
XXII. évfolyam 1892. 98. szám. Kedd, augusztus 2. 
Előfizetési árak: 

Egy évre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

8 i e r k e i i t ó i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-

n y e k és az előfizetési pénzek is 
küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

H i r d e t é s e k r e n ó z v t 
a lap egy oldala 34 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bélyeydij mindéi 

Deiktatastól küiőn 30 kr. 
Hirdetések Schönfeid A. könyvkereske-

désében is (elvétetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr 
Kéz irat« k vissza nem adatnak. 

^ Megjelen hetenként háromszor: 
v á t á r a a p , k e é i e a és p i i t i k n r e g g e l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sehlefeld A. kliyv- ét papIrkereakeáéeélM. 
Ugyanitt egyes számok it kaphatók. 

Az egyik és a másik. 
A tápéi kerület uj választási harcában 

megszólalt Horváth Gyula is, a magyar par-
lament ez egyik kolossusa. 

Ott volt Horgoson Sima Ferenc kísére-
tében és beszélt a néphez. — Ezt a beszédet 
nem feledi el a horgosi nép soha, s ez a 
beszéd méltó rá, hogy emlékezet okáért és 
okulás érdekében fel legyen jegyezve, hogy 
olvassa azt más is, olvassa Csongrádmegyé-
ben mindenki, ki itt a közéleti küzdelmek 
iránt érdeklődik. 

Igaz, hogy lehetnek, sőt lesznek is sokan, 
kik szerénytelenséggel vádolnak bennünket, ha 
Horváth Gyula beszédét átadjuk a megye 
közönségének széltében minden felé, mivel ez 
a beszéd azért kiváló jelentőséggel bir mert 
összehasonlítást tesz Sima Ferenc, e lapok 
szerkesztője és Zsiliuszki főispán között, s ez 
összehasonlitásban Horváth Gyula Sima Fe-
renc javára dönti el a mérleget. — Hor-
váth Gyulát az egész ország gavallér és 
elfogulatlanul igazságos embernek ismeri, ki 
nem engedi magát baráti érzelem által meg 
vesztegetni közéleti dolgok elbírálásakor, s így 
az ő Ítélete méltán számba jöhet még Sima 
Ferenc politikai ellenfelei előtt is. 

Legyen azonban bármiként, mi a közvé-
leményt nyugodtan hivjuk fel Horváth Gyula 
összehasonlítása és Ítélkezésére; mert amit 
Horváth Gyula mond, azt az ország egyik 
első rangú politikai tekintélye mondja, ki rá-
adásul a Csongrádmegyei küzdelmekben egyik 
leghivatotabb ember az itt közszereplő embe-
rek felett Ítéletet mondani. 

Azt mondja Horváth Gyula, hogy: azt 
kérdheti tőle bárki, hogy mit keres ő azok 
között, kik Sima Ferenc politikai diadala érde 
kében körútra keltek, mikor ő a mai közjogi alap 
hive, Sima Ferenc pedig mint 48-as ember ennek 
határozott elitélője, — hogy lehet tehát az, hogy 
ő is harcra kel politikai ellenlábasa győzedelme 
érdekében ? — Onnan van ez, ugy mond, 
mert én közel 12 év óta ismerem Sima Fe-
rencet és ez alatt az idő alatt csak becsülni 
tanultam meg. S amit legjobban becsültem 
és becsülök benne az, hogy szilárd rendithe-
tetlen elvű ember, ki a maga meggyőződését 
bátran ki meri mondani szemben a hatalom-
mal s ugyanakkor nem fél megmondani a 
népnek se ha tévedett és hibádzott, tehát 
amint nem hízeleg népszerűség kedvéért le 
felé, éppen ugy nem retten meg a hatalom 
előtt, ha a maga meggyőződése mellett sikra 
kell szállni. Mikor ugy mond mellettem 
mint hatalmas kormánybiztos mellett szolgált 
kitől állása függött, éppen oly nyugodtan és 
bátran nézett velem szembe ha meggyőződé-

séről volt szó, a mily nyilt férfiassággal ost-
romolja most azt a hatalmat, melynek kor-
mányzatával nincs megelégedve. 

A magyar parlamentnek tehát szüksége 
vau oly emberre mint Sima Ferenc, ki még 
azon hatalommal szemben is nyíltan áll sikra 
meggyőződése mellett, amelytől kenyere függ. 
Amellett az ember mellett, tehát ki ily politikai 
karakterrel bir, ha nem az én pártomon van 
is, kötelességemnek tartom harcra kellni; 
mert egy ily ember diadalában az igaz haza 
fias és nemzeti irányzat jut győzelemre, amely-
ből minden ellenzéki árnyalatnak büszkeséggel 
kell kiveuni a maga osztály részét. S nem 
szégye-e az kérdi a szónok, hogy Sima Ferencet 
csak azért mert minden hatalomal szemben sikra 
szállá jog és igazságért, ellenfelei megrágalmaz-
zák azzal, hogy a törvényt nem tiszteli, hogy kész 
lázitani a közhatóságok ellen. Igyekeznek őt 
az egész ország előtt befeketíteni csak azért; 
mert nem restelli kimondani, hogy ő népből 
eredt, és istentől nyert tehetségét mindig a 
nép joga és szabadsága érdekében használta 
fel, s ezen jogok védeime iránt folytatott 
közéleti harcába soha nem engedi magát 
megejtetni a hatalom kegye és a hatalom 
utján kínálkozó előnyök által. 

Ismerek én úgymond egy másik embert 
is ebben a vármegyében ki szintén a néptől 
vette eredetét. 

Ez az ember Zsilinszky Mihály, várme 
gyénk főispánja, ki a nép bizalma utján emel-
kedett fel s jutott ahoz, hogy a hatalom figyel» 
mét magára vonva, első tisztviselője legyen 
ennek a vármegyének. Volt-e olyan eset, 
amikor ez az ember az ő véréből való vér, 
húsából való hus csontjából való csont, a nép 
érdekében állt volna szemben a hatalommal ? 
N e m ! Ez az ember a nép bizalmát s a kor-
mánytól nyert hatalmát mindig a nép ellen 
igyekezett felhasználni a hatalom érdekében. 
— Kérdezem — úgymond, — hogy a népből 
eredt két ember közül melyik képviseli becsü-
letesebben, hazafiasabban azt a szellemet, 
mely a néppel való rokonsági viszonynak ter-
mészetes következménye ? Az-e ki egész élete 
küzdelmét mindig arra fordította, hogy a sza 
badság és népjog védője legyen, vagy az, aki 
egész életén át a hatalom szolgája volt a nép 
érdeke ellen? — Azt hiszem, hogy Horgos 
községének legegyszerűbb polgára is megtudja 
Ítélni, hogy a két ember közül melyik a hűbb, 
az igazabb képviselője a nép törekvésének: 
Zsilinszky-e, vagy Sima? 

Horváth Gyula ez összehasonlítása rend-
kívüli hatással volt a hallgatóságra és az 
egyiket, Simát, leirbatlan lelkesültséggel él-
tettik, s a másikat, Zsilinszkyt, nem éltette 

senki s nem fogja éltetni a vármegye közön-
sége soha ! 

A lapok a tápéi kerületről. 
A hires tápéi mandátum állandó foglalkozás-

tárgya a napilapoknak. — Érdekes ismerni a napi-
lapok véleményét erről a választási küzdelemről, 
azért mi átvesszük a napilapokból mindazon közle-
ményeket, melyek a tápéi mandátumra vonatkoznak. 
Legközelebb ezeket irja a «Magyar Hírlap" 

— A tápéi választás. Attól a perctől kezdve, 
liogy Sima Ferenc mandatumát megsemmisítette a 
biráló-bizottsag, nem múlik el nap, hogy valami ese-
mény ne emlekeztetné a világot arra, hogy a tápéi 
választókerület létezik. Valóságos mirzo-Hungária ez 
a Tapé. Van ott azon a talpalatnyi földön annyi kor-
rupció, annyi törvénytelenség, a mennyi el szokta ba-
ritani Magyarországot az altalanos választások al-
kalma val. A szenvedélyek fel vannak korbácsolva a 
paroxismusig, A választó közönséget, ha nem hajt 
a jó szóra, igyekeznek eltériteni erőszakkal, ha ez 
nem használ, következik a szabadelvü-párt legerősebb 
orgánuma: a pénz. Hogy megtörjék a tapé-kerület, 
polgárok ellenzékiségét, fölléptette a kormánypárt 
Kelemen főszolgabírót és most, hogy a szolgabírói 
jelöltsége érdekében kihasznalta a törvénytelen erő-
szak valamennyi eszközét, hogy írnokaival és dijno-
kaival szétrebbentette az ellenzéki meetingeket, meg-
sértette az országgyűlési képviselők szélasjogát, most 
egyszerre a központból a főszolgabíró urat letrom-
bitaljak. Látván, hogy az erőszak a tápéi kemény 
magyarokat még keményebbekké teszi, előlép Lévay 
ur, a plutokrata és a S¿apáry-párt nevében százas 
bankóival akarja megtéríteni azt a népet, mely nem 
ijedt meg sem a hatalmas szolgabírói dijnoktól, sem 
a csendőrök szuronyaitól. A dolgok mai állása sze-
rint azonban semmi kilátás sincs arra, hogy a százasok 
jobban hatnának a szuronyoknal és az az alkalmatlan 
Sima Fe.enc mégis csak újra tagja lesz annak a parla-
mentnek, mely olyan igaztalanul elvette tőle népének 
bizalom levelét. 

* * * 

A .Budapest" cimü napilapban pedig a kö-
vetkező nyilt levél lett Sima Ferenchez intézve: 

Nyilt levél Sima Ferenc úrhoz, a tápéi kerület 
48-as képviselő jelöltéhez. A partatlan igazsag szol-
galatában álló „Budapest" e hó 26-k számának 
„Muszkavilág a tápéi kerületben" cimü cikkéből azt 
olvastam ki, hogy a tápéi kerületben is azt a csú-
nya taktikát kezdik követni ön ellen, a mivel enge-
met az 1887-ik választáskor a duna-pataji és a szt. 
gróti kerületekben elbuktattak. Engemet is akkor 
mindkét kerületemben a fő- és szolgabirák, egy se-
reg városi, községi hivatalnok stb. lovas és gyalog 
csendőrök kisértek faluról-falura, sőt még a kalocsai 
18 pusztára is. E diszkiséretnek az lett a vége, hogy 
miután a választásokon, kevésbé helyes eljárással 
elbuktattak a kir. ügyészség, a kalocsai puszták egyi-
kén tartott programmbeszédemben állítólag elköve-
tett osztály és felekezet elleni izgatás miatt ellenem 
vádat emelt. Jól lehet függ. 48-as programmal lép-
tem fel, tehát felekezetről szó sem lehetett, de az 
ellenjelöltem a most kerület nélküli Gajári Ödön volt. 
a főszolgabíró kedves gyermeke, több hivatalnoknak 
rokona, Haynald érsekneK kedvence stb. pártatlan 
bíróság harmadfél havi zaklattatás után a vád alól 
teljesen felmentett, de még kellemetlenebb per is 



1 •Idal. 
indíttatott ugyanekkor ellenem, a melyet most csak 
azért nem irok le, mert még ma is folyamatban 
?an. Experto crede Rupperto, ajánlom, hogy minden 
beszéde alatt legaiabh 4—5 megbízható embere áll-
jon közvetlenül mellette és korteseivel szemben le-
gyen óvatos. Misztán, 1892. julius 28-án. Hazafias 
üdvözlettel Fülöpp György plébános. 

— A t á p é i k e r ü l e t . Sima Ferenc a tápéi 
kerület 48 as képviselő jelöltje Horváth Gyula, Hé-
vizy János, Balogh János országos képviselők, Hegyi 
Antal csongrádi plébános és dr. Filó Tihamér kisé-
rtteben tegnap járt Kisteleken és Horgoson, hol a 
nép által soha sem tanúsított, szinte leirhathatlan. 
lelkesültsége mellett tartotta meg programmbeszédét 
Oly tüntetést, milyennel mindkét községben Simát 
es tarsait fogadtak Magyarországon alig lehet látni. 
— Egy jogaiban megbántott es ennek elégtételt ke-
reső nep rendkivüli lelkesültségének tüntetése volt 
ez, azé a népé, mely immár tudni sem akar arról, 
hogy pénz és hatalmi erőfeszítés és barmifele viüza-
éléssel szemben is más lehessen képviselője, mint 
Sima Ferenc, sőt a nép e rendkivüli tüntetése szmte 
lehetetlenne tesz Simaval szemben minden ellenje-
iölest. A nepszeretet és lelkesültség e rendkívüli nyíl-
vanuiasanak lehet tulajdonítani azt, hogy: elebb 
Kelemen Bela, majd dr. Lévai is visszaléptek, ugy, 
hogy, S i m a m a ellenjelölt nelkűl áll Kerületében. 

Vasarnap reggel 7 órakor érkezett Sima Ferenc 
tarsaivai Szegedről Kistelekre; hol az állomásnál a 
nep ezre kocsikkal es zászlókkal fogadta. A perro-
non Kadar Lajos üdvözölte a jelöltet. Az üdvözlő 
beszedre adott rövid köszönő valasz utan 20 fehéroe 
öltözött leanyka élén Mészáros Mariska adott at egy 
gyönyörű csokrot a jelöltnek egy szép üdvözlő 
beszed kíséretében ezután, megindult a kocsisor. 
Az első kocsin vitték a szentesiek óriási zászlóját, 
ezután ment Sima Ferenc Hegyi An'allal. A nagy 
nepes község szélen kezdődőt azután olyan tűnte-
tes, mely a meghatottság könyeit lopta a szemekbe, 
Kistelek hölgyei itt várták a jelöltet és virag-
zaporral arasztottak el kocsiját. Innen az első ház-
tól be hosszan, a község főutcáján balról fehérbe 
öltözött lányok alltak sorba és mind egy-egy csokrot 
dobott a jelölt kocsijába, s azután a leányok páro-
sában állva, a jelölt kocsija előtt mentek és az utat 
egesz a partelnök, Kádár Lajos házáig viraggal hin-
tették be. Ha nem lapunk szerkesztője volna a jelölt, 
csak akkor engedhetnénk meg magunknak, hogy 
e rendkívüli tüntetés reszleteit leírjuk; de így 
megelegszünk azzal, hogy elmondjuk, mely szerint 
azt a fogadtatast aligha látták még Magyarorszagon, 
melyet Kistelek népe rendezett e népszerű jelöltnek. 

A bevonulás utan Sima Ferenc és tarsai Ka 
dar Lajos pártelnök vendégszerető házánál száltak 
meg, hol első sorban a kisteleki gazdak keresték föl 
a jelöltet s fejezték ki iránta tántorithatlan ragasz-
kodasukat. A ket mise után a közönség zaszlókkal 
a partelnök hazahoz vonult és innen zászlók alatt s 
zeneszó mellett kisérték a jelöltet a templom rael 
leti köztéré hol programmbeszédét megtarta. Sima 
Ferenc utan Hévizy, Hévizy után Hegyi Antal, azutan 
Balogh János beszéllek rendkivüli lelkesültséget keltve. 
A beszédek után Kistelek közönsége részéről Ke-
resztes-Nagy Antal gyógyszerész állt föl s egy sike-
rült beszedoen adott kifejezést a kisteleki közönség 
lelkesültsegenek jelöltje iránt s rendkivüli derültseget; 
de egyúttal lelkesültséget is keltett, mikor azt mondta, 
hogy: a tápéi kerület választói kiváltságos helyzet 
ben vannak; mert más kerület népe csak egyszer 
gyakorolja szavazati joggat 5 év alatt, s ez a kerület 
egy félév alatt kétszer megy a kormány jóakarataból 
az urnához; de másodszor is csak azt mondja, amit 
először mondott, hogy: éljen Sima Ferenc! 

Ézutan egy ünnepélyes aktus végződött Kátai-
Pál János, mint a szentesi 48-as népkör küldöttje, 
ünnepélyesen ádta át a kör ajándék zászlaját a kis-
teleki 48-as partnak. 

Katai azt mondá, hogy: a szentesi 48-as nép-
körnek van egy zászlója, melyet csak választáskor 
szokott kibontani, és ez a zászlóbontás a párt gvő-
zedelmét jelenti. Hát — úgymond — ilyen győzede-
lem jele legyen a kistelekiekre nézve a szentesiek 
altal Sima Ferenc iránti ragaszkodásuk és tiszteletük 
kifejezeseül küldött zaszlo# 

90. szám. 

hon marad. — Hévizy János országos képviselő, 
ki Sima Ferencet programmbeszédje tartása alkal-
mából minden községbe elkísérte, ez idő szerint la-
punk szerkesztőjének vendége. 

— V á r o s i k ö z g y ű l é s lesz — mint ezt 
már jeleztük, — csütörtökön, f. hó 4-én. A közgyű-
lésen a következő ügyek fognak tárgyaltatni s 

1. Dr. Tasnády Antal polgármesternek hivatalá-
tól történt felfüggesztése folytan, a polgármesteri 
hivatalnak Burián Lajos helyettes polgármester ré-
szére való átadásáról jelentés. 

2. Burián Lajos ügyésznek helyettes polgármes-
terré történt megválasztatása folytán az ügyészi hi-
vatalnak helyettessel való betöltése. 

3. Jelentés a város adó- árva- és közpénztárá-
nak lb92. évi julius 27-én foganatosított megvizs-
gálásáról. 

4. Belügyminiszteri rendelet, melyben a közigaz-
gatási hivatalokban a közép-európai időszámítás 
alkalmazásba vétele elhatároztatott. 

5. Szentes városnak az 1892. évre költségvetése. 
6. Számonkérőszék alkotása. 
7. Dr. Mikec Ödön városi főjegyző jelentése, 

melyben a neki ujraszövegezés iránt visszaadott 114— 
115—1892. sz. közgyűlési számú végzések ujrasző-
vegezését megtagadja. Ezzel kapcsolatban a hitelesítő 
küldöttség jelentése. 8. Dr. Mikec Ödön kérelme 6 heti szabadságidő 
engedélyezése iránt. 

9. Az 1884—1890. évi ártér kirovás főkönyvek 
lezárásához szükséges munkaerő alkalmazása iránt 
tanácsi előterjesztés. 

10. Gazdászati szakosztaly jelentése, a belső 
tehenesi birtokosságnak az ásott Köröshöz kérelme-
zett komp beszerzése tárgyában. 

11. Gazdászati szakosztály jelentése, a város 
tulajdonához tartozó apró földek ujabbi haszonbérbe 
adása iránt. 

12. Ehrlich Ltura magán ovoda tulajdonosnő 
kérelme évi 300 frt segély adományozása iránt. 

13. Városi tanács 1432.-1892. sz. végzése, a 
fogyasztási adókezelés 1891. évi eredményéről. 

14. Ugyanannak 1433.—1892. sz. végzése az 
1891. évben megadózott; de azon évben el nem 
fogyasztott adótárgyak utáni átszámolási illeték meg-
állapításáról. 

15. Ugyanannak 1434.—1892. számú végzése az 
1891. évi italmérési adó leszámolása ügyében. 16. Feiler Márton kérelme a fogyasztási és 
italmérési adó leszámoláshoz ujabb bizottság kiren-

azert ő is megbírta kacagtatni a közönséget, mikor kelése 
azt kerdezte, hogy láttak-e már eleven forradalmat ? nm \ z 1882.-1891. évi községi adó leszárao-
- Ha nem lattak, hat Sima mellett itt van ő, ki iási munkálatoknak foganatosítása tárgyában bizottsági 
éppen ugy mint Sima, azzal csinál forradalmat, hogy jelentés és a tanács előterjesztése, 
a törvény tiszteletre és a hatósag iránti engedel- A város közegészségügyi bizottságának 
mességre hivja lel a népet. járvány kórház létesitését szorgalmazó végzése. 

A hatas, melyet az öt szónok beszéde előidézett 19. Ugyanannak hullaház építését kérő ha-
leirhatlan. tározata. 

Este Pernyész Mihály házánál gyűltek össze a 
vendegek pártvacsorara, s innen 9 órakor indultak 
ki a vonathoz. Már ekkor ott taborzott a nép apraja-
nagyja ezrével, a párt elnök háza mellett, s mikor 
Sima Ferenc és tarsai kiléptek a házDól, hogy indul-
janak, egyszerre ezer és ezer gyertya gyúlt ki és 
Uklyak lángja lobogott fel, megszólalt a zene és 
igy indult meg a menet. Nincs toll, mely e menet 
tündéri szépségét es a lelkesültség rendkivüli ará-
nyait le bírna írni. 

A vonatnál Sima Ferenc még búcsúbeszédet 
tartott a néphez; de a nép még soká dalolta lelke-
sülten a Sima-féle kortes nótákat, mikor a vonat 
Sima és társaival elrobogott. 

Azt a lelkesültséget, mely ebben a kerületben 
Sima iránt van ma, legfényesebben igazolja az, 
hogy a kerület minden községéből számos tanyai 
küldöttség volt Horgoson Sima programmbeszédét 
meghallgatni. 

Ellenpárt, azt lehet mondani, hogy nincs ís 
ebben a kerületben és nincs annyi pénz, melylyel 
elenpártot lehesen csinálni! 

SZENTESI LAP. 

A kisteleki párt nevében Kádár Lajos pártel-
nök vette át a sászlót és kijelenté, hogy: biztosítja 
a szentesieket, kiknok köszönetét küldi a kisteleki 
48-as párt, hogy a zászlót melyet a párt nevében 
átvett, szégyen nem éri sohal 

Riadó éljenzés hangzott föl a pártelnök e ki-
jelentésére ! 

Ezután a jelölt az egész közönség által kisérve, 
Keresztes-Nagy Antalt látogatta meg, s innen rövid, 
barátságos ebédre Kádár pártelnökhöz mentek a ven-
dégek, honnan a nép által a vasúthoz kisérve, a déli 
vonattal a nép lelkesült éljenzése mellett Horgosra 
utaztak el. 

Horgoson a kistelekiekhez hasonló, lelkesültség 
és a tüntetés külső formáiban senkinek nem engedő 
fogadtatás várt Sima Ferenc és az ő társaira. 

Az egész község népe kint volt az állomásnál, 
hol a nép nevében Pernyész Mihály pártelnök üdvö-
zölte a jelöltet. A rövid köszönő valasz után egy 
sereg teherbe öltözött leány elen Varga Piroska 
adott at a jelöltnek egy szép csokrot egy egesz szó-
noki hévvel mondott üdvözlő beszéd mellett. Azutan 
megindult a szentesiek altal küldött oriasi zaszlóval 
elen az emberaradat be a közsegbe. Bizony túlzás 
nélkül mondjuk, hogy a község nepenek kilenctized 
része vett részt leirhatlan lelkesültséggel ebben a 
menetben. 

A község hazahoz erve, Gubica Péter törvény-
biró üdvözölte a jelöltet, ki megköszönve a lelkes 
logadtatast, nehauy percig a községházánál pihent 
meg tarsaival es azután megtartotta programmbeszé-
dét. S;ma utan Horváth Gyula beszélt rendkivüli 
hatassal. Horváth Gyula beszedével lapunk vezércikke 
foglalkozik, s így itt csak annyit emel ink ki, hogy 
e beszéd soka marad emlekezetében azoknak, kik 
ezt hallottak; de a horgosiak nem feledik el soha. 

Horváth Gyula utan Hévizy János képviselő 
beszélt, ki azzal ke/de beszédét, hogy ő maga is 
Horváth Gyula beszedének rendkívüli hatása alatt 
all, s azután mondott Hévizy egy hatalmas beszédet, 
melyet gyorsan szakított felbe a nép zajos éljenzése. 
— Hévizy utan Hegyi Antal beszélt. Kevés szónok-
nak adott az isten oly rendkívüli szerencsét, mint 
Hegyi Antalnak, hogy csak ugy játszik az emberek 
érzelmén, mint a jó zongorista a billentyűkön, 
A humornak oly hatalmas birtokosa ő, hogy képes 
agyon kacagtatni hallgatóit. Bizony nehéz is volt 
Balogh Janosnak beszelni Hegyi Antal után; de 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Sima Ferenc, lapunk 

szerkesztője, mint a tápéi kerület képviselő-jelöltje 
mar megtartotta programmbeszédét az egész kerület-
ben s ő ma már hazaérkezett s néhány napig itt-

— Nincs ellenjelölt! Á m u l t héten 
még két ellenj löltje is volt Sima Ferencnek 
dr. Kelemen Béla főszolgabíró és dr. Lévay 
József személyében. Ma már nincs egy s e ! 
mert — mint ezt már meg irtuk, — elébb dr. 
Kelemen és most Lévai József is visszalépett 
Lévai viszalépését nem lehet másnak tulaj-
donítani, mint hogy ő meggyőződött arról, 
mely szerint ma a tápéi kerületben még nagy 
pénz áldozattal sem lehet győzni sőt még 
tisztességgel el sem lehet bukni. 

— A z a l o r v o s o k h a l á l k ö r é n e k b e 
osa tása . A városi uj statutum szerint, az első al-
orvos, vagyis dr. Lábos Endre ur halál körébe tar-
tozik a 111, és IV. tizedbeli halotti látleletek felvétele. 
Az I. és II. tizedben ezt a tisztet dr Gukkerman 
Soma másod alorvos fogja teljesíteni, mety körül-
ményre e helyen is felhívjuk a városi közönség 
figyelmét. 

— A s z e n t e s i k e r e s k e d ő i f j a k egyesü-
lete által vasárnap rendezett népünnepély és tánc-
mulatság, mint ez előre sejthető volt, nemcsak er-
kölcsileg is fényesen sikerült, amenyiben a bruttó 
bevétel meghaladja a 700 frt. Az ünnepély lefolyá-
sáról — térszüke miatt — lapunk jővő számában 
fognak részletesebb tudósítást adni. 

—Ki lesz as ellenjelölt?Miután dr. 
Lévai József is visszalépett Sima Ferencel szem-
ben a tápéi kerületbe mint értesülünk »Zsilinszky 
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főispán a tegnapi napra, néhány bizalmas em-1 éreztem magamat abban, hogy kudarcot nem vallok 
bérét Szegedre értekezletre hivta egybe, hogy 
Sima Ferencel szemben egy uj ielöltet állít-
sanak fel. Amenyiben azonban az értekezlet 
a tisztességes bukás kilátásával sem volt ké-
pes bármiféle személyi kombinátióban meg-
állapodni, vagy halljuk, hogy Zsilinszky dr. 
Kelemen Bélát fogja felkérni, hogy álljon el 
viszalépésétől és vegye fel a harcot Sima Fe-
rencel szemben. Ezt a hirt azonban csak fen-
tartással közöljük, mert a tápéi kerületben 
szóba jöhető kormánypártiak között dr. Ke-
lemen Béla az, ki a két kezünkön megolvas-
ható hivatalos emberektől eltekintve, — bár-
miféle támogatásra számithat. 

— S z í n h á z i t u d ó s í t á s u n k tórszüke miatt 
— lapunk jelen számából kimaradt. 

— N a g y a s z t a g t ü z volt vasárnap délután 
városunk külhatárában, Gukermann Károly kistökei 
tanyáján, mely mintegy 30 hold föld búzatermését 
hamvasztotta el és semmisítette meg. Az elégett asz-
tag biztosítva volt. 

— E n y v e s k e z ű c s e l é d . Gunst Lr'pót ke-
reskedőt verte meg az isten egy ilyen cseléddel, aki-
nek a becsületes neve Tóth Zsuzsánna. Azzal tett 
hírre szert, hogy gazdája tudtán kívül ennek kárára 
huzamosabb időn át házi cikkeket tolvajlott el, miket 
aztán édes anyja, özv. Tóth Jánosné hordogatott ki 
a házból, míg végre kiderülvén a turpisság, jó Tóth 
Zsuzsánna ellen megtétetvén a feljelentés, a jbiróság 
fog vele leszámolni. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazon ro-
konok és ismerősók, kik felejthetlen leányom teme-
tésén jelen voltak, e helyen is fogadják köszönetemet. 
ÖMV. K.-Horváth Lajosné. 

CSARNOK. 
Cim nélkül. 

Oh! nc$ adja Isten érned 
Hogy ugy szeress, mint én téged . . . 
Remény nélkül, hetet vesztve, 
Nem bizva, mégis szeretve 

Lángolom. 

Óhl ne adja Isten érned 
Hogy ugy szenvedj, mint én érted . . 
Szived annyi kinzó bánat 
Crje, mennyi bennem támad 

Miattad . . . . 

Csak azt adja Isten érned 
Csak azt kívánom tenéked: 
Hogy elvesztett mennvországom, 
Üdv, gyönyöröm, boldogságom, 
Tiéd legyen . . . . mind rád szálljon 

Egyedül . . . . 
D. K. 

Közgazdasag. 
„Az én mellék jövedelmem." 
A selyemtenyésztós jövedelmezőségéről. 

Székelyhíd, julius hó 

A szegszárdi m. kir. selyemtenyésztési főfel-
ügyelőség évről, évre figyelmébe ajánlja a közönség-
nek a selyemhernyó tenyésztést. Különösen felhívja 
ennek tenyésztésére — s egyszersmind a tenyésztés 
terjesztésére — a hazai tanitóságot. Hogy azonban 
a selyemhernyó tenyésztésével a tanitóságnak — 
annak jövedelmezőségét tekintve — mennyiben ér-
demes foglalkozni: az alábbi sorokban hü képét fo-
gom adni. 

Én is, mint tanító, olvasván a felhívást, csak-
hamar megragadta figyelmemet „a csekély fáradság 
mellett biztosított szép mellékjövedelem;' kedvet 
kaptam annak tenyésztésére annyival is inkább, mert 
van igen jó tágas, számukra nagyon is alkalmas 
szobám e mellett birok hét terebélyes eperfával 
udvaromon, munkás kéz is áll rendelkezésem alatt 
annyi, amennyi szükséges. Felgondolám azt is, hogy 
•zen a mi phyloxerás vidékünkön a közönségnek is 
felférne egy kis mellék kereset, hátha megkedvelné 
ezt a jövedelmi forrást, ha látja, hogy érdemes 
vele foglalkozni Mikor ezeket láttam és biztosnak 

vállalatommal: kértem 14 gramm selyemhernyó pe-
tét. Küldtek 28 gramot egy csomó utasítással együtt. 
Ez utasítás elolvasása után — megvallom — mély 
aggodalom szállt meg, ha kikelendő selyemhernyóim-
nak e földi életben töltendő sorsukra gondoltam; 
amennyiben az írás szavai szerint 5 gramnyi petére 
6—7 jól kifejlett eperfa szükségeltetik s igy még ne-
kem legalább is 30 eperfaról kellett gondoskodnom. 

Legelébb is a közeli eperíatulajdonosokat kér-
tem fel azon szívességre, hogy selyemhernyóim sza-
mára engedtessék meg eperlaik levelezese. Csakhogy 
ezeknek némely része sohasem hallott a selyemher-
nyóról s igy nekem mint egy vándortanitónak-rész-
letes magyarázatot kellett arról tartanom, felvilágo-
sitni őket annak hasznáról. Ezek után végre is 
megengedtetek faiknak levelezése azon kikötéssel 
azonban: ha mutatóba küldeni fogok egy párt, 
van kétnapi utánjárás utan össze volt szedve a 
szükséges eperfa mennyiség. Mar most hozalogtam 
a helyiseg berendezesehez Berendeztem a célnak 
megfelelően. Ellis vitt 5 irtomat. 

Kikelésük után kezdetben nagyon könnyen ment 
az én selyemhernyóim taplálasa mind az ideig, míg 
első aluvasukból fel nem ébredtek, (mert alusznak 
négyszer egy-egy heti időközben, de minden aluva-
auk utan nagyon is észrevehetóleg tóbuet ettek: 
annyira, hogy meg hatra volt egy aiuvas, de mar 
ekkor sem az udvaromon, sem a szomszédoknál 
nem volt megközelíthető helyen felesleges level. Ele-
kor kezdtem mar belátni egy öreg jó aaarom azon 
szavainak igazsagát: hogy csak akkor fogjon annak 
tenyésztésehez öcsém, mikor az utcákon nem az 
akác, de az eperfa galy verdesi ki a kalapot az em-
berek fejiből, mert csak is ilyen helyen tenyészthe-
tik sikerrel. Olt még azonban, hol csakis azon a 
néhány udvaron diszlő magasra felnyesett eperfákra 
van utalva a taplaltatas kivihetősege: ilyen helyen 
meg a kiserlet is meghiúsulhat. Hogy ez megtör-
tenyjen, azt pedig semmikepp sem akartam, mive 
mivel mar ekkorra nagy selymesz hírre tettem szert, 
nem csak sajat községemből, de még a közeli fal-
vakból is jöttek csodajara az en bogaraimnak ugy 
az inteligentia, mint a polgárság köréből. Soha any-
nyi vizitelöm nem volt, mint ez időben. Móst nem 
tehettem tehát, mint a gyermekek ismert ujsag ked-
veleset ügyesen felhasználni, meg pedig ugy, hogy 
nekem is nekik is legyen belőle hasznuk. Adtam a 
gyermekeknek epertalevélért a selyemhernyót. Mi-
azonban — begubózas utan abban az arban, amelyt 
ben agyarban számítják bevaltottam, kénytelen voltam 
ezt tenni, mert naponta csak négyszeri etetés mel-
lett 3 zsak eperfa level fogyott el. Ez igy tartott 10 
nap.'g, a mikorra aztán nagy szerencsemre elkezdő-
dött a gubózas. 

A már lanyhulni kezdő érdeklődés most újra 
feléledt selyem hernyóim iránt Ekkor már örömmel 
szemleitek látogatóim csúnya fergeimnek szebbnél 
szebb guuóikat. De en már untam szemlélgetni őket, 
mert mar ekkor hetedik hete jarta a velük való 
toglalkozasnak. Vegre is postara tehettem fáradsagom 
gyümölcsét: gubóimat. 

Szegzardi hiteles mérés szerint találtatott 33 
kiló 180 grmnak. Posta tordultaval utalványoztatott 
érte 29 trt 86 kr. o. é. ben. 

Szép kis summa szegény embernek, ha csak 
ugy a markaba nyomjak. De vegyük fontolóra a 
dolgot, hogy melyik szegény ember tart elfoglalva 
velük 2 hónapon keresztül egy szobát s áldoz jó 
reménység fejébe 5—6 frtot berendezésre. Majd mi-
dőn mar annyira ment, hogy keszen van munkájá-
val posta költség címen fizessen ismét 3—4 frtot 30 
frt értékűnél. Hiszen ha csak gyermekeit hasznalja 
is fel (de akkor legyen legalabb is nyolc) ezeknek 
gondozására mar akkor is vesztesége van. Mert 2 
tiu megkeresi más uton azt a 20 frtot abban az 
időben mikor épen ennek a tenyésztési ideje van. 

Bizony! magam is fesohajték az utalványozok 
ősszeg megkapásakor: hogy ez hát az a csekély 
fáradsag mellett biztosított szép mellék jövedelem ? 
(Nagy szó ez nőtlen embernél.) s tűrtem a kellemet-
lenebbnél kellemetlenebb dolgokat ? Hanem ha anyagi 
haszon nem sok is, de annál több erkölcsi hasznom 
van a tenyésztéséből. A székelyhídi mamák és kis 

3. oldaL_ 
fiuk, leányok megtanulták ismerni azt a nemes férget, 
azóta még a szilvafa hernyótól sem irtóznak annyira. 
Megvallom, sajnalom, hogy igy kellett nyilatkoznom 
e fejlődésnek induló iparról, a selyemtenyésztésről; 
de kénytelen vagyok a megtörtént kísérlet után a 
valónak közlésére s ezek után nem is tudom helyesnek 
tartam még a mai viszonyok között bizonyára nem 
fogják mások sem kik hasonló körülmények között 
mar kísérleteztek vele a selyemtenyésztésbe. Ha majd 
a mar az utóbbi években létesített epreskertek igénybe 
vehetők lesznek a tenyésztésre: akkor bizonyára 
könnyebben fog menni tenyésztése, de akkor is csak 
ugy vehet lendületet ha kilója nem 90 kr (550 - 6 0 0 
gubó), hanem magasabb árért váltatik be. 

H. I. 

Beküldetett. 
Leszállított áru s e l y m e k e t - ^ 

eredeti áron alul szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is postaber es vámmentesen Henneherg 6. (cs. kir. 
udvari szállitó) selyemjyára Zürichben Mintái posta fordu-
lóval küldetnek. Svájcba címzett levelekre lü kros bélyeg ra-
gasztandó. 

Nyilt-tér. 
(E rovatban közlöttekert nem vállal felelősséget a Szerk.) 

O Felsége a Király nevében! 
a szentesi kir. járásbíróság becsületsertés vétsége 
miatt panaszolt Máté/fi Kálmán szentesi lakos ftő 
ügyeben a targyalasi es tanukihallgatasi eljárás be-
fejezte utan következőleg 

ítélt: 
Vádlott Mátéfii Kalman 34 éves, evang., nős, 

csalados, megyei aljegyző, vagyontalan, műveltsége 
magasabb, büntetve uein volt, a Tóth Kálmán szen-
tesi lakos ellen elkövetett s a B. T. K. 261. §-aban 
minősitett s ugyanazon §. szerint büntetendő becsü-
letsértés vétségében vétkesnek kimondatik s büntetésül 
a btkv. 91. §-ának alkalmazasa mellett az 1887. evi 
Vili. 1. § ban jelzett célra fordítandó s 15 nap alatt 
végrehajtas terhe mellett lefizetendő 30 frt (harminc 
forint) pénzbüntetésre, behajthatlanság esetére a btkv. 
53 a alapjan 3 (három) napi fogházra s a felmerü-
lendő bünügyi költségekre ítéltetik. 

Köteleztetik egyszersmind panaszos részére 10 
frt kártérítési összeget 15 nap alatt végrehajtás terhe 
mellett megfizetni. 

Jelen itélet egész terjedelmébe indokaival együtt, 
vádlott költségére a .Szentesi Lap'-ban közzé-
tétetni rendeltetik. 

Indokok: 
Vádlott a tárgyalás során beösmerte, hogy f. 

évi junius hó 28-an Szentesen, a nagyvendéglőben 
panaszos Tóth Kalmannak azt mondta: „ne pimasz-
kodj, haszontalan," s védeimül azt adja elő, hogy 
Tóth Kálmán előzőleg vádlott testvérével, Mátéffi 
Ferenccel elegyedett szóváltásba, s ezen szóváltás 
közben dr. Matefii Ferenc ellen sértő kifejezést használt, 
s mert Matefii Ferenc a panaszos által használt ki-
fejezést vissza nem mondta, vádlott mintegy testvére 
védelmére illette panaszost a sértő kifejezéssel. Miután 
azonban a kihallgatott dr. Filó Tihamér tanúvallo-
mása szerint dr. Matefii Ferenc a Tóth Kálmán altal 
vele szemben használt sértő kifejezést nyomban 
visszamondta; de különben is vádlott a panaszos 
és Mateff, Ferenc közölt történt szóváltás altal nem 
jogosíttatott fel arra, hogy panaszossal szemben sértő 
kifejezést hasznaljon: vadlottat a becsületsértés vét-
ségében vétkesnek kimondani, s tekintettel büntetlen 
előéletére, s a panaszos által is beismert azon kö-
rülmenyre, hogy panaszos vádlott testvérével tényleg 
szóvaltasban volt, s e közben egymás ellen sértő 
kifejezéseket hasznaltak, s igy avatkozott bele vádlott 
testverjének mintegy védelmére, — mint enyhítő, s 
ugy panaszos, mint vádlott társadalmi állására sú-
lyosító körülményekre, az Ítéletben meghatározott 
büntetéssel sújtani, s az elj. szab. 107. §-a alapján 
megállapított eljárási költség megfizetesére kötelezni 
kellett. 

Az ítélet közzétételének megrendelése a btkv. 
277. §-án alapszik. 

Szentesen, 1892. julius 13-án. 
Gaal s. k. 

jbiró. 

Ö Felsége a Király nevében! 
A szentesi kir. járásbíróság becsületsértés vét-

sége miatt p&naszlott Dezső János szentesi lakos 
elleni ftő ügyben a tárgyalás befejezte után ekép 

itélt: 
Dezső János, reform, nős, családos főldmives, 

vagyona van, ír, olvas, büntetve nem volt, a Lónárt 
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Sándor ellen elkövetett s a btkv 261. §-ában mi-
nősített s ugyanazon § szerint büntetendő becsület-
sértés vétségében vétkesnek kiraondatik, s büntetesűl 
az 1887. V II. 1. g-ban jelzett célra fordítandó s 15 
nap alatt végrehajtás terhe mellett lefizetendő 5 
(öt) forint pénzbüntetésre, behajthatlanság esetén a 
btk. 53. §-a alapján 1 (egy) napi fogházra s a fel-
merülendő bűnügyi költség megtérítésére ítéltetik. 

Köteleztetik egyszersmind panaszos részére 5 
frt eljárási költséget szintén 15 nap alatt végrehajtas 
terhe mellett megfizetni. 

Jelen Ítélet egész terjedelmeben, indokaival együtt 
a Szentesen megjelenő „Szentesi Lap" cimű lapban 
vadiott költségére közzétenni rendeltetik. 

indokok: 
Vádlott beismerte, hogy panaszost szemtelen 

es tolakodónak nevezte, s miután ezen kifejezések a 
btkv. 161. §-ában ütköző becsületsértés tényalladé-
kat megallapitjak, vádlottat a becsületsértés vétségeben 
vetkesnek kimondani, s tekintettel büntetlen előéle-
tere, mint enyhítő körülményre, az ítéletben megha-
tározott büntetéssel sújtani s az elj. szab 107. §-a 
alapján a költsegek megfizetéseben kötelezni kellett. 

Az itélet közzétetele a btkv. ¿77. g-a alapjan 
rendeltetett el. 

Szentes, 189:1 julius 13-án. 
Gaal s. k. 

jbiró. 

Gőzhajózás. 
Szemelyszáliitó hajók közlekedése vegyes szolgalatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 189á. évi mártius 15-töl. -

Felfelé: 
Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-

teken délután 3 órakor, fíjjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
orakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 orakor. 

Lefelé 
Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 
Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 

vasarnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 oraüor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

SZENTESI LAP 

Vasúti menetrend. 
Budapest —kunszentmárton —szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 45 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
Szolnokra érkezik 11 óra ¿8 perc délelőtt, l i óra 35 

perc éjjel. 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjjel 
Szentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

Szentes—Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, lá óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 ora 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra ¿2 perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre erkezik 1 ora 20 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza—csongrádi vonaL 

B udapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 45 perc reggel, 14 óra 45 perc 
délután, 4 óra 35 perc délután. 

Félcgyházara érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 46 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

Félegyházáról indul 14 óra 35 perc délután, 5 óra 40 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 04 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházára. érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Felegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 40 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

90. «ám. 

Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 
délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H -M - Vásárhelyre érkezik 6 óra 44 perc reggel, 10 óra 

54 perc délelőtt 7, ora 43 perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsma télé) 14 óra 18 perc délután, 5 óra 04 perc délután 
Szegedre erkezik 1 óra 46 perc d. u. ö óra57 perc este 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri felé)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
Félegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 

41 perc délután. 

H.-M.- Vásárhely—szegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.- Vásárhelyről indul 6 óra 46 perc reggel, 4 óra 
06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 

Haszonbéri hirdetmény. 
G r ó f K á r o l y i S á n d o r ur ő nagyméltósága 

c s e r e - s z e n t - l á a z l ó i (Nagy Királyság) b i r t o k á -
b ó l f . é v i o k t ó b e r 1 - tö i t z évre t ö b b 
b é r l e t e k vannak h a s z o n b é r b e k i a d ó k , és 
pedig: 

1O910S/U00 hold szántóföld, 2E3 
9 8 * 8 / ^ 9 9 

98"e/uoo 
lüööflt/uoo , » 
84 . , és hat, 50 holdas 

szántót öld. 
Esetleg ezen területek egy évi bérletre is kiadók 

szabad gazdalkodás mellett, vagyis 4Wo őszi, 20% 
tavaszi és 40% tengeri vethető, — a takarmány és 
szalma elhordható. 

Továbbá jövő évi april 1-től egy vagy tőbD 
évre a t e r e h a l m i l e g e l ő k a s z á l ó b ó l a kö-
vetkező területek adatnak ki h a s z o n b é r b e : 

431 hold és egy 500 holdas részlet. 
Bővebb felvilágosítással a z u r a d a l m i p é n z -

t á r n o k szolgál K i s - k i r á l y s á g o n , u . p. Békés-
Ban falva. 

Hirdetmény. 
Van szerencséra . a jogkereső közönség 

b. tudomásra hozni, miszerint 

ügyvédi irodámat 
Szathmári Ede ügyvéd ur kurcaparti utcai 
(I. 154 számú) házában megnyitottam. 

Dr. Purjesz János, 
3V3 ügyvéd. 

r j Z S Á K O K 
cséplés alkalmára leszállított áron, 
u. m. 1 db. három napra 1 krért, 

1 db. egy hétre 2 krért 
kapható 

Weisz Bernátnénál 
I. t. 267. sz. saját házában 1—3 

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, város 
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 szin és nagyságban, 

gyors, pontos, Ízléses és j u t á nyos á r on . 

Ugyaaltt a 

» « « m N T E S I L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik évi folyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

1891 Njenatott Sima Ferenc gyorisajtóján. 




