolgálataban kierdemelt be-
csületet, miképpen lehetne elrabolni, s ha már az 
nem sikerül — és nem sikerül; mert az ellentábor 
e fegyverzete igen erős, — miként lehetne ennek a 
fegyvernek tényét elhomályosítani, élet eltompítani, 
hogy a homály felhasznalásával a hadse.eg köny-
nyebben megejtessék, s fegyverletételre, meghódolásra 
kenyszerithessék ? 

S a két szorongatott fejedelem jobb szövetségest, 
hűbb bérszolgat nem szerezhetett volna nálánál; mert 
ez a sün, mióta saját élethivatásatói tékozlása miatt ele-
sett, bevándorolta a félországot, s bár jól felismerte a 
mai kor gyengeségét, hogy a becsületvadasi.al tisztessé-
ges jövedelmet hoz a konyhára, s ő ezt gyakorolta 
mindenütt; de nem boldogult vele sokáig sehol; 
mert nagyon elmerült az üzletben és oly mélyen 
gazolt a tisztesség és becsületbe, hogy a tisztesség 
és becsület végtére is megunta a dolgot s felemelte 
lábát és nyakara hágott az ipsének ugy, hogy H.-M.-
Vasarhelyen a kórhazba került, s bár az emberi kö-
nyörület elnéző és — ha a tisztesség és becsület 
ellen elkövetett bűneit meg nem bocsátották is, — 
erejét visszaadták; de annyi erőt nem nyert, hogy 
a kórház költségét ki bírta volna fizetni. 

Szegeden szintén igy bant el vele a fátum. S 
mint jól kipróbált ember került haza. — Haza ? 
Mit mondunk : van-e az ilyen embernek hazája? 
Tehát e l ő ke r ü l t . És minden ember és hatalom 
megtalalja a maga erkölcsi vilaga altal igényelt szö-
vetségest. — S igy ő is megtalalta; először az ő 
élete parjaban, a szőke sünben, s aztán bachvár és 
rusnyák fejedelemben. — S ez a dupla és tripla 
parzas fajzotta a mai megyei köz- es társadalmi 
állapotokat. 

H.-M.-Vasárhely és Szeged tisztessége, becsülete 
megvédte magát az ilyen elfajzástól az altal, hogy 
kidobta kebeléből kellő időben ezt a sünt, mely a 
helyt, hogy férget emésztene, férget tenyészt. Itt még 
nem dobták ki a hozzáillő körök és emberek; mert 
azt hitték, hogy a sátán e fajzatával felidézett pokol-
nak sikerül, ha el nem ijesztem; de legalabb is meg-
utáltatni a becsületes emberekkel a közéletet s ak-
kor szabad lesz az uralom a Cserepárok és Szvatop-
lukok számára. De csalódtak. Mert az undokság, mit 
e sünnel kihanyattak, s a büdösség, mit vele elő-
idéztettek, sajat udvarukban csinált rothadást. — S 
a rothadas processusát már érzik és a bűz, melyet 
felidéztettek, már fojtogatóvá kezd válni, s a tisztes-
ség és becsület szégyenkezve eddigi gyengeségén, 
lábára állni, hogy — mint H.-M.-Vásarhely és Szeged 
— nyakára hágjon a sünök és görények e legutála-
tosabb fajzatának. 



4. oldal. 

Szerkesztői üzenet. 

O. U . — A sünökről küldött külső, belső fotográfiákat 

köszönjük. Önnek — ugy látszik — jobb gépe van. mint ne-

künk. S mivel egészen más világítással is dolgozik, isten vilá-

gáért sem hagynánk el. Ön azt mondja, hogy ha megtetszenek 

ezek a képek, akkor rendes festője lesz lapunknak. — Mi erre 

csak azt válaszoljuk, hogy csak elő azzal a többi képekkel; a 

képrámák készen állanak. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

Szentes 
Tőke 

K.szt.-Márton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
P.-Tenyő 
Szajol 
Szolnok 

indul 5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

, 7 ó. 
indul 8 6. 

, 8 ó. 
, 9 ó. 

érk. 9 ó. 
Budapestre erk. 1 ó. 

35 p. éjjel, 12 o. 
11 p. éjjel, 12 o. 
51 p. d. e. 1 ó. 
23 p. d. e. 
41 p. d. e. 
59 p. d. e. 
34 p. d. e. 
55 p. d. e. 
16 p. d. e. 
44 p. d. e. 
55 p. d. u. 

1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
4 ó. 
7 ó. 

05 p. 
41 p. 
20 p. 
52 p. 
17 p. 
36 p. 
11 p. 
31 p. 
55 p, 
25 p, 

l. u. 
I. u. 

45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok , 3 ó. 
Szajol „ 4 ó. 
P.-Tenyő , 4 ó. 
Kengyel , 5 ó. 
Martfű a 5 6. 
T.-Földvár , 6 ó. 
Homok indul 6 ó. 
Kszt.-Márton , 7 ó. 
Töke , 7 ó. 

Szentesre érk. 8 ó. 

40 p. 
45 p. 
20 
43 
11 
39 
08 
20 
10 
38 
13 

éjjel, 8 
éjjel, 11 
éjjel, 12 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

15 p. 

47 p. 

20 p. 

41 p. 

09 p. 

36 p. 

03 p. 

15 p. 

52 d. 

25 p. 

~ P-

d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

BEKÜLDETETT. 

Verfaelschte schvarze Seide, ^ t^chen 6 

Stoffes, von dem man kaufen will, und die etwaige Ver-
fälschung tritt sofort zu Ta^e: Echte, rein gefärbte Seide 
kräufelt sofort zusammen, verlöscht bald und hioterlässt 
wenig Asche von ganz hellbräunlicher Farbe. Verfälschte 
Seide (die leicht speckig wird und bricht) brennt langsam 
fort, namentlich glimmen die ,Schussfäden* weiter (wnnt 
sehr mit Farbstoff erschwert), und hinterlässt eine dunkel-
braune Asche, die sich in Gegensatz zur echten Seide nicht 
kräuselt sondern krümmt. Zerdrückt man die Asche, der 
echten Seide, so zerstäubt sie, die der verfälschten nicht. 
Das Seidenfabrik-Depöt von G. Henneberg (K. u K. Hoflief.) 
Zürich verschendet gern Muster von seinen echten Seiden-
stoffen an Jedermann, und liefert einzelne Roben und ganze 
Stücke porto- und zollfrei in's Haus. 

I 

SZENTESI LAP. 

Hirdetmény. 
Az alsó csordajárásokon legelt állatok 

k ^ t t fellépett ragadós száj- és köröm-
fájás állati betegségnek nagy mérvben való 
terjedése folytán az 1888. VII. t. c. végre-
hajtása iránt kiadott 40000-888. sz. minisz-
teri rendelet 219. § a. alapján — Csongrád-
vármegye alispáni hivatala 5912—891. sz. hatá-
rozatával a betegséget járványosnak kimondta 

és a város egész belterületét zár 
alá helyezte. Ebből kifolyólag figyelmez-

tetik a közönség, hogy 

nem szabad: 
1. Az alsó csordajárásokra csülkös jó-

szágot kiereszteni. 

2. Csülkös jószágokat: szarvasmarhát, 

juhot, kecskét, sertést a város belterületéről 

kivinni, kihajtani, vagy a város belterületén 

keresztül, vagy át vinni, hajtani sem szaba-

don, sem járműbe fogva, valamint a város-

ból takarmányfélét, alomszalmát és trágyát 

kiszállítani. 

E pont szigorú betartása végett a város 

szélein felállított őrök alkalmaztatnak. 

3. A város belterületen létező csülkös 

jószágokról marhaleveleket kiadni. 

4. Mészárosoknak, marhakereskedőknek 

a város belterületén lévő istállókba bemenni. 

5. A rkapitányság engedélye nélkül az 

alsó csordában legelt állatokat levágás céljá-

ból a vágóhidra kihajtani. 

6. Beteg, vagy gyanús állatoknak fo-

gyasztásra való levágatása, tejének felhasz-

nálása, oly tárgyaknak használata, értékesí-

tése és forgalma, melyek a ragadós betegség 

elhurcolására alkalmasak. 

7. Beteg állatok felügyeletével, gondo-
zásával megbízott egyéneknek az egészséges 
állatokkal való érintkezése, ily egyéneknek a 
beteg állat tartózkodási helyiségének kezeik, 
lábaik, ruházatuk ás lábbelieiknek fertőtlenítő 
szerrel való megtisztogatása nélküli elhagyása. 

A beteg vagy gyanús állat más állattól 

elkülönítve tartandó. 
A város belterületén lévő csülkös jószá-

95. szám. 

gok marhalevelei a rkapitánysághoz hala-
déktalanul beszolgáltatandók. 

A beteg állatok teje megsemmisítendő. 
8. A hol betegülés fordul elő, ott az egész 

istálló és a beteg, vagy gyanús állattal érint-
kezésbe jött egyének ruházata — a városi állat-
orvos utasítása szerint — fertőtlenítendő. 

9. A beteg, vagy gyanús állatoknak, vala-
mint az alsó csordajárásokon legelt többi 
állatoknak a betegség kiütésének meggátlása 
végett szájuk 1 liter ecet, 5 gramm kékkő, 
3 tojás és aunyi lisztből, hogy az egész péppé 
legyen — álló keverékkel, kreolin vagy kreso-
linnal lábaik pedig, a körömház és a csűdnél 
vékony terpentinnel dörzsölendő. 

Oly udvarokból, ahol betegedés fordul 
elő: sertést, kecskét vagy juhot a közlegelőre 
(„csürhejárásra") kiereszteni, kihajtani tilos. 

10. Minden állattulajdonos, mi-
helyt állatán a betegség legki-
sebb jelét tapasztalja, köteles a 
rendőrkapitányságnál azonnal 
jelentést tenni. 

Különösen figyelmeztetik a gazdálkodó 
közönség, hogy a város belterületére csülkös 
jószágot behajtani ugyan szabad; de már 
ily jószágokat kivinni, kihajtani liein, — 
azért a termények hazatakaritását és szállítását 
lovas fogatokon eszközöljék. 

A hetivásárok a város külhatárá-
ból és idegen, járványmeutes helyről, — 
de csak a város belterületének kikerülésével 
behajtott és behozott csülkös jószágok is 
megtartatnak, miután az állatvásártér a vá-
ros külterületén fekszik. 

11 E rendelet megszegése esetén az illetők. 
200 frtig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthat-
lanság esetén 20 napi elzárásssal büntettetnek. 

12. Az itt közlött intézkedéseknek legszigo-
rúbban való betartására annyival inkább fel-
hívom a közönséget, mert csak ez által aka-
dályozható meg a betegség tovaterjedése és 
csak ekként kerülhető el a város külső hatá-
rának zár alá helyezése és az ebből származó 
nagy anyagi károsodás. 

Szentes, 1891. aug. 3. 

Aradi Kálmán, 
rendőrfőkapitány-

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

díszes 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, díszes kivitelű s z a l a g aranyozások' 

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

gyors, pontos , izéses és j u t á nyo s á r on . 

Ugyanitt a 

h » « « N T E 8 I l á p 1 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik év i f o l yamába lépet t , - előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

8wnt«f, 1891. Nytmfttftt Sira* Ferenci gytrMijtóján. 




