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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Jubileum a szomszéd megyében. 
A lapok hirdetik, hogy Jász-Nagykun-

Szolnokmegyében Ujfalusy Sándor főispánnak 

a közigazgatás terén eltöltött 25 éves szolgá-

lata emlékére, a vármegye közönsége egy 

hangú lelkesültséggel fog f. hó 15-én ünne-

pet ülni, mely alkalomból Ujfalussyt a vár 

megye közgyűlése is egy sziv és egy lélekkel 

fogja ünnepelni. 

Mily jól esik tudomást venni a szomszéd 

megye tüntető ünnepléséről, s mily fájón hat 

egyszersmind, hogy még a szomszéd vármegyé-

ben, hol a jász velleitások évtizedeken át tartá 

a megye közönségét az erős pártküzdelmek 

harcában, mely harcot nem birt egy gróf 

Battyányi és Benicky Ferenc lecsillapítani, 

most, a béke és egyetértés karjainak ölelke-

zése között, egyhangú lelkesültséggel éltetik 

azt az embert, kinek pár évi szereplése a 

békeáldását hozta a megye falai közé, s mi 

egy, következményeiben szinte beláthatlan párt-

mérkőzések közt emésztjük erőnket, s ünnep-

lés helyett megvetéssel, soha el nem némít-

ható gyűlölettel gondoluuk arra az emberre, 

ki itt a viszályteljes állapotok főmegterem-

tője, Zsilinszky Mihályra. 

Mily fátum, hogy ezt az embert Jász 

Nagykun-Szolnokmegyében akarták vinni fő-

ispánnak; mert — mint Tisza Kálmánné 

protezsáltjának — minden áron előkelő he-

lyet akartak számára biztosítani az államkor-

mányzat nagy gépezetében; előkelő helyet és 

existentiát. — S Baross közben ugy infor-

máltatott, hogj a tekintélyes birtokosok és 

független urak egész seregével biró Jász 

Nagykun-Szolnokmegyében a békés-csabai tót 

származású, szerény körülmények között élt 

egyszerű professort, ki még a közéleti tűz-

próbán át se ment, nem fogják jó szemmel 

fogadni, s Baross ezen informátiónak enge 

dett, s Isten irgalmát gyakorolva, ide adta 

nekünk Zsilinszky urat, s kinevezte Jász-

Nagykun-Szolnokmegye főispánjává Ujfalussy 

Sándort. 

Mind a két ember egy időben nevezte-

tett ki, s egy időben foglalta el állását. 

Zsilinszkyt egyhangú lelkesültséggel és 

nagy várakozással fogadtuk, Ujfalussyt tartóz-

kodással üdvözölte megyéje. 

Nálunk egyetértés volt köz- és társadalmi 

életünkben, — Jász-Nagykun Szolnokmegyében 

egy tradiciónalis pártharc folyt a jászok és 

kunok között. 

Nálunk tehát béke, a szomszédban háború 

volt, s most két év után, a szomszédban 

egyetértés és béke uralkodik, nálunk pedig 

egy ádáz, engesztelhetlen küzdelem, melyből 

a polgármester-választással akartunk kibon-

takozni, melyet éppen Zsilinszky tett lehetet-

lenné. 

Egyedül ő, mert Stammer és egy Moj-

zsik, s pláne egy Albertényi Antal csak esz-

közök voltak arra, hogy Szentes város kö-

zönségének közakaratát meghiúsíthassák. S 

ha ezt nem cselekszik, s ha ezt nem csele 

kedteti Zsilinszky, ugy lehet, ma már a béke 

utján, a rohamos feledés hangulata mellett, 

két évi pártküzdelem izgalmaiból haladna a 

közönség az egyetértés kézfogása felé, s ma 

Jász Nagykun Szolnokmegye ünnepet ül béke 

csináló főispánjának, s mi egy békéjében fel-

dúlt, sőt békére való törekvésében megakadá-

lyozott nép nyílt megvetésével vesszük aj-

kunkra Zsilinszky nevét. 

A szomszédban két év után ünnepet 

ülnek annak örömérzetében, hogy az a férfiú, 

ki a megye élére állíttatott, méltónak bizo-

nyult nemcsak a kormány; de a vármegye 

egyértelmű szeretetére is, s mi két év óta 

küzdünk és a szentesi polgármester-csinálás-

sal elkövetett merényle* után készülünk egy, 

következményeiben beláthatlan; de céljaiban 

jól megfontolt közéleti döntő háborúra. 

Szolnokon fáklyásmenet és éljenzések 

között egyhangú lelkesültséggel készülnek a 

felvonulásra, s Szentesen a hivatalos és ezzel 

kapcsolatos érdekkörön kívül, nincs egy ön-

érzetes és számba vehető ember, aki azt 

mondaná, hogy éljen Zsilinszky ! 

De ha tüntetni kell, kész a vármegye-

házához felvonulni ezer és ezer s e nagy 

város közakaratán ejtett sérelem haragja és 

elkeseredésével fogja Zsilinszky fülébe dörögni 

hogy: üt nincsen számodra hely! 

Társulati tehermegosztás. 
Irtuk közelebb, hogy a társulat által kiküldött 

egy bizottság tanulmányt tett, hogy miként lehetne 

a társulati terheket arányosítani. — Ezen bizottság 

munkalata előttünk fekszik. Közöljük ezt s azután 

hozzászólunk. 

A bizottság terve a következő: 

I. .Annak előre bocsátása mellett, hogy a körös-

tisza-marosi ármentesitő és belvizszabályozó társulat 

műszaki artérfejlesztése, az 1881. LIL t. c. 2. §-a 

alapján, az 1881. évi legmagasabb árvizszin alapul 

vétele mellett készíttetett el, de egyszersmind — a 

teherviselés arányosabb megosztása céljából — az 

1855. és 1830-iki árvizszinek alá eső területek is 

műszakilag és jogérvényesen meghatároztattak: mind-

azon épitési költségekre nézve, melyek a földadó 

kataszter altal az 1881. évi XLli. t. c. 9. §-a és az 

ezen törvény végrehajtása tárgyában kiadott kormanyi 

utasítások altal „alaptőkének", illetve ,alapbefekte-

tési tőkének14 nyilváníttatnak és mint ilyenek, a tár-

sulati érdekeltséget megillető földadó visszatérítések-

nél kafaszterileg liquidalhatók, megállapíttatik, hogy 

az ily alapbefektetésekből eredő társulati terhek s 

azoknak évi járulmányai az egyes vizszinek alá eső 

földterületek holdszámainak és földadó kataszteri 

tiszta jövedelmének arányában akként osztandók meg 

és rovandók ki az 1881., 1855. és 1830. évi árviz-

szinek alá műszaki ártér fejlesztés utján felvett föld-

területekre, a mint az 1 : 2 la: 7 számok egymáshoz 

aránylanak. — E szerint tehát az 1881. és 1855. évi 

árvizszinek közé eső területek hozzájárulási aránya : 

1 (e&y)» ~ a z 1855. és 1830. évi árvizszinek köz-

eső földterületek hozzájárulási aránya: 2 'j (kettő 

és fél), az 1830-ik évi árvizszin alá eső földterületek 

hozzájárulási aránya pedig : 7 (hét). 

Megiegyeztetik, hogy a társulat építkezési cél-

jaira a magyar földhitelintézettől felvett 6 millió 

forint vizszabalyozási és talaj javítási kölcsönnek an-

nutásai, valamint az épitési célokra később netalán 

még felveendő kölcsönöknek kamatai és törlesztési 

hányadai is ugyanily aranyok szerint terhelik a mű-

szaki ártér fejlesztés által megállapított ártéri birto-

kokat. 

II. Az évi főntartási, árvédelmi és igazgatási 

költségek az 1881. évi legmagasabb árvizszin szerint 

műszakilag kifejlesztett összes árterületek, a külön-

böző ártérfejlesztési vizszinekre való tekintet nélkül, 

a földadó kataszteri tiszta jövedelem arányában ter-

helik. — Mivel pedig ezen terhelési módozat elfoga-

dása által az 1881. és 1855. évi árvizszinek alá soro-

zott földbirtokok nagyobb teherviselést vállalnak el, 

mint a minővel az 1884. évtől kezdődő időközi kiro-

vások alkalmával terhelve voltak: annálfogva ezen 

teherviselési többlet reconpensátiójaként kimondani 

tik, hogy: 

1-ször. Azon 24000 frt évi kamat, mely a ma-

gyar földhitelintézettől felvett 6 millió forint kölcsön-

nek 600.000 frtnyi tartalékalapja után a társulatnak 

évről-évre kíadatik, az adminisztratív költségek fede-

zésére fordítandó. 

2-szor. Az évi fenntartási, árvédelmi és igaz-

gatási költségeknek a földadó kataszter arányában s 

az árvizszinekre való tekintet nélküli kivetése a múltra, 

vagyis az ideiglenes kirovások idejére nem hat vissza 

s igy ezen arány és kulcs szerint, az 1855-ös és 

1881-es árterületek csakis az uj teherviselési kulcsok 

jogérvényre emelkedése és életbeléptetése után lesz-

nek terhelhetők. 

3-szor. Szintén reconpensátóként az is kimon-

datik, hogy az évi fentartási, árvédelmi és igazgatási 

azon kirovásokra nézve, a melyek az 1884-ik évtől 

kezdődőleg, a végleges kirovási kulcsok életbe lépte-

tése idejéig foganatositattak, — leszámolásnak csak 

azon ártéri birtokra nézve lesz helye, a melyek a 

műszaki ártérfejlesztés által a társulat árteréből tel-

jesen kihagyattak, vagy a melyek a kománybiztosság 

édejében s az 1881-ík évi LII. t. c. 8. g-a alapján 

készített ideiglenes ártérfejlesztés által kimutatott 

területekből, a műszaki árterfejlesztés által magasabb 

árvizszinek alá lettek jogérvényesen felvéve. 

III. A belvizszabályozási költségek kirovási ará-

nyaira és kulcsaira külön fog intézkedés tétetni. 

IV. Az építkezési, illetve alapbefektetési költségek 

évenkinti kirovásának kulcsa, — figyelemben tartva 

a három árvizszin alá felvett árterületeknek az I. 

pontban meghatározott egymás közti hozzájárulási 

arányait, — következőleg állapítandó meg: 

1-ször. Az 1830-diki árvizszin alá felvett árté-

rületek hold száma 7-tel; — az 1855-diki árvizszin 

alá felvett árterületek hold száma 212-del; — az 1881. 

évi árvizszin ala felvett árterületek hold száma pedig 
1-el, — vagyis az egymás közti hozzájárulás arány-

számaival megszoroztatván, s ezen szorzatok ered-
ményei összeadatván, az ekként nyert becsholdszám 
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mennyiségével a kirovandó évi teher összege el-

osztatik. 

2-szor. Az előző pont szerint végzett osztásnál 

nyert hányadossal, mint egységszáramai, megszoroz-

ván az egyes árvizszín ala eső beesholdszámokat, ez 

által meghatároztatik, hogy a kirovás utján fedezendő 

évi teherből összesen mennyi esik az 1830., 1855. 

és 1881. évi árvizszinek alá felvett földterületekre ? 

3-szor. Az így nyert s a különböző árvizszinek 

alatti területek évi összes terhét feltüntető összeget 

az illető árvizszin alatti területek földadó kataszteri 

tiszta jövedelmének főösszegével elosztva, ezen osztás 

eredményezi azon százalékot, illetve kulcsot, a mely 

az évi teherből a földadó kataszter minden egyes 

tiszta jövedelmi forintjára esik. 

V. Az évi fentartás, árvédelem és igazgatás 

költség-jarulmányának kulcsa — a II. pont alatt 

előadott egyenlő terheltetés alapjan — akként hata-

roztatik meg, hogy a földbirtokok után kirovandó 

évi ősszeg elosztatik az összes árterület kataszteri 

tiszta jövedelmével. Az ekként nyert hányados lesz 

azon százalék, illetve kulcs, a mely az év! teherből 

a földadó kataszter minden egyes tiszta jövedelmi 

forintjára esik. 

— Városi képviselők értekez-
l e te . A polgármesteri kinevezés óta a városi 
képviselők nagyobb számmal csak vasárnap 
gyűltek össze, a mikor Sima Ferenc, a szen-
tesi 48-as népkörbe értekezletre hitta össze a 
képviselők azon részét, kik csak oly polgár-
mestert ismernek el, kit nem Stammer ne-
vez ki, hanem Szentes város képviselőtestü-
letének többsége választ. — Az értekezleten 
nyilvánult hangulat előre veti képét azon 
jövőnek, mely a Stammer által elkövetett 
merénylet ellen szóló íelebbezésbeu kifejezésre 
jutott, hogy: Szentes városát a képviselőtes-
tület egy töredékének polgármesterével kor-
mányozni nem lehet, s hogy Stammer szelet 
vetett, mikor a választási szabadság nyílt 
arculütésével behajtotta dr. Tasnádyt Szentes 
város polgármesteri hivatalába, s ebből a 
szélből vihar lesz, mely Stammer ur vissza-
élésének gyümölcsét el íogja seperni, mint a 
szemetet. 

Ezen az értekezleten láttuk, hogy Szen-
tes város közönsége még nem aljasult le 
oda, hogy törvényadta választási jogának 
tudatában, egy kinevezett embert megtűrjön 
a tisztesség azon polcán, melyet — a Bach-
korszakot kivéve — még soha nem foglalt 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Csillagos ég . . . 
Csillagos ég ragyogása — 

A te szelid szemed mása; 

A te szemed, édes szemed 

Ügy ragyog a szivem felett 

Messzeségben, sötétségben, 

Mint a csillag fönn az égen. 

Csillagoknak lehullása — 

A te tüzes ajkad mása ; 

A te ajkad, édes ajkad 

Akármennyi csókot adhat ; 

Csillag is hull gyakran, régen — 

S ragyog az ég teljességben. 

Rudnyánszky Gyula. 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 106 

Irta Hugó Alfréd. 
A »Szen t es i L a p " számára forditotta: 

M. MAYER IDA. 

IL KÖTET. 

— Ismered talán családi viszonyaikat ? — kérdé 

a doktor neje. 

— Nem, csupán Klausenburg nyilatkozatából 

következtethetem, hogy leánya áldozatot hoz, midőn 

Uumbinnerhez megy nőül. 

SZENTESI LAK 

el más, csak az, akit a közöaség megtisztelő 

bizalma hitt oda. 
Az értekezlet tanácskozása higgadt volt; 

de a felháborodás indulatát takarta minden 
szó, minden kifejezés. 

S viharos hangulat tört ki, mikor egyik 
szónok kimondta, hogy: mint hírlik, Zsilin-
szky főispán azt jelentette volna ki, hogy 
azok, kik Balogh Jánost felkérték a polgár-
mesteri állás elfogadására, g a z d a n é l k ü l 
számol tak ; mert először meg kellett volna 
tudni, hogy Baloghot kandidálják-e? No hát, 

— úgymond szónok — a z o k s z á m o l t a k 
i gazán gazda né lkü l , k i k a válasz-
tási j og szentségét megsértve, kinevezés utján 
akarnak utat ngitni Szentes város polgármesteri 
székéhez. Ennek a széknek nem Stammer, ha-
nem Szentes város közönsége a gazdája, s a 
képviselőtestület nem volna méltó a közönség bi-
zalmára, ha bárkivel szemben is a világon a 

gazda tulajdon jogát meg nem védelmezné. 
M e g v é d e l m e z z ü k ! ! volt az egyhan-

gú, viharos válasz. 
Az értekezleten Sima Ferenc elnökölt s 

előterjesztette, hogy az a merénylet, melyet 
Stammer f. évi szept. 30-áu Szentes város 
közgyűlésében elkövetet, meg fog felebbeztetni. 
— A íelebbezés felolvastatott, s bejelentetett, 
hogy: az aláírást Fekete Márton, dr. Ulár 
István, Filó János, Gerőc Lajos, Kiss Zsig-
mond, Szeder János. id. Temesváry Autal, 
dr. Filó Lajos, Sima Fereiic nyitották meg. 
E zajos éljenzéssel fogadott bejelentés után, 
az értekezlet tagjai kímélet nélkül aláirtak a 
felebbeiést, mely az értekezleten jelen voltak-
kal egyszerre 81 aláírással lett ellátva. 

E£Után tárgyalás alá vette az érkezlet az 
alispán azon törvénytelen rendeletét, melylyel 
a városi tanács a hivatal átadásra és a fize 
tés folyóvá tételére utasittatott. S az ennek 
alapján hozott határozatot, melynek végrehaj-
tása már azért is feltétlenül törvénytelen; 
mert ellene felebbezés adatott be; tehát jog-
hatálya megakadályoztatott, s dacára annak, 
hogy az 1886. XXII. t. c. 90 szakasza fe-
gyelmi vétségnek declarálja, ha az elöljáróság 
felettes hatóságilag jóvá nem hagyott hatá-
rozatot végrehajt, ezt a tanács a törvény vi-
lágos rendelete ellenére — az alispán szóbeli 
fenyegetése előtt meghunyászkodva, végrehaj-
totta. — Az értekezlet egyhangúlag kimondá, 
hogy ha a felebbezés dacára a fölöttes ható-

Csak legalább az okot tudhatnánk ! — vete 

közbe Brigitta. 

— Ezt nincs okunk fürkészni, — valaszolt a 

doktor parancsoló hangon. 

— Mit tanácsol tehát? 

— Feleljen előbb kérdésemre: van önnek kö-

vetelése az ügyéden ? 

— Nincs. Mig állást kaphatok, megtakarított 

pénzemből kijöhetek. 

— Helyes! Fiamnak addig, mig megházasodik, 

házvezetőnőre van szüksége, elfogadja ezen állást ? 

— Ezer őrömmel s igyekezni fogok annak hiven 

és lelkiismeretesen megfelelni. 

— Nos tehát, hallja tanácsomat: hagyjon fel 

az ügyvéd családi dolgainak firtatásával, s legyen 

csendes és néma szemlélője a történendőknek. 

Ezzel vége szakadt közöttök a beszélgetésnek, 

azonban a doktornak még hosszú ideig csengettek 

fülében az ügyvédet terhelő szavak. S minél jobban 

gondolkozott a hallottak felett, annálinkább megbi-

zonyosodott róla, hogy a pénztárnok csak Reinhard 

fenyegetésére Ígérhette oda leánya kezét, s hogy 

Meerthal Róbert tiszti rangjának a letétele is össze-

függésben áll Gumbinner ügyvéd nevével. Nyiltan 

beszéltek e dologról s pedig oly alakban, hogy az 

épen nem volt hizelgő a fiatal ügyvédre, nem külö-

nösen azért, mert ezzel kapcsolatban több előkelő 

család féltékenyen őrzött titka is napfényre került, 

miért ismét Reinhardot érte a vád. S bár e hirek 
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ságok döntése előtt a legközelebbi közgyűlé-
sen hivatalbau találja dr. Tasnádyt, akkor 
törvényes felelősségre fogja vonni a tanácsot, 
s a fölöttes hatóságok intézkedéséig fel fogja 
függeszteni dr. Tasnády functióját, s egyúttal 
egyhangúlag kimondá az értekezlet, hogy: 
a törvénynek minden rendelkezésére álló eszkö-
zét alkalmazásba veszi, hogy Stammer ur pol-
gármesterét feltétlenül lehetetlenné tegye! 

— Közpon t i v á l a s z tmány i ülés. A 

körös-tisza-marosi ármentesitő es belvizszabalyozó 

tarsulat központi választmánya 1801. október 15-én 

d. e. 10 órakor Hmvásárhelyen ülést tart. Az ülés-

nek 31 tárgya van, melyekből a főbbek a kővet-

kezők : 

A központi választmány évi jelentése a tarsu-

lat állapotáról. 

Jelentés a műszaki ártérfejlesztés ellen beadott 

fölszólamlások másodfokú elintézéséről. S ezzel kap-

csolatban az ártérfejlesztes alapjaul szolgált 1830., 

1855. és 1881. évi árvizszinek teherviselési arányai-

nak megállapítása iránt, az 1884. évi XIV. t.-c. 15. §-a 

értelmében a m. kir. földmivelési ministeriumhoz 

felterjesztendő javaslatnak közgyűlési megállapitasa 

mellett bizottság kirendelése az osztályozási mun-

kák elkészítése céljából. 

Javaslat a társulat alapszabályai 52. §-ának 

akként leendő módosítása iránt, hogy az árvédelmi 

tartaléktőké 100.000 írtban allapitassék meg. 

A mindszent-apátfalvi szakasz területén kiépí-

tett régi csatornák törvényesítése iránti határozat 

hozatal és a meg kiépítendő mellék csatornák ter-

veinek megállap tasa, illetve a már jóvahagyott ter-

vek némely részleteinek módosítása. 

A m. kir. földmivelésügyi ministerium f. évi 

10.4GG sz. a. kelt rendelete, a szent-andrás-öcsödi 

vegleges töltés Öcsöd község alatti szakasza vona-

lozasának megvaltoztatasa ügyében. 

Az 1892-ik évi költségvetés megállapítása és 

a jövő évi kirovások mily alapon leendő eszközlése 

iránti határozat hozatal. 

A m. kir. kereskedelmi minisztériumnak 1891. 

május 4-én 2G6i4 sz. a. a m. kir. posta és távírda 

igazgatósaghoz intézett rendelete s a most emiitett 

igazgatóságnak értesítése, a társulati védgátak men-

tén felállítandó magan használatú távbeszélő beren-

dezés engedélyokmányának módosítása ügyében. 

A társulat közgyűlési tagjainak az 1891. évre 

összeállított névjegyzéke és szavazási lajstroma, 

A kunszentmárton-mindszenti szakasz választ-

mányának 1891. évi aug. 23-án 1. sz. a. hozott s a 

Verhagen révén kerültek forgalomba, mindenki tudta, 

hogy háta mögött Reinhard bűnös keze működik. 

Gondolataiból egy ismerős férfi hang z avarta fel 

Klausenburg állt előtte, ki néma fejhajtással 

üdvözlé őt. 

Az orvos viszonozva az üdvözlést, üléssel kinálta 

meg a pénztárnokot, kinek arca a legborzasztóbb 

szenvedést árulta el. 

— Teringettét, öreg barátom, ön ma szokat-

lanul rósz színben van, kezdé az orvos beszédét, 

midőn mindketten helyet foglaltak az asztal mellett. 

— Rosszul van talán? 

— Nem, csak a szivem fáj nagyon. — válaszolt 

a pénztárnok keserűen. 

— Nemde, leánya jövője aggasztja ? 

— Honnan tudja ön ezt ? — kérdé a pénztár-

nok zavarral. 

— Honnan ? Hat uramisten, csak ugy gondolom. 

— Hallott talán valamit leendő vőm viselt 

dolgairól? 

— Igen. Különben ma már széltében foglal-

koznak az ügyvéd viselt dolgaival. De mondja csak, 

valóban szereti Hilda azt az embert? 

— Miért tagadjam: nem. 

—- Nos, ugy vonja vissza adott szavát. 

— Lehetetlen, már késő ! 

— Lehetetlen, már késő? Hát miért volna lehe-

tetlen és késő? 

(Folytatása következik.) 
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folyamatban levő burkolat építések kiegészítésére a 

megtakarított öss. egekből a bábockai töltésszakasz-

nak téglaburkolattal, a régebbi burkolatoknak pe-

dig vizvetőkkel leendő ellatására vonatkozó határo-

zata. Ezzel kapcsolatban azon elnöki intézkedés be-

jelentése, mely szerint a burkolat épitést vezető 

mérnökök részére havi pótdijak engedélyeztetnek. 

Helyi és megyei hirek. 
— Révész B á l i n t püspök temetéséről 

helybeli reform, egyhazunk kiküldöttei nt. Filó János, 

Geröc Lajos lelkészek. KristóNagy István es Zol-

nay Karoly tegnap hazaérkeztek Debrecenből. A te-

metés diszszel és fényesen, de azért valódi kálvinista 

egyszerűséggel ment vegbe. A tisztelt és szeretett 

főpap a kollégium disztermeben volt kiterítve, kris-

tály üveggel fedett érckoporsóban ; körülte gyászoló 

özvegye, rokonai és az őrt álló kollégiumi ifjúság 

sokasaga. Egyházmegyénk — a békés-bánuti egyház-

megye — gyászát Szabó Junos esperes, a szentesi 

ev. reform, egyházét pedig nt. liló János lelkészünk 

tolmácsolta, egyszersmind utóbbi koszorút téve a 

koporsóra egyhazunk kondolenciaját irasban is a rész-

vét maradandó emlékéül atnyujtá a gyászoló özvegy-

nek és a rokonságnak. (Sokan megjegyezték, hogy 

„ime, Szentes tudja, mi a dekórum !") — A teme-

tésnél első helyet foglalta el a reform, papság, az-

utan jött a katonaság legelőkelőbb rangbelieivel : a 

lovassag, a gyalogsag és honvédség parancsnokai és 

törzstisztjei (megjegyzendő, hogy a temetési menet-

hez az utolsó hadnagyig mindenki ki volt rendelve); 

ma jd a katonasag utan jöttek a rom. kath. a luthe-

ránus és az izraelita egyház kiküldöttei. — Az ének-

kar gyaszdala után a nagytemplomban (hol 48-ban 

a függetlenség kimondatott) imát Szász Domokos, 

gyászbeszédet pedig „Ecce homo41 textussal Szász 

Karoly mondott . Óriási tömeg hullámzott az utca-

kon, ki a temetőig ; minőt még alig látott Debrecen. 

— A p ü s p ö k s e g r e , mely néhai volt Ré-

vész Balint halalaval megürült, a következőket em-

legetik ; a 74 éves Kiss Aron, porcsalmai ref. lel-

készt, ki eddig is a beteg püspököt helyetesité s 

ezután is f. évi nov. 19-ig, mikor is a püspök-vá-

lasztasra nézve az ekkor összeülendő egyhazker. 

közgyűlés végleg hatarozni fog, helyettesíti; továbbá 

a bekés-banati egyházmegye esperesét: Szabó Jánost, 

azután Lukács Ödönt , Kiss Albertet, függetlenségi 

és 48-as képviselőket; végül Tóth Samut, jelenlegi 

egyházkerületi főjegyzőt. 

— S t ammer n r po lgármesterének 
furcsa helyzete van az altala alispáni erőszak segít-

ségével elfoglalt polgármesteri hivatalban. Tegnap 

Sarkadi-Nagy Mihály vasutügyi bizottsági elnök ülést 

hitt össze a polgármesteri hivatalba, s az ülésre a 

tagok megjelentek. Dr. Tasnády előzetesen felkérte 

az elnököt, hogy ő is részt vehessen az ülésen s az 

einök erre készséggel meg is adta az engedélyt. S ima 

Ferenc bizottsági tag azonban kijelentette, hogy : a 

vasutügyi bizottságba nem Stammer ur nevezi ki a 

tagokat, hanem ezek a közgyűlés bizalmából ülnek 

együtt, s így ezen bizottságban Stammer ur kine-

vezett polgármesterenek nincs semmi helye. — Erre 

az elnök felmondta Tasnady urnák az engedélyt, s 

igy nem vehetett részt, mint hallgató se ezen bizott-

ságban, mely a közgyűlés bizalmából jár el a város 

ügyében. — Mint később az elnök mondá , Tasnády 

ugy nyilatkozott előtte, hogy meg akar ismeikední 

a vasutügygyel. — Ezt priváté teheti; de a képviselő 

testölet bizalmából Stammer ur embere számára erre 

nincs ut. Sajátságos, hogy ennak az embernek még 

annyi érzéke sincs ! 

— Munkácsy Szentesen. Munkácsy Mihály 
festőművész hazánkfia, f. hó 11-én délután parnapra 

távozott körünkből . Szegedre utazott, honnan — 

mint értesülünk — kirándulást fog tenni a puszta-

szeri romokhoz. 

— T a n i t ó - v á l a s z t á s . Az Eperjes-szélben 

épült uj községi tanyai tanitoi allásra f. hó 10-én 

járt le a pályázat. Az állás elnyeréséért összesen 

32-en pályáztak, ezek között egynek polgári iskolai 

képesítése és tanítóképző intézeti tornatanári okle-

vele is van, egy pedig nő-folyamodó. Az állás ma, 

október 13-án deiutan 3 órakor fog választás utján 

betöltetni. 

— J o m K i p o r . Izraelita polgártársaink teg-

nap ünnepelték egyik legnagyobb ünnepüket, a Jom 

Kiport, vagyis a hosszú napot. Vallásuk szerint az 

engesztelés ünnepe ez, mely a legszigorúbb böjttel 

van egybekötve. Az ünnep alkalmaból üzleteik egész 

nap zárva voltak s a templomban az emelkedett 

szellemű bitszónoklatot dr. Kleiu Jakab rabbi tartotta. 

SZiíNTESI LAP. 

— S z í n h á z . Mezey Béla körünkb e n időző 

színtársulata vasarnap este Rátkay Lászlónak .Felhő 

K l án " cimu népszínművét hozta színre gyér szauiu 

közönség előtt. Az előadas vontatottan ment ugyan, 

mindnzonaltal tűrhetőnek mondható A szereplők 

közül sok igyekezettel játszották Újvári Teréz (Klari), 

M. Till Roza (Viola Éva). Fekete Miksa (Csik Ven-

del), Szelenyi Emila (Rokkáné) és Mezey ki kettős 

szerepeben (Istók es Bence) előnyösen mutatta be 

magát. Az összhatast egyedül Kardos János (Fátyol 

Jerrko) rontotta, ki szerepét teljesen elejtette. -

Ma, kedden, B«sson , Válás után« cimü kitűnő víg-

játéka kerül színre. 

— Ref . egyházmegyénk agg püspökének, 
Révész Bálint halalánjk alkalmából az országos la-

pok hasabokra terjedő közleményeket hoztak. Élet-

rajzából alljanak itt a kővetkező sorok: 

Révész Balint 1816-ban született Debrecenben. 

Szegény szüiei mindent elkövettek arra nézve, hogy 

fiuk kitűnő nevelésien részesüljön. 1832-ben külföldi 

útra ment s bejarta a leghíresebb külföldi egyete-

meket. 1848-ban oda hagyta tanári katedráját es 

hőn szeretett íiatal feleségét és elment Erdélybe, 

ahol a debreceni nemzetőrökkel mint század pa-

rancsnok hónap keresztül részt vett Bem hadjáratá-

ban. A csatatérről hazatérve, tizennégy évig tanár-

kodott a debreceni theológián s e közben irta ünnepi 

és alkalmi imáit és beszédeit, melyek általánosan el 

vannak terjedve a református hívek és papok kö-

zött. 1855-ben debreceni lelkészül választották, 1866. 

október havaban egyh. kerületi főjegyzőnek, 1861-ben 

pedig a debreceni egyházmegye által esperesnek vá 

lasztatott. Balogh Péter tiszántúli püspök halála 

utan püspökké választottak 1871-ben. Husz évi püs-

pöki hivataloskodasa kitörölhetetlenül van följegyezve 

ugy a tiszántúli ref. egyházkerület, mint a magyar 

protestáns egyház évkönyveiben. Agg kora a múlt 

évben döntötte ágyba, azóta föl sem kelt párnáiról. 

Okt. 6-án reggel fordult állapota aggasztóra és 

már masnap oly rosszul volt, hogy orvosai lemon-

dottak a reménységről. Halala okt. 8-án d. u. 2 óra 

45 perckor következett be, csendesen, mig temetése 

vasarnap délelőtt 11 órakor ment végbe óriás kö-

zönség részvétele mellett. 

— Á t h e l y e z é s . Csaby Andor szegedi állam-

épitészeti hivatalfőnök ugyanilyen minőségben az 

es tergonn allamépitészetí hivatalhoz helyeztetett at. 

Helyét a tolnai allamépitészeti hivatal főnöke, Sebők 

Ká lmán foglalja el. 

— P á l y á z a t . A helybeli kir. járásbíróságnál 

egy, 80 kr. napidijjal javadalmazott dijnoki alias van 

üresedésben. Az allast elnyerni óhajtók f. hó 18-áig 

adhatjak be kérvényeiket Gaal Sándor járásbíróhoz. 

— E g y k i s s t a t i s z t i k a . A rkapitányság-
nái május 1-tŐl szeptember 30-aig a következő rend-

őri beavatkozast igénylő esetek fordultak elő, u. m. 

kőtél altali öngyilkosság 3, vizbefulás 3, hirtelen 

halai 1, vétkes gondatlansagból eredő emberölés 1, 

tüzesei a varos belterületen 4, a külterületen 5, kisebb 

tolvajlás 13 (e közt két betöréses), toloncozás 29 

esetben. 

— E s k ü v ő . Kanfi-llorváth Imréné kedves 

leányát, Esztikét f. hó 12-en vezette oltárhoz a hely-

beli ref. templomban Herunter Ká lmán fiatal iparos. 

— Felvéle l az erdőőr i iskolába. A 
királyhalmi ni. kir. erdőöri iskolától vett értesítés 

szerint, Macsay Ferenc helybeli lakos az iskola nö-

vendékei közé felvétetett. 

— Z á r l a t . Körős-Tarcsa község és hatara a 

fiilokszerra jelleniéte miatt a földmivelésügyi minis-

ter által zár alá helyeztetett. 

— T ü z . F. hó 11-én d. u. 5 órakor tűzi lárma 

verte fel varosunk lakosságat, de mire a tüzoltosze-

rek a „vész" színhelyére erkeztek, már hire sem volt 

a tűznek, mely B.-Szabó Sándor II. t. 806. sz. házá-

nál lobbant fel. — Szintén f. hó 13-an hajnali 3 óra-

kor tüz ütött ki a N.-hegyi szőlőben, az úgynevezett 

(Kőrmöndi kapu) közelében. A tűz Debreceni Judith 

hazat hamvasztotta el. 

— K ö r ö z é s . A rkapitanysag tegnap kiadott 

rendeletével barom csikó körözését rendelte el. A kö-

rözött csikók Polgár János és Polgár Sámuel tulaj-

donai s nevezettek királysági tanyájaról október 6-an 

este futottak el A körözött csikók leirasa : 1. más-

féléves, pej kanca, jeltelen, balcombján P. J. bélyeg-

gel; 2. másféléves, sarga kanca, csillagos homlokú, 

balcombján P. S. bélyegü; 3. másféléves, sárga 

kanca, homlokán kis csillaggal, elől ballapockájan 

P. S. bélyeggel; mindhárom vágott farkú. 

— t a l á l t r é s z v é n y k ö n y v . Egy, Talmácsi 

Mihály nevére kiállított szentesi kölcsönös segélyző 

szövetkezeti részvénykönyv találtatott. Tulajdonosa 

a rkapitányságnál átveheti. 

3. oldal. 

A kisdedóvási t ö rvény végrehajtásá-
nak előkészítésére a közoktatásügyi miniszter meg-

tette az első lépést. Rendeletet adott ki, hogy ház-

ról-hazra jarva, irják össze azon gyermekeket, kik 

óvóda kötelesek. A kimutatások ez év végéig fel-

terjesztendők. 

— T á n c v i g a l o m . A helybeli szegény sorsú 

izr. iskolás gyermekek felruházására alakult egylet f. évi 

október hó 21-en (szerdán a kávéház nagy-

termében zártkörű táncvigalmat Rendez. Belépti dij 

személyenkint 1 frt. Kezdete 8 órakor. Jegyek előre 

válthatok Weliisch Vilmos, Zukermann Ignác és 

Bányai József utódainál. 

— P a r a n c s n o k - v á l t o z á s . Jobban Jó-
zsef csendőrörmcster, a helyi csendőrőrs derek pa-

rancsnoka, megrongált egészségére való tekintetből, 

kilép a csendőrség kötelékeből. A távozó őrmester-

ben, kinek közbiztonsagunk javulasát nagy részben 

köszönhetjük, kötelessegtudó, humánus parancsno-

kot veszít helyi csendőrsegünk. Helyére a szeged-

kerületi szárnyparancsnoksag Pap Sándor őrsparancs-

belyezte at Csongardrol. 

Szentes, 1891. október 12. 

Tiszteit szerkesztő ur 1 
A .Szentesi Lap" f. Ló 11-iki számának újdonságai kö-

zött megjelent azon közleményre, mely a valóban tényesen 

sikerült Munkacsy-banquette alkalmaból engem azzal pirit 

meg, mintha a siker az en csekélységemnek lenne tulajdonit-

ható erkölcsi kötelességemnek ismerem kinyilatkoztatni, hogy 

ezen banquettet a szentesi casinó-egylet rendezte ; az alairási ive-

ket én, mint a caainó elnöke bocsátottam k i ; sikerét pedig Mun-

kácsy kimagasló egyéuisegenek tisztelői biztositották. Ha tehát 

a kezdeményezés és rendezés érdem szamba mehet: ezen ér-

dem kizárólag a szentesi casinó-egyletet illeti meg. — Kérem, 

hogy ezen nyilatkozatomat, mint helyreigazító közleményt, a 

„Szentesi Lap" legközelebbi számába felvenni szíveskedjék. 

Tisztelettel 

Fekete Márton. 

Hazánk és a főváros, 
— A t e l e f o n Budapest és Szeged közt — 

mint hallatszik - mar januarban megnyílik. Baross 

Gábor kereskedelmi miniszter az eleje terjesztett ter-

veket már jóvahagyta. 

C S A R N O K . 
Szép ősz. 

I r ta : Rudnyánszky Gyula. 

Öszi levél hull a fáról, őszi felleg száll az 

égen . . . és én most mégis valóságos májusi han-

gulatban ülök asztalomnál, hogy a szép őszt dicső-

ítsem. 

Nem is éreztem én soha, hogy az ősz szomorú. 

Csak a szentimentális emberek verték a fejőkbe őszi 

hangulatnak, hogy mikor az ég borong, a felhők 

szürkék, a lomha eső türelmesen hull és áztatja a 

sarga leveleket: az ősz a mélabut jelenti. De ugyan 

hát miért kell az őszben mindig csak ezt látni ? Igaz, 

hogy a halottak estéje őszre esik; a komor, ködös, 

nedves, novemberi őszre. Ám nincs-e a szüret is 

ősszel, pirosló szőlőfürtökkel ? És nincs-e pompás 

friss gyümölcs a megkopaszodott faagakon ? Nem 

ragyog-e az ég ? nem szall-e a fehér pókháló ? nem 

tüz-e a nap utolsó szerelme egesz tüzével reánk H 

Oly világos, oly tiszta, oly kellemes az ősz ebben a 

pompájaoan, hogy én igazan örvendve köszöntöm! 

És még szinjateka is remekebb, ragyogóbb, 

mint a nyáré. A nyar a por, a tikkadás, a forró 

egyhangúság ideje, olyan, mint a hév szerelem lélek 

nélkül, csupán a vér önzésének szolgalataban. Az 

ősz pedig mily elénk, mily színes, mily hangulatos! 

Mikor elhallgat a szellő s az átlátszó erdőben a 

meggyérült levelek ezerféle csillogássá! libegnek a 

a szárnyaszegett sóhajtástól . . . ilyenkor a csönd a 

lelket némava teszi, de nem fosztja meg illúzióitól, 

álmaitól . . . Az ember ott áll, a természet őszi 

képén merengve, és látván, hogy a levél lehull, de 

a törzs megmarad, elkomolyodik, megismeri az élet 

becsenek gyönyörét és szive tartalmasabbá, neme-

sebbé válik. 

Én igazán nem értem, mit lehet az őszön min-

dig csak siratni, és miért kell őszszel mindig csak 

temetésről, halairól elmelkedni? Oh, kedves, viruló, 

tündöklő világ, a mely nevetni és táncolni tudsz a 

sirok fölött is frissen, üdén és vágygyal, reménnyel 

pislogsz a tél társadalmi élvezetei, a színházak, a 

bálok, a nemes olvasás örömei s a kedélyes össze-

jövetelek elé, — miért hallgatsz épen őszszel csak 

is a varjak károgására? Hát ugyan olyan nagy do-

log az, hogy a levél lehull, a virágok elhervadnak? 



4. oldal. 

Az a kérdés: szép zöld volt-e a levél, nem sápasz-
totta-e a fa betegsége ? És az a kérdés; virult-e, 
illatozott-e a virág a nap fényében és nem fonnyadt-e 
le szintelenül ? Ha élt a levél és élt a virág, — be-
tölté hivatását és a fa nem sinyli meg, a kert, a 
mező nem érzi elvesztését. 

Alig röpül végig korcsolyánk a jégen egyné-
hányszor, mar megint elolvad a hó, enged a fagy, 
kitörnek a gályákból a fiatal rügyek és uj tavasz 
zsendülése hajtja magasba a dalos pacsirtát . . . 
Mire való hát az érzékeny búcsúzás, a jajgató saj-
nálkozás, mikor semmit se veszítünk? A fecske visz-
szatér, a fülemile ismét dalolni fog a lombok alatt, 
kivirul a rózsa, a mezőn virágot lenget a szellő és 
mi boldogan andaloghatunk megint a ligetek árnyé-
kában . . . 

Én csak örömeidet és szépségedet látom hát, 
kies ősz és vidám dalt dudorászva sütkérezek enyhe 
napodon! 

S ha már a természetnek nem halál az ősz, 
csak édes elszunnyadás, egy rövid éjszakai alom, — 
a társadalomnak, az embereknek meg épen életet 
jelent! Az ősz a család, a szellem és a jókedv 
élete . . . 

A család összébb vonul, egy födél alá kerül s 
a szeretet boldogságában uj életre kel az ősz kelle-
metességei közt. Így aztán a jókedv is, ez az :gazi 
őszi fűszer, megterem, s mire a tói beáll, mar javaban 
bokrosodik. És ugyan ki látott nyáron, 26 fok hő-
segben szellemes tarsalgót? 

A gavallér homlokát törülgeti . . . s a hölgy 
legyezőjével nemcsak a forróságot, — hanem az 
unalmat is el igyekezik magától hajlani. 

Ellenben ősszel nemcsak a színház és hangver-
senyek évadjat éljük, hanem a szellemesség is tancra 
ke!. Mert hála Istennek és a müveit magyar hölgyek-
nek, ma már nem elég, ha valaki nadrágját feltűri 
a bokán felül, monoklit csiptet a félszemére, a kurta 
kabát bő zsebébe dugja két karperectől csörgő, — 
sargakeztyüs kezét ; szóval ügyes giírerli, magyarul: 
majom. Manap a jóizlésü nő már az effélétől undorral 
fordul el és a férfiban legtöbbre becsüli a férfit. 

A nők mai idealja többé nem a gavallér, nem 
a dzsentri, nem is a dandy, hanem a — gentleman. 
Mar pedig a modern kor e tökéletes lovagja szelle-
messég nélkül egyáltalan nem képzelhető. 

Az olyan hallja maga! — mit csinál maga? — 
jaj, be csinos maga ! — féle úrfiak hetyke ficsurko-
dasanak vége, ezeket immár legfölebb a szobalányok 
tűrik meg — három lépésnyire maguktól; az igazi 
tar^asagból kizárta őket a müveit szellem és a jóízlés. 
Meg nyáron csak van némi létjoguk; a szúnyogokat 
elriasztjak mellény helyett viselt cifra öveikkel, melyek 
a tót drótosok és az olah bojtárok tüszüinek kitűnően 
parodizalt utánzatai. De mire valók ősszel ? Az ősz 
nem csupán a legyekre, hanem a gigerlikre is vég-
zetes évszak. Az ősz szellemesség apródja, jgen 
kedves, pajzán, költői természetű és gyorsan kóte-
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kedni kész jó gverek, a milyennek egy igazi apród 
nak lennie kell. Az ősz tehát hamar és merészen 
kinézi a társaságból a divat üresfejű majmait és a 
tartalmasabb elmeknek hódol. 

Meg vagyok győződve, hogy az őszt már csak 
ezért is jobban szeretik a hölgyek is, akik pedig ked-
vességük és bájaik virulasával a tavaszt jelképezik, — 
tehát közelebb állanak a nyárhoz. 

Am a nyár — ismétlem — csak versben szép ; 
ellenben az ősznek egvik előnye az is, hogy csak a 
versekben nem szép (mert az őszi versek mind ke-
gyetlenül émelygősek az úgynevezett őszi hangula-
tokkal) — de a valósagban csupa kellem és báj, 
igazán oly graciózus és igéző, mint egy hercegasz-
szony lehetett a rokokó-korszakban. 

Azonban elég legyen az ősz dicséretéből. Félek, 
hogy ez a néhány sor is őszi levél sorsára jut. Gyor-
san lehull az olvasók szives emlékezetének fájáról 
és eltapossák az események, melyek őszi évadban 
oly sebesen vágtatnak a változatosság tündérsze-
kerén . . . 

123. szám. 

Borárverezés ! 
Ar.idrnegyében, M a g y a r á d o n (utolsó 

posta- és vasútállomás Muszka) f. évi o k t ó-
b e r 2 6 - á n délelőtt 10 órakor Atzél Péter 
ur pinczéiben fekvő, különböző évbeli saját 
termésű, mintegy 

1 5 0 0 h e k t o l i t e r 

fehér és vörös ó és uj borok, 
hordóval vagy anélkül, kisebb és nagyobb 
mértékekben fognak önkéntes, nyilvános ár-
verés utján a legtöbbet Ígérőnek eladatni. 

Felvilágosítást ad P a n d o v i c s Demeter 
helybeli gör. lelkész, akinek hat hold tőkei 
földje haszonbérbe kiadó. 

Minden ing védjegyemmel van ellátva. fiC^^ 

Uj és legtökéletesebb találmány!! X 
X 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . 

— Dorozsmára — s - anak urnák A dorozsmai fegyelmi 

ügyben irt cikket lapunk zártakor vettük és igy csak a jftvrí 

számban hozzuk. 

— Tóth Péter cipész urnák H M Vásárhely. Bánomos-

íalosias ohrasáy tagad mindent, tehát a kérdeses kórházügyre 

vonatkozólag felhívjuk önt hiteles bizonyítékainak beküldésére 

Szászvárosi levelezőnket pedig arra kérjük fel, hogy arról küld 

jön bizonyítványt, hogy mikkor és meddig volt ez a zsidóem-

ber kálvinista? 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

Érvényes 1891. martius 23-tól. 

Felfelé: 

Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán é. 

pénteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szóm 

baton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 

Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 

11 ozstályra vétetnek fel utasok. 

X 
^ Az általam feltalált cs. és kir. k i z á - ^ 

ró lagosan szabadalmazot t , e lő l ^ 
^ z á r t ós v á l ó n ny i t o t t gomb- és V 
^ -omb lyuk né l k ü l i 3-10 ^ 

X f é r f i - és f i u i n g X 
felülmúl minden más inget, mert könnyen 
felvehető, nem gyűrődik, a gomb nem 
nyom és a meqhülés ki van zárva. És 
mivel sem a mellen, sem a vállon nem 
gombolódik, a piszkolódástől a mell védve 
van, minden inas ingnél 15-szőrösen tar-

tósabb, tehát ngy ebből, mint az egészség 

szemponljábó n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 

Minden ing sajátvéd jegygyei van ellátva. 
M minőségű fehér sifí'on ing ara frt 2.— 
D 9 , , , , 2.40 

R . • . , 2.70 
Francia kroton „ „ „ „ 2.20 
Ox'ord ing „ „ 1 . 6 0 
6 - 9 eves tiuk számara taló ing „ „ 1.40 
9 - 1 2 . , , . , . . 1.70 

Hímzett vagy redős elejü, legújabb divatú 
ing drbként 50 krral dragábo — A szaba- S / 
daímazott ingek csakis Schroll-féle siffonból O 

készíttetnek. { 2 

FRISCH IGNÁCZ, Q 
férfi- és nöi divatraktára. 

Budapest , V I I . , Kerepesi-ut 52. sz. ** 

X M Arjegyzeket ingyen és bermentve k ü l d ö T T ^ ^ ^ 

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, város 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

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

I P A R É S K E R E S K E D E L M I K Ö R L E V E L E K , 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

g y o r s , pontos, Ízléses és j u t á n y o s áron. 

Ugyanitt a 

E N T I L Á P <aa 

cimü vegyes tarta lmú közlönyre, mely immár huszonegyedik évi fo lyamába lépett, — e l ő f i z e t é s ek 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

8santes, 1891. NycmaUtt lima Feroncx gysriiaj tóján 




