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Fertőtlenítve ! 

128. Kedd, november 1. 

Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 
Fél évre . . . . í frt 50 kr. 
Negyed évre. . . 1 frt 25 kr. 

S i e r k e u t ő i é g : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési péL — . . 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nózvt 
a lap egy oldala 1 4 helyre TELD beosz tva 
Egy neiy ara 90 kr. Bólyegdíj minden 

aeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schtnfeld A. könyvkereske 

deseben is telvetetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kesek 
161 fogadtatnak «1. 

N y i l t t e r - b e n 
minden egyes s«r közlése 30 kr 
Kézirat«k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 

FelelO* szerkesztő es kiadó-tnlajdonm 

SIMA FFRENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Náader és BoW ¿feli A. klayv- és p ip lrker i ik i l é i é l i i . 

Ugy&nitt ogyes számok is kaphatói. 

A tolakodás netovábbja. 
Az a szánalmas alak, a ki Szentes város 

polgármesteri székét törvényesen bitorolja, nap 
napután, a hallatlan cinizmusnak ujabb és 
ujabb megnyilatkozásával, folyton meglepeté-
sekben részesít bennünket. 

Azt a sajnálatos tényt, hogy ez az em-
ber erőszakosan rátolakodott a város nyakára) 
ha menteni nem is, de megérteni és megma-
gyarázni birtuk, az emberi gyarlóság szem-
pontjából. Hiszen OM éhes ember, ha gyönge 
karakterrel verte meg a sors, a mindennapi 
kenyérért sokra képes vetemedni. 

Hogy ahoz a kenyérhez, melyet a tör 
vényes formák álcája alatt, sikerült eloroznia, 
oly görcsösen, csaknem undorító mohóság-
gal, ragaszkodik, szintén megbírjuk valahogy 
érteni. Hiszen a hatalom kenyere oly édes, 
oly tápláló. Az önző ember, ha egyszer bele-
kóstolt abba a kenyérbe, bizony nem örö-
mest engedi azt a szájából kitépni, s köröm-
szakadtig védelmezi éhező gyomrának jogait. 

Csongrádvármegyében megszoktuk immár 
a zsíros koncokhoz való ragaszkodásnak ilye-
tén látványait s e részben épen azok szol-
gáltatták a legékesebb példákat, a kik — minden 
jogérzet lábbal tapodásával és a törvény szel 
lemének megcsúfolásával — Tasnádi Antal-
nak a szájába adták a hatalom falatját. 

Ámde még a történtek után is álmélko-
dással fogadtuk a mértéktelen tolakodásnak 
azt nonplus ultráját, melyről a cinizmusnak 
ez a nagymestere, a mai közgyűlésen szol-
gáltatott tanúbizonyságot. 

Egy ember, a kinek egész nyiltan sze-
mébe dobja egy város közönsége, hogy nem 
akar vele egy társaságban megjelenni az uj 
főispán színe előtt; a kinek egész leplezetle-
nül tudtára adják, hogy a város érzelmeinek 
tolmácsolására hivatottnak és alkalmasnak 
nem tartják; sőt nem titkolják előtte, hogy 
épen az ő tűrhetetlen garázdálkodása miatt föl-
viharzott közmegbotránkozást akarják tünte-
tőleg manifesztálni, — nos, ez az ember, 
azt hiszik tisztelt olvasóink, hogy talán ma-
gába szállott és szégyenletében elbujdosott a 
világ szeme elől? 

Dehogy. Előállott hideg, pirulás nélküli 
orcával és kinyilatkoztatta, hogy ő minden 
tiltakozás dacára is szószólója, mandatáriusa 
lesz azon közönségnek, mely őt ünnepélyesen 
megtagadta és dezavuálta! 

Alkotmányos országban a história nem 
mutat még föl ehez hasonló esetet; nem, 
még az utca elzüllött népe között sem. 

Még azok a rossz személyek is, a kik 
abból tengetik hitvány életüket, hogy az ut 
cán árulgatják fonynyadt bájaikat, lesütöttf ővel 
elsompolyognak az útból, ha elpirongat-
ják őket. 

De az az ember, a kit Szentes város di-
szes polgármesteri székébe ültetett az erő-
szakoskodás, nem átallja abból a sfékből, me-
lyet mty -pus^U^Jelo^léte is megfertőztet, 
nyiltáű' Iwi^^^i^írszágvilágnak, hogy ő, ha 
százszo^iMifro is az ajtón, ugyanannyiszor 
bemástik az ablakon. 

Ám találják föl benne lelkük eszmény-
képét azok, a kik ezt az embert kreálták és 
fentartják; ám haladjanak vele tovább is egy 
uton; de Szentes város közönségének egyet-
len jóizlésü tagja sem fogja őket azon az 
uton kisérni. 

Sőt megvagyunk győződve, hogy Cson-
grádvármegye uj főispánja — a kii perfekt 
gavallérnak és kifogástalan gentlemannak fes-
tenek ismerősei — méltó visszatetszéssel 
fogadja annak az embernek tisztelgését, a 
ki hamis mandátummal tolakodik az ünnep-
lők sorába ! 

Városi közgyűlés. 
A városi közgyűlésben, melyet az uj főispán 

fogadtatása tárgyában szükséges intézkedések meg-
tétele céljából, f. évi okt. 31-re hivtak össze, ezút-
tal is némileg izgatott hangulat uralkodott. 

A gyűlés előtt el volt ugyan terjedve a hire 
hogy Tasnádi erre az alkalomra a rendszerinti he-
lyettes polgármesternek engedi át az elnöklést, a 
mi kétségkívül megnyugtatólag hatott volna a kedé-
lyekre ; de ez a hír nem bizonyult valónak. Abban 
az emberben nem volt annyi tapintat, hogy az ügy-
érdekében kihagyta volna a saját gyűlölt személyét 
az aktiv szereplésből, lehet különben, hogy ez kör-
nyezetének ós tanácsadóinak kívánatára, akiknek prog-
ramjához tartozik a folytonos provokálás, tör-
tént így. 

Mindjárt meglepő volt az, hogy a napirendre 
vonatkozólag a tanácsnak nem volt javaslata. Csak 
egy alispáni átiratot olvastak föl, mellyel az alispán 
a város képviselő testületét az ünnepségben való 
tényleges részvételre és közremunkálásra hivja föl. 

Szántó Lajos szólt először a tárgyhoz, szép és 
emelkedett hangú beszédben hangsúlyozván, hogy 
a város közönsége a legszívesebb előzékenységgel 
iparkodik mindent megtenni, hogy az uj főispán fo-
gadtatása, annak magas állásához, és a város jóhir-
nevéhez, minden tekintetben méltó, sőt a konvenci-
ónális udvariasság sablonszerúségein felülemelkedő 
legyen. Ezután, higgadt és tárgyilagos indokolás kí-
séretében, a következő határozati javaslatot terjesz-
tette elő: 

Határozati javaslat. 
.Szentes város képviselő testülete megelé-

gedéssel értesült arról, hogy Zsilinszky Mihály főispán 
Csongrádvármegye kormányzatának éléről eltávolít-
tatott ; egyidejűleg szintoly örömmel veszi tudomásul 
azt is, hogy a vármegye főispánjává Tallián Bél* ő 
méltósága neveztetett ki. 

Ezzel kapcsolatban kinyilatkoztatja a képviselő-
testület, hogy nemcsak a legszívesebb készséggel részt-
vesz mindazon ünnepségekben, melyek a főispán ur 
megérkezése és szókfoglalása alkalmából rendeztetni 
fognak; de kedves kötelességének tekinti ő móltóságá-
nak a várősba érkezésekor Szentes város közönsége 
nevében leendő ünnepélyes fogadtatása iránt, saját 
hatáskörében is intézkedni. 

E végből hatájozatilag kimondatik, hogy a képv. 
test. a vasúti indóháznál testületileg fogadja a főis-
pán urat, s ugyancsak testületileg kiván tisztelegni 
a székfoglalas után szokásos ünnepélyes fogadtatás 
alkalmával is. 

Minthogy azonban e város közönsége — fáj-
dalom — nincs azon helyzetben, hogy a város élén, 
a pofgármesteri széket oly tisztviselő foglalná el, ki 
a közönség és képviselőtestület bizalmát bírja, annál-
fogva kimondja a képv. testület, hogy tisztelgéseit a 
főispán ur előtt egyik alkalommal sem a polgármester, 
hanem a vasúti indóháznál lefolyó fogadtatásnál 
Uhlár István dr., a beiktatás után a vármegyei 
székha.ban történendő fogadtatás alkalmával pedig 
id. Temesváry Antal városi képviselő vezetése 
alatt végzendi. 

Kijelenti továbbá a képviselőtestület, hogy a 
főispán úrral netán érkezendő vendégeket a város 
szívesen látott vendégeiül tekinti, s elhelyezésükről 
és ellátásukról gondoskodni fog. 

A mi magát az ünnepélyes fogadtatás részleteit, 
illeti,a képv. test. csupán annak kijelentésére szorítkozik 
hogy mindazt teljesíteni kívánja, a mit a főispán 
magas állasa iránti tisztelet megfelelő kifejezése mél-
tán igényelhet. Az ünnepélyességek részleteinek meg-
allapitasa és kivitele egy teljhatalommal felruházott 
rendező bizottságra bizatik, melynek tagjaiul Tóth 
Kálmán elnöklete alatt, Abafy Zsigmond városi mér-
nök, Aradi Kálmán rendőrkapitány, Héja Lajos, Varga 
Bénjámin, Mészáros István, Fekete János, Bálint 
József képviselők, Magyar Elek aljegyző és Nagy 
Imre tanáesnok, megválasztatnak. 

A városi tanács pedig utasittatik, hogy a ren-
dezendő ünnepélyességek költségére szükséges össze-
geket a közpénztárnál tegye folyóvá.tf 

£ határozati javaslattal szemben Szeder János 
kezdte meg a vitát. Szerinte nem lehet ugyan kifo-
gasolni, hogy a képv. testület a maga sérelmeinek 
föltarására megragadja a kedvező alkalmat, de miu-
tán ez ugy is csak a megyei székházban történendő 
tisztelgés alkalmával eshet meg, azt iaditványozza, 
hogy a megyeházánál ugyan Ulár István ur, de a va-
sutnát a polgármester legyen a képviselőtestület ve-
zetője és szónoka. 

A méltatlankodás vihara aidult föl erre a 
beszédre, melynek világos tendenciaja az volt, hogy 
a polgármestert kisegítse a kínos helyzet zavarából. 

A közgyűlés érzelmeinek Sima Ferenc erélyes 
hangon adott kifejezést, kijelentvén hogy a képv. 
testület, oly férfiúnak vezetése alatt, mint a polgár-
mester, ki bizalmát nem bírja, a főispán előtt sem-
mi esetre se jelenhet meg. 

Bánfalvi Lajos próbált meg segíteni a polgár-
mester siralmas ügyén, hangsúlyozván, hogy a békét 
csak ugy állíthatjuk helyre, ha a többség elfeledi 
a jogain ütött halalos sebeket, s elfogadja fejének 
azt, a ki se testének, se lelkének nem kell. 

Filó Tihamér doktor furcsának és nevetséges-
nek bélyegezte azt a theóriát, hogy a többség adja 
meg magat a kisebbségnek a béke kedvóért, akkor, 
midőn a többség nemcsak többség, hanem egyúttal 
a jogaiban sértett fél is. Béke csak ugy lehet, ha a 
kisebbség respektálja a többség jogait, és valahára 
jobb útra tér. 

Tasnádi Antal polgármester látván a feje fő-
lőtt tornyosuló veszedelmet, a rabulisztika nemtelen-
fegyyeréhez nyul. Ö — úgymond — nem is engedi tár-
gyalni azt a kérdést, hogy a várost az ünnepségek-
nél ki képviselje, mert az alispán rendeletileg meg-
hagyta neki, hogy a város nevében ő üdvösölje a 



JLToldiL 
főispánt. Ha e rendelet ellen kifogásokat mernek 
tenni, rögtön felfüggeszti a közgyűlést. 

Sima Ferenc adta ineg a méltó választ erre 
a merész kihívásra, nagy hatás mellett kifejtvén, 
hogy Szentes városának abban, hogy miként vegyen 
részt és kinek vezetése alatt jelenjen meg az ünnepé-
lyen, sem miniszter, sem főispán, sem alispán nem 
parancsol; e fölött határozni a képv. testület auto-
nem joga, s a polgármester köteles ezen — a törvé-
nyes hatáskörben hozott határozatnak föltétlenül en-
gedelmeskedni. 

Kristó-Nagy István vizet prédikál, de maga bort 
iszik. Panaszkodik, hogy a többség nem akarja a bé-
két, mert nem kapitulál a kisebbség előtt. Bókesze 
retetének kézzelfogható bizonysága gyanánt aztán arra 
biztatja a polgármestert, hogy a közgyűlésnek ne en-
gedelmeskedjék, hanem barmit határozzon is a köz-
gyűlés, a város nevében ő fogadja a főispánt. Különben 
pedig szóló azt is nagyon fájlalja, hogy a határozati 
javaslat örömét fejezi ki Zsilinszky eltávolítása fölött. 

Bálint József a közgyűlés általános helyeslése 
és derültsége között igen találóan megfelelt Kristó 
Nagy Istvánnak. Furcsa volna — úgymond szóló — 
ha midőn az ember örömet érez, az ellenfél ked-
véért bánatot mutatna. £ngedje hát meg Kristó-Nagy 
István ur, hogy akkor, a mikor mi csakugyan őszin-
tén örvendünk, ebbeli érzelmünknek kifejezést is ad-
hassunk. Ez mindnyájunknak elvtatbatlan és elé-
vülhetlen joga. 

Udvardi Sándor szintén a Kristó-Nagy István 
szavaira reflektálva, kijelenti, hogy Kristó-Nagy Ist-
ván nem bekét akar, hanem furfangosan üszköt dob 
a képviselőtestület tagjai közé. 

Beszeltek még Sonnenfeld Sámuel a határozati 
javaslat ellen, Katai Pál János pedig a határozati 
javaslat mellett. 

Majd a polgármester hozza fel azt az ellenve-
tést, hogy mikep fejezheti ki a közgyűlés Zsilinszky 
távozása felett érzett örömét, holott e távozásról 
nincs hivatalos tudomasa. 

Ez ugyan egyszerűen nem igaz; de Szanthó 
Lajos, a további vita kikerülése vegeit, hatarozati 
javaslatanak Zsilinszkyre vonatkozó részét elejtette. 

Ezután a Szanthó hatarozati javaslata közfel-
kiáltással egyhangúlag elfogadtatott. 

A polgármester a határozatot kénytelen kellet-
len kimondta ugyan; de hozzátette, hogy akármit 
mond is a képviselőtestület, ő azért a város nevé-
ben fogja üdvözölni a főispánt, persze külön, a tiszti-
kar élén. 

E rut tolakodást vezércikkünkben, érdeme sze-
rint, méltatjuk. 

Egy pár szó a megye feloszlatásáról 
és ellenzékéről. 

A haza mindenek előtt . , . Ez volt ama jel-
szó, mit vezércsillagomul tekintettem miadenha az 
élet utján és a miért érezni akarok még akkor is, ha 
végsőt dobban mar szivem; mert ez ama fényes 
csillag, mit dicső magyar őseim előtt ragyogni látok 
a történelem lapjain és a mi nagygya tette azokat, 
a kiknek nevét örök betűkkel véste fel a történelem 
lapjaira nemzetem halája. 

Az ,én", saját kényelmem és boldogulhatásom, 
ez mindcsak mellékes akkor, ha a haza üdve forog 
kérdésben, mert szabad vagyek én magammal, de 
hazámmal, mit unokáink számara is megőrzendő 
kincsként taptam hírneves őseimtől, mai' uem. 

Kincs ez, mi bár az enyém is, de a mihez csak 
addig van jussom, a meddig használhatok neki, de 
ha nem? ugy sokkal jobb nekem nem élnem és 
ezerszerte dicsőbb, ha nyomtalanul tűnök el erről a 
tóidról, mintsem ha artia annak szereplesemmel, a 
mi engem szült ápolt, dajkalt, nevelt es a mi egy-
kor majd sírt is adand, a haza letének, azok közzé 
írom fel nevemet tetteimmel, a kiket csakis az atok 
szelleme fog megőrizni az utókor előtt. — Hiszen 
hogy hiresse legyen valaki s őrök létű neve; ezt nem 
mindig csak az ereuy okozza — de néha a bűn s • 
elég arra Judas lelkével birni vagy a paradicsomi 
kigyo szerepére valalkozni és megvan . . . . 

Ily félék jutnak eszembe akkor, midőn az egy-
kon magyar történelem tanar, Csongradmegye néhai 
főispánja, Zsilinszky Mihály nevét s a megye 
feloszlató terveit forgatom lelkemben. 

Istenem! Hát már idáig sülyedtünk P ho*v e*v 
volt történet tudós, egy magyar főispTn ki e K 

^ T l m e t ^ U e 8 a k l Q e k l e l k i szemei előtt így kell, hogy ott lebegjenek még azok a fényes 
multu dicső ősöknek példái, akik inkább készek vol-
tak meghalni, mintsem még ama kis védelmezett fész-
ket i«t mit ősi névvel ősi joggal bírtak« idegen ura* 

SZENTESI LAP. 
lom alá kerülve s ősi tradíciótól megfosztva élve 
lássák meg; maga képes arrahogy egy több mint 
kilenc száz év zivataraiva megküzdött megyét, mit 
meg a gyászos emlékű Bach- vagy Schmerling ura-
lom sem mert szentségtörő kezekkel szétdarabolni 
akarni, megsemmisíteni s más megyébe beolvasztani 
helyeseljen és akarjon; hogy pusztuljon el a föld-
színéről akkor, ha mar egyszer ő főispán nem lehet 
benne . . . ?1 

Vagy hát már odáig jutottunk Magyarországon, 
hogy ha itt egy főispáni áldatlan eljárást, a közjó s 
a magyar elem érdekében, még akkor is helyre akar 
hozni az érte még kenyerében is megtamadott me-
gyei ellenzék, ha mindjárt ez egy méltóságos urnák 
a pusztulásával hozható csak helyre — hát erre egy 
megye szétdarabólásával felelnek; mert ott az ellen-
zék hü hivatásához? 

Vagy hát már bün ma minálunk a kötelesség 
teljesítése? Avagy ha szolga lelkűvé nem képes sü-
lyedni e nép, melyet egy ezredév zivataraiban csakis 
oúszke önérzete és ne^es, megalkudni képtelen jel-
leme őrzött meg az elpusztulástól — hát már ezért 
üldözéssel, ősi megyéje szétdarabolással ennek büszke 
címere megsemmisítéssel, maga pedig így megalaz-
tatassal büntetendő? 

Vagy hát az az alkotmányos élet csak addig 
jó, a míg még a zsarnoksagnak s a visszaélésnek is 
palastolója tud lenni létével ? 

Vagy hát ilyen az a társadalmi szempontból is 
üdvösnek vélt alkotmányos élet és szabadság, a miért 
apáink annyit küzdöttek, szenvedtek és oly sok vért 
áldoztak fel egykoron, hogy még törvénybiztositotta 
jogainkérti küzdelemben ís halált várhatunk egy 
megyére akkor, ha ez nem akarja megtűrni azt hogy 
törvénytelenség forduljon elő benne és hogy nyu-
godtan ne élhessen kebelén mindenki? 

Vagy hát már az is bűnné fajult nálunk, a mi 
eddig erény volt és a miért az ősök emlékét meg-
koszorúzták, — a büszke magyar jellem s az igaz-
ság szeretet? 

Avagy hát az a Zrínyi, Jurisics, Dobó stb, mind 
balga ember volt, hogy lakaj módra meg nem ha-
jolt az őt üldöző és ostromló törők hatalmasság 
előtt. . ? 

Hat azt tanulta meg az a «méltóságos ur,* 
mint egykori tanár a magyar történelemből, hogy 
az ezredeves multat biztosító büszke magyar jellem 
és kitartés kárára volt e nemzetnek, hogy még szen-
tesi .utolsó .yicsorájan" is ennek megtörését óhajta, 
midőn e hozzá móg bukásában is lovagias megye, 
mely bűnnek tartja elismeréssel jutaimizní a mél-
tatlant — szétdarabolasaról beszélt? 

Vagy hat ez az a há!a, a melylyel megköszönte 
e megyének azt, hogy őt 3 évig legmagassabb mél-
tóságában táplálta és a milyennel ő adózni képes 
mindannak a ki csak vele jót tett? 

Vagy hat abban nyilvánult az a hazafiasság, a 
melyet mi egy főispántol nemcsak elvárunk — de 
megkis követelünk — hogy üldözze azokat a kik 
mint megyei képviselők, tehát bizalmi férfiak a tör-
vény szigorú betartását küldőik nevében mindenkitől, 
tehát még egy főispántól is elvárják? 

Vagy hat az ily eljárásokkal akarja a méltósá-
gos ur és hada fokozni azt a hazafisagot, mely azért 
él a nép szivében, mert szereti azt a helyet mely őt 
szülte nevelte, táplálta s melyet ő ha dicsőnek nagynak 
nem is, de legalább olyannak akar megvédelmezni 
mint a milyennek azt őseitől örökölte ő ; tehát nem 
széjjeldaraboltnak, elosztottnak s mások által kor-
mányzottnak addig, mig erre maga is képes ? 

Avagy hat annyira sülyedt az ő kormányzata 
alatt ez az ősi Csongrádmegye, hogy távozta után 
képtelen megállni a maga lábán és igy egy elzüllött 
emberként vagy gondnokság alatt lesz képes csak 
megélni, vegy pedig ugy ha két vagy három megye 
megosztozik rajta? 

És móg ő volt az a ki panaszkodni mert e 
megye ellenzeke ellen, ő kiben saját vallomása után 
is viperát melengettünk keblünkön, ö a ki képes volt 
arra, hogy e megye felosztását vagy gondnokság alá 
való helyezését célzó szándék ellen nemcsak képtelen 
volt a leghatározottabban állást foglalni, de azt talán 
még helyeselte is és így akkor akarta meghúzni fö-
löttünk a halálharangot, midőn még mint jogaink 
őre közöttünk élt es kenyerünket ette ? — Ö a kiben 
volt lélek olyannak tüntetni fel ezt a tiszta magyar 
népet, mint a ki fölé kormánybiztos kell . . . ? 

Hát nincs itt igazolva a megyei ellenzék állás-
pontja és nincs itt igazolva az, hogy becstelen volna 
e megye akkor, ha őt elismeresben részesítené? 

De igen, mert ő volt az, ki nemcsak szó nélkül 
tűrte meg egyév előtt, hogy egyes községek egyene-
sen az elöljárók vezetése mellett, megyéiének integ- i 
ntása ellen törtek kérelmezésekkel; de most már1 

maga vallotta meg, hogy uralkodása után mi várhat! 

a megyére, — siralomház és halál . . . 
Van-e magyar ember, a ki ezekért elismerést! 

szavazhat neki? Azt hiszem alig. 

r
A

A f
m eW e í ®llen,zék álláspontja tehát igazolva 

van. Léte jogosult volt és szükséges. Csakhogy szo-
morú satisfakció ez; mert ennyire csalatkozni eív 
főispanban a ki előbb történelem tanár voU és i S 
a ki legjobban ismerheti a magyar elem Síóaéját 
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az ősi tradíciókhoz - ez mégis sok; mert magya* 
ember ő is. Az igaz magyar embert pedig ugy • ttp-
zeli ez a szegény nép, hogy halálra is kész akkor, 
ha ösi - vagy azt a jogát bántják a mmek ő őre. 

Mi lesz hamajd uraim, ha mást fog tapasztalni ? 
nem tudom, de hogy az ily eljárások az amugy is 
sokat zaklatott és már is sokat csalódott nepben ]ót 
szülni nem fognak állítom; mert csak példa kell a 
népnek hogy induljon. — És ha az a példa rossz 
akkor is indul csakhogy már lejtőre. Lejtőn vagyunk 
pedig ma is oly lejtön, a melyeni haladást már a 
haza bánja meg ; mert Csongrádmegye is része annak 
a hazának, a melynek fiait most nem üldözni, elke-
seríteni de fölemelnünk kellene, hogy egyesült erővel 
lendítsünk a közjón. 

A Zsilinszky-féle rendszerben is ne az ,én , ' de 
a haza s a .közjó* legyen mindenek előtt necsak 
jelszó, de célpont is és akkor nemcsak hogy nem 
lesz szükség a kormánybiztosra Csongrádvármegyé-
ben, de még azt is megfogja utálni itt mindenki a 
ki valaha elég szerencsétlen volt erre gondolni, 
inert ugy azonnal megfog szűnni e megyében az a 
jogos küzdelem a melyet most az ellenzék folytat és 
a melyet egyszerűen föladni örökös gyalázat volna 
— hiszen létéért küzdeni még egy féregnek is kö-
telesége. hogy ne volna tehát halálra szánt megyé-
nek, a mely fölött hogy meghúzta a Zsilinszky aera 
a halálharangot, ezt maga Zsilinszky vállá be — 
tehát kétségtelen. 

De hogy egy megyeléte és nyugalma fölött is 
könnyedén napirendre térni bün volna, szinte két-
ségtelen, mert ennek bekövetkezése esetén oly eszme 
nyerne győzelmet, a mely nagyon is alkalmas volna 
vagy az egész nemzet nyugalmának fölkorbácsolására, 
vagy pedig mi még rosszab, a magyar nemzeti önér-
zetnek és önállóságra való törekvésnek meggyilkolá-
sára. A hatalmasok bosszúja képes volt ideig-óráig 
elfójtani a nehéz sóhajokat még majd mindig, de 
csak azért, hogy ez azután annál elementárisabb 
erővel törjön elő. 

Azt hiszem számolnak ezzel még Budapesten 
is, és igy nem fog oly könnyen menni az, a mit 
Zsilinszky mint megyénk atyja megígért; mert hogy 
a kormány előtt is több egy egész megye százezrei-
nek békés nyugalma, mint egy pár hivatalba kapasz-
kodó ember ,csak azért is"-kedési vágya, azt hiszem 
ezt még ott a túloldalon is belátják. 

Csak lassan, tehát azzal az elbizakodottsággal; 
mert nagy hatalom bár a hatalmasok kezében a 
bosszú, de még nagyobb ám ennél a világon vz 
igazságé. Az ellenzék pedig nem akar mást, mint 
csak igazságot és tőrvénytiszteletet az egész vonalon. 

És ha mégis megkiséreltetnék ama tervezett 
merénylet e megye léte ellen ? Ám csak hadd jöjjön, 
állunk elébe, de hogy a mai megyei rendszerembe 
reinek itt újból egy oly csatavonallal kell megküz-
deniük, a melynek közlegényeiből is, oly férfiak ke-
rülnek majd elő, a kik a tisztességes kormányzatéit 
még akkor ís küzdeni fognak, ha minden szavokért 
börtön is vár reájok — erre esküszöm! 

Tehát csak előre! Ha haza és a közjó lesz 
mindenek előtt a cél, — ugy nincs szükség e megye 
szétrombolására — de ha nem, ugy vegye tudomásul 
a túloldal, hogy még akkor is pusztulnia kell rend-
szerének, ha mindjárt a túlvilág bosszút lihegő ha-
talma is fogja támogatni őt. 

Tehát csak előre ! 
Egy Tápé kerületi választó polgár. 

Egy tanulságos sajtópör. 
A napokban folyt le Budapesten egy érdekes 

sajtótárgyalás, a hol Szabadka város egyik tanács 
noka volt a panaszos, s egyik ottani hírlapíró a 
vádlott. 

Ez a pör — az eset analógiájánál fogva — némi 
tanulságokat rejt magában a mi sajtópöreínkre 
nézve is ; melyekről különben — mellékesen mondva 
— az a htr szárnyal, hogy a tárgyalásukat azért 
odázzák el erről az esztendőről, mivel jövő évi ja-
nuár 1-től fogva már nem a budapesti, hanem a 
Szegeden felállítandó esküdtszék bíráskodása alá fog-
unk tartozni, s jóakaróink ott a túlsó táborban azon 
balga hitben ringatják magukat, hogy a szegedi juri 
jobban megközelíthető ós könynyebb szerrel ellenünk 
hangolható lesz, mint a fővárosi. 

Részünkről csak megvetéssel fogadjuk ezt az 
egyaránt eröklcstelen és botor föltevést; mert szilár-
dul meg vagyunk győződve, hogy az igazság Szege-
den is ép ugy igazság, mint Budapesten, s becsület, 
elfogulatlanság és erkölcsi megbízhatóság dolgában 
a szegedi esküdtszék semmivel sem álland hátrább 
a fővárosinál. 

Annak a szabadkai esetnek tárgyalásához talpra 
esett kommentárt írt a Magyar Hirlap; melyet az 
alábbiakban azért közlünk olvasóinkkal, mivel az 
abban foglaltak sok tekintetben ráillenek és alkal-
mazhatók a mi sajtópöreínkre is. A Magyar Hirlap 
cikkéből a kővetkező szemelvényt adjuk; 
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,A szabadkai szenátor esete a lehető legközön 

ségesebb esetek közó tartozik. A visszaélések terén 
nem művelt semmi különöset, semmi ujat, semmi 
szokatlant. Ugyanazon a csapáson járt, mint annyi 
sok kollegája e hazában. Megadta a császárnak, ami 
a császáré, még inkább a kormánynak, ami a kor-
mányé. Neki Szapáry épp oly nagy államférfiú volt, 
mint Tisza Kálmán, s Apponyi se lenne nagyobb 
Szapárynál. Képviselőválasztásoknál vezérszerepet 
játszik. Talán éppen elnöke a helybeli szabadelvű 
pártnak. Amerre megy a főispán meg a polgármes-
ter, arra megy ő is. Közben pedig házat épit a város 
tégláiból. Tudja, egész biztos benne, hogy sem főis-
pán, sem polgármester vissza nem tekintenek, őket 
egy magasztos eszme vezeti: megsegiteni, támogatni 
az uralkodó hatalmat. S aki ez utjokban követi, 
útközben tehet akármit. Vissza nem néznek. 

Istenem, mily hosszú utat tehetett meg a sza-
badkai szenátor, mig az esküdtszékig jutott! Mily 
hosszú utat, amig csak az első hirecske megjelent 
valamelyik helybeli lapban az ő viselt dolgairól ? 
Hányszor keltett volna visszanézni már addig főis-
pánnak, polgármesternek! 

Egy hirecske egy vidéki lapban. Oda se neki. 
Aztán jönnek mérges cikkek. A szenátor ur markába 
nevet. Nevet, mint oly sok kollegája e hazában, kik 
isteni biztosságban érzik magukat, mondván: ha 
a főispán velünk, ki ellenünk? 

De a szabadkai szenátor ellen nemcsak cikkek 
jelentek meg. Szabadkai polgárok, kik egyben nem 
különböznek az ország többi adófizető polgáraitól, 
abban, hogy még mindig nem szűntek meg felülről 
remélni igazságot, 176, mond: százhetvenhat pontos 
följelentést terjesztettek föl Szapáry grófhoz, Persze, 
hogy nem kaptak igazságot. 

Nem volt városi gyűlés, hogy keserű panaszok 
ne hangzottak volna el a szenátor úrról. Hát persze 
hogy nem kaptak igazsagot. 

.Mindent megvizsgáltunk, mindent rendben ta-
láltunk." Ez a vizsgálatok eredménye Szabadkán s 
végig az egész országban, amint a kormány egy tá-
maszának tisztakezüsége vonatik kétségbe. A polgá-
rok pedig tovább zúgolódnak, tovább panaszkodnak 
és tovább fizetik,az adót. Az államnak, a megyének, 
a városnak. Szemük láttára mállik szét a közvagyon, 
szemük láttára válik Csáky szalmájává s nincs más 
fórum, ahol igazságot keressenek, egyedül a sajtó. 
Ez az utolsó menedék. Az utolsó próba. Ennek a 
révén vagy igazságot nyer az elkeseredett ember, 
vagy — felakasztják. Nagyobb baj már Szapáry alatt 
sem érhet. 

Am a mai világban már kevés ember for-
dul e kétségbeesett eszközhöz. Mert nagy elhatáro-
zás kell ahhoz, hogy sajtópörl provokáljon valaki, 
amikor látja, hogy a megyei vagy városi fegyelmi 
biróság nem százhetvenhat, de ezerhetvenhat vad-
pont piszkából is szüztisztára mossa azt, akit tisz-
tára akar mosni. Provokáljon most már egy kétes 
kimenetelű sajtópört? Még üljön is, még fizessen is 
az igazság kimondásáért s nevessen fötötte a köz-
vagyon prédálója! ? 

Aki elolvasta a szabadkai eset esküdtszéki tár-
gyalását, egy ujabb megható példáját szemlélheti 
annak a részrehajlatlan, minden párttekinteteken 
felül álló, a korrupciót tüzzel-vassal irtó kegyetlen 
szigornak, melyről a kormány támaszainak heted-
iziglen való unokái is sirva fognak beszólni. A jövő 
század népe balladákat fog énekelni Szapáryról, a 
rettenetesről, ki kerékbe törette mindazokat, kik a 
szegény népet megrövidítették, tíus népdalokat éne-
kelnekl ezzel a refrénnel: .Meghalt a Szapáry, oda 
az igazság!• 

Meglehet azonban az is, hogy a jövő század 
népe már nem költ balladákat, de históriát olvas s 
álmélkodással olvassa e korszak történetét. Álmél-
kodással olvassa, amin a mai nemzedék egyáltalán 
nem álmélkodik, hogy az igazságosztasnak kétféle 
mértéke van. A kormány támásza vagy-e, vagy nem ? 
Ha az vagy, emelhetnek ellened százhetvenhat vádpon-
tot. Ha nem vagy; elég egy is. Ez aztán lehet alap-
talan is.* 

Ennyit izlelitőül a .Magyar Hírlap* cikkéből. 
Vájjon mit szólnak hozzá a mi hirhedt vármegyénk 
még hírhedtebb — ártatlan emberei; ós mit szól-
nak hozzá ezeknek a tisztakezü ártatlan embereknek 
móg tisztább lelkű pátrónusai ? Talán itt is lehetne 
alkalmazni az ismeretes közmondást, hogy „lányom-
nak szólok, menyem értsen róla." 

SZENTESI LAP̂  

Helyi és megyei hirek 
— H a l o t t a k n a p j a . A legszentebb 

kegyeletnek, a holtak emlékének ünnepét ülik 
ma a kereszt vallásának hivei. Valamenynyi 
ünnep között a legmeghatóbb, a legszivrázóbb 
ez; mert ki az közöttünk, kinek ne volnának 
elvesztett kedvesei ? Kedvesei a sirban, mélyen 
a hideg hant alatt; kiknek emléke legalább 
egy pillanatra megrezzenti a sziv legtitkosabb 
rejtekének érzékeny húrjait. Bánatos lélekkel, 
szent áhítattal gondolunk az elköltözettekre 
valamennyien ; s elborult lelkünk sajgó keser-
vét csak az a vigasztaló tudat enybiti, hogy 
hiszen — „oda lent már nem fáj semmi.* 

— B a l o g h J á n o s országgyűlési képviselő 
állapota — mint előrelátható volt — immár annyira 
javult, hogy az orvosok megengedték neki az agy 
elhagyását. Hogy azonban mikor hagyhatja el a 
szobát, és mikor foglalhatja el közéletünkben és a 
törvényhozás termében az őt megillető helyet, azt 
e pillanatban még meghatározni alig lehet. Reméljük 
azonban, hogy — mindnyájunknak őszinte örömére — 
ez az idő is nemsokára bekövetkezik. 

— A 4 8 - a s n é p k ö r október 30-án népes 
választmányi ülést tartott. Az ülés egyik fő tárgyát 
a vármegye alispánjának azon megkeresése képezte, 
hogy a kör, az uj lőispan fogadtatása és beigtatasa 
alkalmából rendezendő ünnepségen testületileg vegyen 
részt. A választmany hosszas és beható eszmecsere 
után abban állapodott meg, hogy a fogadtatási és 
beigtatási ünnepélyen testületileg megjelenni nem fog. 
E határozat indokául egyfelől a kör pártpolitikái ál-
láspontja szolgált, másfelől és tőleg pedig az a kö-
rülmény, hogy akkor, midőn a volt főispán erkezése 
és székfoglalasa alkalmaból a kör, a partpoiiLkai szem-
pontoktól eltekintve, az ünnepélyekben testületileg 
részt vett, ezt a loyális magatartást a vármegye 
kitartott lapja méltatlan és sértő bántalmazásokra 
használta fel a mily kicsinyes, ép oly rosszhiszemű 
ürügyül; a kört és pártot tehát másodízben is kitenni 
ily minősithetlen ineghurcollatasnak, ép» n nem volna 
észszerű és opportunus dolog. Kijelenté azonban a 
választmány, hogy az ellen, miként a kör tagok akar 
mint magánemberek, akár mint mas tarsuiatok vagy 
testületek tagjai, az ünnepélyekben részt vegyenek, — 
egyáltalában semmi Kifogást nem tamaszt. 

— A k ö v e t k e z ő l e v e l e t k a p t u k : Tisztelt 
Szerkesztőség! A .SzentesiLap" legutóbbi számában 
egy szerényen meghúzódó hirecske útnak inditja 
Zsilinszky Mihályt Zólyomba, kit egy bátor csapat 
fog elkísérni távol . . hónába . . . mint .az írás* 
mondja: zatyafit látogatnyi. Én nem tudom: kivolt 
az a Szent Kleofás és minő karavannak volt vajdaja, 
de azt már megértettem, hogy Mateüy Kalman ve-
zetese alatt . . . közköltségen zarándokolnák Mekká-
ból . . . Mediaába. A gárda különféle cifra nevű 
tagjai sorában ott látom — nem látom, csak olva-
som — a Batik nevet is, és nem titkolom el: méltó 
felháborodással olvasom ennek a nemzet- és felekezet-
ellenes diszvitéznek utazási szándekát. Minthogy én 
is a Batik nevet viselem és merem állítani: tisztes-
séggel viselem; azon szenynyet nem tűrök egy per-
cig sem, igy ezen tisztesség nevében kijelentem, hogy 
mi Batikok nem hogy közköltségen, alamizsnával, 
de a magunk pénzén sem kisérjük Zsilinszkyt . . . 
Med . . . izé: Zólyomba, mert mi született magyar-
vallásu magyarok vagyunk, azok voltak őseink is, 
azok maradnak unokáink is, tehát se lutheránusok 
sem tótok nem vagyunk, a , Batik család.« Erre 
a levélre részünkről kötelességünknek tartjuk meg-
jegyezni, hogy a Batik név tévedésből került abba 
a díszes névsorba, egy másik, némileg hasonlo név 
helyett, melyet a szedő az olvashatatlan kézirat hie-
roglifjeiből nem birt kibetűzni. Midőn a hibát e 
helyen készséggel rektifikáljuk, egyszersmind örömünk-
nek adunk kifejezést a fölött, hogy a tiszteletreméltó 
Batik csal ád, a tévdesből neki tulajdonított tényt, 
mint reá nézve kompromittálót, oly méltó indig-
nációval utasítja el magától. Ez bizonyára a derék 
család tagjainak jó ízlésére vall. 

— A v á r o s i p á r t t a g j a i t lapunk szer-
kesztője, mint ez mult számunkban jelezve volt, a 
48-as kör helyiségébe, október 30-án délután 4 órára 
értekezletre hivta össze. Az értekezlet egyetlen tárgya 
annak megállapítása volt, hogy minő álláspontot fog-
laljon el a párt, a ma tartott városi közgyűlésen, 
Tallián Béla főispán fogadtatása ügyeben. A part, 
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rövid eszmecsere után, egyhangúlag hozta meg ha-
tározatát ; mely Szánthó Lajosnak a mai közgyűlé-
sen elfogadott határozati javaslatában nyert kifejezést. 

— A f ő i s p á n i f o g a d á s rendezésére ala-
kított városi bizottság - mi nt halljuk — elhatározta 
hogy bár a vármegyei rendezőség is szervez lovas-
bandériumot, ettől egészen külön alkot, Szentes vá-
ros ifjúságából, egy diszes lovascsapatot, s azt saját 
zászlója alatt szerepelteti a bevonulásnál. Ugy hisz-
szük, ez a külön bandérium daliásságban nem igen 
fog engedni a vármegyei leventéknek. 

A k o l e r a , hiába festik a falra a dokto-
rok, — hála a gondviselésnek — még mindig nem 
lépett fel városunkban. Reméljük, hogy — dacára 
a foganatba vett óvintézkedéseknek — ezúttal vég-
kép elmarad tőlünk a kellemetlen vendég. 

— F e h é r l a p j a van a rendőrség könyvé-
nek. Egyetlen egy árva rendőri hírt sem bírtunk a 
tisztelt kapitányságból kisajtolni. A derék tolvaj, sik-
kasztó, gyújtogató, rabló, csaló és gyilkos urak 
sziesztát tartanak és sem az érdemes rendőrség, sem 
az — újságírók kedvéért nem akaródzanak valami 
.érdekes" stiklit elkövetni. Dühöng a — jó erkölcs 
az egész vonalon. Vájjon meddig tart ? 

Szerkesztő i üzenet. 
Fekete Márton és Bányai József uraknak. La-

punk mult számának vezércikkére vonatkozó vála-
szuk mai számunkra későn érkezvén, csak a jövő szám-
ban lesz közölhető. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a értelmében, ezennel közhírré teszi, 
hogy a kunszentmártoni kir. járásbíróság 
2605-3493—3494, 1. számú végzése által 
a csondrádmegyei takzrékpénztán részvény 
társaság javára — Cakó Ignác s társai elleni 
három rendbeli ügyben. 270 frt tőke és já-
rulékai erejéig elrendelt egyidejüleges kielégí-
tési végrehajtás foganatosítása alkalmával le 
és felül foglalt és 1034 frt 80. krra becsült 
gőzcséplő|j — 70. m.m. árpa 20. m.m. ku-
korica és egyéb gazdasági eszközökből álló 
ingóságok 270 frt. tőke, ezek után járó ka-
matok 103 frt 22 kr. megállapított eddigi 
2 frt, 30 kr. jelen hirdetményi és az ezutáni 
költségek erejéig nyilvános árverés utján ela-
datnak. Mely árverésnek a ksztmártoni kir. 
járásbíróság 3617. sz. kiküldést rendelő vég-
zés folytán Cakó Ignác j. gyalui lakásán le-
endő eszközlésére 1892-ik év november hó 
7 ik napjának délelőtt 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak míg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t. c. 17. §-a értelmében, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. c. 108. § ában megállapított fel-
tételek szerint lesz ki fizecenaő. Kelt Kszt-
mártonban 1892 ik évi október hó 22-ik napján. 

Dóka Elek 
kir. bírósági végrehajtó. 

Üzlethelyiség változtatás! 
Alólirott tisztelettel hozom a n. é. kö-

zönség b. tudomására, hogy eddig a Dobray 
házban levő 

férfi szabó műhelyemet 
a p iaetér i n a g y v e n d é g l ö épületbe, 
Burián József kereskedő szomszédságában lévő 
bolthelyiségbe helyeztem át. 

Mint eddig, ugy ezután is igyekezni fogok 
a t. rendelőimnek minden tekintetbe eleget 
tenni. 

Melyek után kérve továbbra is a t. kö-
zönség támogatását 

Teljes tisztelettel 
1 - 2 . B a j k a i Lajos, 

férfi-szabó. 



If8. BTÁm. 
213-1892. 

Hirdetmény. 
Az 1892. évre megválasztott iparhatósági 

megbízottak, működési határideje ez évi de 
cember hó 31 én lejárván, az 1893. évbnn 
működni hivatottak a f. évben megválasz 
tatnak. 

A volt földmivelés-, ipar- és kereskedelem 
ügyi minisztériumnak 1885. évi 52211. sz. 
rendelete alapján, a választásra jogosított ke 
reskedők és iparosok névjegyzéke összeállit-
tatott; ezen körülményt oly figyelmeztetéssel 
tudatom az illetőkkel, hogy a lajstromok a f. 
évi november hó 1-től 8-ig alulírott tanácsnok 
hivatalos helyiségében közszemlére kitétetvén, 
az ellenfelszólamlások november hó 10-ik 
napjáig nyújtandók be írásban, a tanácshoz 
mint e. f. iparhatósághoz. 

Szentesen, 1892. október 22. 

SZENTESI LAP. 

Halottak emlékére 3V3 

2V3. 
N y i p y G y u l a , 

iparügyi tanácsnok. 

Nyíri Gerzon Uri-utca III. t. 137. sz. a. saját 
házában 
A A K £ « Y £ L £ T H E Z " 
cimzet dísztemetkezési vállalata és a Jegdus-
sabban felszerelt sirkő raktárában minden-
nemű és nagyságú legfinomabb g r á n i t és 
erarrai márvány kövek és s írke-
r e s z t e k úgyszintén a legdíszesebb é r o és 
másnemű m ü - k o s s o r n k a legnagyobb 
választékban igen olcsó árak mellett szerez-
hetők be. 

Vidékre rajz mintákat készséggel küld 
be és megrendeléseket gyors és pontos kiszol-
gáltatás mellett teljesít. 

Uj alapkövek felállítását síremlékekre 
u t á n v é t e s e k e t , síremlékek ujjonaní a r a -
n y o z á s á t 20 évi jótállás mellett elvállal. 
Megrendelt síremlékeket vidékre is alegiz lés 
teljesebb munkával ellátva díjmentesen szállít. 

_ oldal. 

XXKtfXXXXXXXXXXXXXX 
Friss caviar, oroszhal, sardinia stb, 

wirstli, párizsi, disznósajt, debreceni szalonna, 
főtt sonka, bajor torma kapható : 

i f j . Kovács Sándor, 
fűszer, bor és csemege kereskedőnél. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HALOTTAK-NAPJÁRA 
legolcsóbb és legszebb 

^ S Í K K Ö S Z Ö R Ű K » 
kaphatók a 

H O F F M A N N J A K A B 
kereskedésében. 

Legszebb és legolcsóbb 

sirkoszoruk 
kaphatók i í j . V a r g a I m r e kispiaci rőfös 
üzletében. 

/ O C X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X I X X X X X , ^ axoxoxoxoxoxooxoxoxoxoixoxoxe 
X 
X E L 

Kossuth-ulca. 

I I S L A J O S 
s z i j g ' y á . x t ó é s x i ^ e r g r e s 

Szentesen. özv. Dobra né házában. 

Ajánlja magát a t. gazda közönség valamint a' ipa-
ros osztály szives pártfogásába. 

Készít minden szakmájába vágó bor szer számokat, nyer 
get, teljes ylovas felszerelést is akár kettős, akár pedig négyes 
fogatra a ^legszebb és legtartósabb lószerszámot. 

Készítményeit gyorsan pontosan a megrendelő Kívá-
natára teljesiti, oly szabatosságai, hogy e tekintetben bár-
mely hasonló gyártmánynyal minden tekintetben kiállja a 
versenyt. 

Kéri a n. é. közönség jóakaró támogatását. 2 — 52 
< X X X X X X X . > 
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Vendéglő és kávéház megnyitás. 
Alólirott van szerencsém a n. é. közönség b. tudomá-

sára hozni, hogy a tyukpiacon a P o l a t s e k h a s b a n lévő 

vendéglő és kávéház helyiséget, 
o 

mely Mo^kovicz Oszkár czég alatt állott teljes felszereléssel 
együtt kibéreljem és azt e üó 29-én megnyitottam. 

Minthogy több éveken keresztül Szentesen, mint 
főpinczér működtem, a nagy közönség teljes megelégedését 
kiérdemelve, bátor vagyok újból azon tiszteletteljes kéréssel 
fordulni ama közönséghez, hogy uj vállalatom, minden 
tekintetben a pártfogást melyért esedezem teljes mértékben 
ki fogja érdemelni. 

é. közönség kegyes jóindulatába 

o 
X 
o 
X 
o 
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g 
X 
o 
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Magamat a 
ajánlva, maradtam 

3—3 

Teljes tisztelettel 

Matics István, 
vendéglő és kávéház tulajdonos. 
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Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

Kossuth-tér nagyvendéglő épület. 8_75 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20 30 és 40 kamat engedményiiyel árusít el, Dus választékban vannak: 
l ó i éH ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztal-
terítékek, nagy selyem- és télikendök, kül- és belföldi karton, 
voil és satinok, valódi színtartó mosó barettet, pike és színes 
barehettek, valamint bélés áruk férfi- és nói szabók részére. 

F é r f i r v i l x a s z ö v - e t e l c T o e n . 

IwsU*, Ml, Nytmtett ««a fmif fytustjtéjta 




