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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Csató ur, az erélyes. 
Szemünkre hányták a túlsó táborból, hogy 

lapunk nem mindig foglal el támadó állás-
pontot az alispánnal szemben, sőt — alkalom-
adtán — az elismerést sem tagadja meg tőle. 

Persze, minden ember a maga fontján 
mér. Némely, gyűlölettel izzó agyba sehogy 
sem férkőzhet be az a gondolat, hogy a sajtó 
csak akkor teljesiti magasztos hivatását, ha, 
fölülemelkedve a kicsinyes pártpolitikai, vagy 
épen személyi tekinteteken, nemes önmegta-
dással, minden körülmények között és örök-
kön örökké, csak az igazságot szolgálja, még 
akkor is, ha a rokon vagy ellenszenv rovására 
kellene is cselekedni. 

Már mi ilyenek voltunk, és ilyenek ma-
radunk, akárhogyan káromkodjanak is érte a 
túlsó táborban. Nem kimélünk senkit, ha kell; 
viszont nem fukarkodunk az elismeréssel; ahoz 
képest, a mint egyikre vagy másikra rászol-
gálnak a közélet emberei. Mert nem vagyunk 
fakciózus ellenzék, hanem a mily éber, ép 
oly szókimondó és önzetlen őrei a közérdeknek. 

Épen ebben van különbség köztünk és 
ellenfeleink között, kik mindig dühtől izgatva, 
sárnál és piszoknál egyebet nem szóinak re-
ink és pártunk tagjaira. Az ő szótárukból, 
nelyet velünk szemben használnak, hiányzik 
az elismerés szava. Az önzestelenségnek és 
tárgyilagosságnak az a magaslata, melyet mi 
elfoglalva tartunk, s melyről nem annyira 
azt nézzük, hogy ki, hanem inkább azt, hogy 
mit cselekedett, ő előttük valóságos — terra 
incognita, valóságos ismeretlen föld. 

Csak sajnálni tudjuk őket, kik lent vesz 
tegelnek a személyeskedés mocsarában. Saj 
náljuk, de nincs kedvünk hozzájuk alászállani. 
Jó nekünk ide fönt nagyon; mert innét tiszta 
tekintettel szemlélhetjük és bírálhatjuk az ese-
ményeket. 

Nem tehetünk aztán róla, hogy a tár-
gyilagosságnak erről a magaslatáról gyakorta 
meglátjuk Csató alispán urnák is, másoknak 
is, helyes lépéseit ép ugy, mint botlásait, és 
lépten nyomon fölbukkanó hibáinak megszám-
lálhatatlan légióját is. 

íme, őrhelyünkről most is megláttunk 
valamit, a mit a tisztelt alispán ur bizonyára 
szeretett volna láthatatlanná tenni. Láttuk 
Csató urat, az erélyest. 

Eddig az alispán ur iparkodott olyan po-
litikát szenvelegni, mely Pilátust vallja mes-
terének. Mosta, egyre mosta a kezeit, mint 
a tehetlenségben megjegecesült ártatlanság. 

Ha erélyes föllépést követelt tőle az el-
lenzék a visszaélésekkel szemben, felöltötte a 
sopánkodó jámborság álarcát, s beleburkoló-
zott a „non possumus* köpönyegébe. Mit is 
tehetne ő, a szegény, hatalom nélkül szűköl-
ködő alispán, az alája rendelt közegek túlka-
pásaival szemben? 

íme, ott volt a főispáu fogadtatás kér-
dése. A polgármester nyiltan és vakmerően 
fellázadt a képviselőtestület ellen s cinikusan 
lábbal tapodta annak — törvényes hatás-kö-
rében hozott — jogos határozatát. 

Naiv lelkek azt remélték, hogy az alis-
pán, a maga imponáló hivatalos tekintélyére 
támaszkodva, erélyesen rendre utasitja a re-
nitens tisztviselőt, s visszatereli őt a törvé-
nyes felsőbbsége iránt tartozó köteles tiszte-
let és engedelmesség ösvényére. 

Hát csakugyan, nagyképűen maga elé 
citálta a polgármestert. Mondják, hogy meg 
is próbálta szelíden kapacitálgatni. De a pol-
gármester makacskodott, és — kereken fel-
mondta neki is az engedelmességet. És az 
alispán ur? 

.Elkeseredésében 
Mi telhetett tőle ? 
Nagyot ütött botjával 
A szamár fejére." 

Azazhogy — dehogy ütött, dehogy ütött. 
Előhozatta Pilátus mcsdótálát és megmosá 
vala kezeit szelíden. Én Istenem, uram, iszen 
szívesen megvédelmezné ő a törvényes tekin-
télyében megtámadott képviselőtestület jogait ; 
de hát mit tehet ő, a szegény alispánka, a 
fránya polgármester makacskodása ellen? 

. . . Aztán következett a „hatvanok" 
indítványa. Jól tudta az érdemes alispán ur, 
— hiszen a polgármester maga referálta neki a 
dolog állását — hogy a polgármesternek köte-
lessége lett volna 10-ére a rendkívüli köz-
gyűlést összehívni. És ismét akadtak naiv lel-
kek, kik remélték, hogy a kötelességszegő 
polgármestert erélyesen rendre fogja utasítani 
Oh, de mikép befolyásolhatná a jámbor alis-
pán ur, a saját gárdájához tartozó polgár-
mestert í Mikép • . . mikép ? . . . . Segítene 
ő a dolgon, Isten látja a lelkét, hogy szíve-
sen segítene; de hát ő nem pressziónálhatja 
a polgármestert arra, hogy mikorra hívja 
össze a közgyűlést. Nem, ennyi erélyt senki 
sem kívánhat egy alispántól. Csak hagyjá-
tok őt — Pilátus módjára — mosni kezecskéit 

. . . De még is, egyszerre mintha kicse-
rélték volna a jó alispán urat November 
14-én kell a vármegye vasutjának sorsa fö-
lött határozni. De ugyanazon napon akarja 
Tasnádi is a rendkívüli közgyűlést megtar 
tartani. Jó lesz az akkor nagyon, mert Sima 
Ferencnek is Budapestre kell utaznia. De 
Sima nem azért ellenzéki vezér, hogy ily mó-
don behagyja magát csapni; s határozottan 
kijelenti, hogy inkább lemond a budapesti 
útról, de a közgyűlésen okvetlenül részt vesz. 

A helyzet zavaros. Tasnádi nem enged, 
Sima hajthatatlan; a vármegye érdeke pedig 
kívánatossá teszi a vasutügyi értekezlet meg-
tartását. 

Nos, egy szempillantás alatt megtalálja 

Csató ur az ő erélyességét. Megparancsolja a 
polgármesternek, hogy a közgyűlés összehí-
vását halassza el. Persze, a mult héten nem 
parancsolhatta meg, hogy mikor tartsa meg, 
de most megparancsolhatja, hogy mikor ne 
tartsa meg. Ezt a politikát ugy hivják ugyan 
jó magyarul, hogy : „ha akarom vemhes, ha 
akarom nem vemhes* ; de hát ki törődnék 
ilyetén bagattell dolgokkal? Tasnádi legalább 
nem törődik, hanem most az egyszer enge-
delmes készséggel — meghajól az alispáni erély 
előtt, s nem hívja össze a közgyűlést. 

Tehát, midőn csak a városi képviselőtes-
tület jogairól van szó; midőn csak a törvény 
tekintélyét kellene megoltalmazni, akkor az 
alispán ur zsebbe tett kézzel, hidegen nézi 
az események folyását. Akkor előttünk áll a 
maga szánalmas tehetetlenségében Csató ur, 
a — Pilátus. 

De a midőn a vármegye érdeke forog a 
kockán, akkor a maga egész teljességében ér-
vényesül az alispáni tekintély. Akkor előttünk 
áll, hatalmának egész fényében, Csató ur, az 
— erélyes. 

Láttuk immár mind a két képet. Szép 
volt, megható volt. Vájjon legközelebb miféle 
uj jelmezben lessz szerencsénk tisztelni »az 
alispán urat? . . . . 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tek. Szerkesztő u r ! 

Becses lapja f. évi 132. számának vezércikké-
ben közlöttekhez volna egy kis szavam és pedig azon 
passusára vonatkozólag, mely szerint: »azt mondják 
a sophismák nagy mesterei, hogy a törvényben meg-
van ugyan, hogy a képviselőtestüiet negyedrészének 
kívánatára rendkívüli közgyütés hivandó össze, de 
az kifejezetten nincs megmondva, hzgy a határnapot 
is a képviselők határozhatják meg; következésképp 
a határnap kitűzése a polgármester elnöki jogkörébe 
tartozik." 

E konstatálását a .Szentesi Lap"-nak elfogadva; 
elfogadva tudniilik azt, hogy a szofizmák nagy mes-
terei igy beszélnek és ezt vetik éllen a 60 képviselő 
által beadott rendkívüli közgyűlés meghatározott 
napra szóló összehivatása iránti indítvánnyal szem-
hen, vagyok bátor előre kijelenteni,a törvényesség 
és jogosság álláspontjáról, hogy ez határozottan 
hamis törvény magyarázat, és a törvényesség minden 
követelményei szigorú betartásának ürügye alatt 
épp oly kijátszása a törvény követelményének, mint 
amilyent Sima Ferenc ellenében az u. n, .tápéi 
stiklinél" tapasztalnunk kellett. 

Az 1886. évi XXII. törvényeik 56. §-a a kö-
vetkezőket mondja: .Ha a . . . polgármester, vagy 
maga a képviselőtestület, vagy tagjainak egy negyede 
jónak látja, rendkívüli közgyűlés annyiszor tartatik, 
a hányszor a körülmények igénylik." 

Nézetem szerint e törvényszakasz itt idézet* 
része helyesen csak ugy magyarázható, hogy a rend-
kívüli közgyűlést a képviselőtestület egy negyedének 
(mint a mi esetünkben is) feltétlenül joga van min-
den tüzetesebb megokolás nélkül is összehivattatni, 
mihelyt azt adott esetben saját felfogása szerint jó-
nak, ós a körülmények által igényeltnek látja és • 



1 oldal 
fölött, ha egyszer a rendkívüli közgyűlés tárgyát és 
pláne még okát is (mint az a jelen esetben is tör-
tónt !) határozottan megjelölte; fölülbirálatot gyako-
rolni az administratió köteles eszközének, a bivata-
talosan kötelezett polgármesternek (habár csak papi-
ros-polgármester legyen is az, mint nálunk a jelenlegi), 
különösen mikor a saját becses bundájáról van 
szó, tehát érdekelt fél, — joga nincs. 

Már pedig az valóságos felülbirálat gyakorlása, 
hogy a polgármester — pláne egy közvetlenül ér-
deklett ipsze — határozzon a felett, hogy ez a jo-
gosan, törvényszerűen kívánt rendkívüli közgyűlés a 
kijelölt tárgyra nézve megtartassék-e ? vagy pedig az 
csak valamikor később, az ő magas tetszése szerint 
meghatározandó időben megtartandó rendes köz-
gyűlés tárgyaihoz csapassék hozzá? 

Ez egyszerűen perfid magyarázata, — nem is, 
hanem elmagyarázása a törvénynek, a törvény szel-
lemének és logikájának. 

Igaz — tovább menve — hogy a törvény ki-
fejezetten nem mondja, miszerint a nap meghatároz 
zasának joga is megilleti a képviselőtestület ama 
bizonyos egy negyed részét. Ámde ehez nem is kel! 
a törvénynek világos szóbeli rendelkezése; — elég 
ahhoz maga a józan ész. 

Örök és elévülhetetlen jogelv, miszerint: .in 
plus etiam inest minus" .A többiben benne van 
a kevesebb is." Ha a képviselőtestület i/4-ének joga 
van rendkívüli közgyűlést anynyiszor a menynyiszer 
összehivatni, mihelyt azt jónak látja és szerinte a 
körülmények igénylik : akkor jogának kell lenni a 
kevesebbhez is, tudniillik ahhoz, hogy annak nap 
jat előre meghatározza, ha az a törvénybe, vagy 
statutumba nem ütközik. — Törvényne egyáltalán 
nem; statutumba vagy közgyűlési határozatba ped'f 
szintén nem ütközik a 60 képviselő indítványa, mert 
hiszen éppen olyan napra kérték az összehívást, 
meiy a városi képviselőtestület ama határozatának, 
hogy lehetőleg hetivásáros napra hivassanak össz» 
a közgyűlések, teljesen megfelel. 

Ezek után nem lehet más konklúzióra jutnom, 
mint hogy az u. m. polgármester ur ismét vagy 
egy baklövést, vagy — a saját becses bőre érdeké-
ből — egy hamis törvény magyarázást követett el, 
midőn a 60 képviselő által kérelmezett rendkívüli 
közgyűlést a kérvényben megjelölt napra nem hívta 
össze. — S maga e mulasztása elégé indokolja hiva-
tali felfüggesztését. 

No de, — a mi késik, nem múlik, ós «addig 
jár a korso a kútra, míg el nem törik." 

__ J u s t u s . 

A lefegyverzett Koriolán. 
Lapunk mult számában részletesen fog-

lalkoztunk a vasutügyi kérdéssel; s fejtegeté-
seink során rámutattunk arra az odiozus, dics-
telen szerepre, melyre ebben az ügyben, Fekete 
Márton ur kárhoztatta magát. 

Közvetlenül lapunk zárta előtt, a késő 
esti órákban vesszük Budapestről a távirati 
értesítést, mely szerint az egyeség, az egy-
mással szemközt álló felek közölt, mégis csak 
létrejött. 

Kettős szempontból örülünk ennek a meg-
egyezésnek. Egy felől azért, hogy sikerült a 
város kiküldötteinek ebben a dologban Szen-
tes érdekeit minden irányban megoltalmazni, 
s a felmerült ellentéteket, megnyugtató módon, 
kiegyenlíteni; másfelől pedig azért, mivel si-
került a város Koriolánját, Fekete Márton 
urat, teljesen lefegyverezni. 

Az egyeség, melyre nézve különben a 
város kiküldöttei a képviselőtestület jóváha-
gyását fentartották, az utolsó betűig a Sima 
Ferenc javaslatai alapján, köttetett meg. 

E megállapodás szerint a város biztosit va 
van, hogy a közös társaság részvényeiből, 
befektetett tőkéjének megfelelő összeg erejéig 
elsőbbségi részvéngeket kap; s az állami hozzá-
járulás fejében a kincstár tulajdonai képező 
részvények, csak abban az esetben és arány-
ban részesülnek osztalékban, ha és a meny-
nyiben a Szentes város á[tal befektetett tőke 
után járó kamat a jövedelemből teljes kielé-
gítést nyer. Tehát a mi tőkénk kamatja leszen 
az első; a kincstár csak e kaui*t kifizetése 
után fenmaradó jövedelemből kapja osztalékát. 

&Z&H¿¿öl J i ^ ^ ^ 
Arra az esetre pedig, hogy ha az állam 

kincstár a maga számára azt igényelné, hogy 
a mienkkel azonos értékű részvényeket kapjon, 
akkor a százezer forintból, melylyel a kincstár 
a szentes—vásárhelyi vasút létesítéséhez hoz-
zájárul, ötvenezer forint Szentes városát fogja 
illetni; s egyszersmind az a két ezer forint, 
melyet Szentes most, a jövedelemből, a for-
galmi eszközökért évenként fizet, elengedtetik. 

Részünkről meg vagyunk győződve, hogy 
a különböző ellentétes érdekek méltányos fi-
gyelembe vétele mellett, ennél kedvezőbb meg-
egyezést sem létesíteni, sem kívánni nem lehet. 

Abban az esetben," ha — mint előre lát-
ható — az egyeséget a képviselőtestület jóvá-
hagyja, a Fekete Márton urnák és társainak 
Szentes város ellen kihegyezett méregfogai ki 
vannak szedve. 

Nem éri el tehát Fekete ur azt az óhaj-
tását, hogy a szentesi vasutat a kormány, 
ellenséges tariffa alkalma7isa által, megkáro-
sítsa. Nem éri meg „hajasan, kopaszon is 
bajosan*, hogy a szentesi vasút, a vármegye 
vasutjának kedvéért, az őt jogosan megillető 
jövedelemtől megfosztassák. 

És ebből az esetből egy nagy tanulságot 
vonhat le Febeie Márton ur. Azt nevezetesen, 
hogy a Koriolánok kora épugy lejáit, mint 
az Efialieszeké, Az effajta urak hasztalan 
szórnak már gyűlöletet és átkot saját hazájuk 
ellen; a gyűlölet és átok „szájukból kebe-
lükbe hull*. 

Ne fenyegesse hát többé Fekete ur Szen-
test ; s ne törjön ádázul szülővárosa érdekei 
ellen. Van e városnak elég áruló fia s bizony, 
szomorú látváuy, ha Fekete ur a díszhelyet 
foglalja el közöttük ! 

Az uj főispán s a megye ellenzéke* 
M wfcjw«.«. «u uj luis^iiii, uugy átvévén e megye 

kormányzatát vezesse azt és rendezze így itt, ama 
zilált állapotokat, a melyekért annyira hírhedté vált 
mar elődje alatt e megye, hogy szinte restelkedve 
vallotta be idegenek előtt az ember, hogy ő ís csong-
radmegyci poig*r. 

S minek tagadnánk? Hisz úgyis nyilván-
való, hogy e várakozasaban sokszor csalódott nép 
bizony sok jót var velünk egyetemben az uj főis-
pántól, a kit nemcsak tetterős, de jellemszilárd em-
bernek is mondanak. 

Pár hét előtt még, azt hallottam róla beszélni, 
hogy halálos csvpást nyert benne a megye ellenzéke; 
mert tetterős ember lévén, azt innen gyökerestől 
fogja kiirtani ugy, hogy a régi rendszernek tulaj-
donképeni virágos napjai meg majd csak ezután 
fognak kezdődni. 

Megvallom, már akkor kétkedtem e hitben; 
mert hogy egy ambiciózus főispán egyszerűen csak 
oda dobja magai e^y olyan rendszer aldozatául, a 
melynek kreatúrái tápéi stiklit csináltak, horgosi 
állapotokat idéztek elő, szentesi botrányokat provo-
káltak és legu <bb még magat a volt főispánt is oly 
helyzetbe hoztak a »szeutosi gazdasági egylet" elnök-
ségével, a melyet ez aligha fog megköszönni —• hat 
ezt nem hihettem el; mert az a hitem egy igazi 
magyar főispánról, hogy ő csakis a törvény őre 
kívánkozik lenni ott a ho' van, nem ped g egyes 
klikkeknek embere akkor, a nrdőn partatlan eljárá-
sáért egy megye jóléte es százezreknek elismerése 
lesz az eredmény, el.smcrós és hala. 

Hej ! most nem volna ám olyan bires ez a 
Csongrádmegye akkor, ha az igazságot m.nd'g a mél-
tányosság és kölcsönös jogtisztelet is követte volna. 
De ám mikor még azért is üldöztek már bennünket, 
ha mi elég vakmerők voltunk egy ellenzeki képvi-
selőjelöltre „éljen*-1 kialtani — hat ez csodálható? 

Peaig csak kicsit mondtam ezzel, de ez a ki-
csinyes tény is elég arra, hogy kiáltólag jellemezze 
a régi állapotot. — £s hogy ez az allapot továbbra 
is éljen közöttünk és igy még a becsület is csak 
pártszempontból ítéltessék meg, megvallom ezt nem 
voltam hajlandó elhinni sem akkor, sem most; nem 
pedig azért, mert jellemszilardnak alhtjak az uj fő« 
ispánt. Annál kevésbbé lehetek tehát hajlandó el-
hinni azt, hogy halál vár reánk elleníékre Tallián 
Béla u ra lkodóva l ; mert felteszem róla, hogy ő 
maga volna az, a ki képes lenne megvetni az. olyan 

j népet, a mely fölháborodás nélkül tudna eltűrni azt, 

* Szó szerint közöljük e cikket; nem azért, mintha a 
benne foglaltakat lapunk már sokszor és talán szabatosabban 
el ne mondotta volna; hanem csupán azért, hogy lássák meg, 
akiket illet, hogy a dolgok folyásáról miként vélekednek a 
vármegye külterületén lóvö és igy az ellenzék köznonti vezér-
karának közvetlen hatása alatt nem á ló, gondolkozó fök is 1 Sxerk, ' 
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hogy ugy bánjanak vele, mint velünk a tápéi stikli 
alkalmával itt bántak aug. 11-én és azután, nvdőn 
még a legbékésebb, sőt nem is választó, de ellenzéki 
érzelmű polgárt is 2—2 huszárral áldották meg békés 
és nyugalmas viselkedéséért addig, míg a vickándozó 
és gúnyolódó kormánypártiakhoz, csak egy hírmondó 
sem került. 

Lehet ugyan, hogy az ilyféle viszszásság, a mai 
szabadelvű korszak firökös jellemzésére és gunyjára 
másutt is megtörténhetett, csakhogy ott ám aligha 
volt .terrorizmus" (?!) miatt megsemmisített ellen-
zéki valasz^s és ol}an állapot mint itt, ahol ország-
világ tudja, hogy csakis az érdeknélküli tiszta lelke-
sültség emelte a képviselői méltóságba követünket 
akkor, midőn vele szemben egy oly, a törvényes 
hatalom által is támogatott párt állott, a mely egy 
magát még ma is tartó röpirat szerint csak egy 
városban, Dorozsmán 5000 a?az ötezer forintot eresz-
tett meg csak egy éjjel lélekvásárlásra és a melylyel 
szemben bizony a pénzterrorizmusa miatt sok ember 
jutott oly helyzetbe, hogy eret vágva lelkiismeretén, 
csak pirulva mondta ki ott az urnánál: Lévay 
József. 

És minő gúnyos állapot volt ez akkor . . . I 
Az utcák szegleteire kiragasztott hirdetmények, egész 
méltóságteljes komolysággal hirdették az 1874. évi 
XXXII1. törvénycikk érvényben lételét, a melyből 
még azt is kibetűzte azaz arra menő puritán lelkü-
letű magyar polgár, hogy: ,a ki a választónak azon 
célból, hogy bizonyos jelöltre szavazzon vagy ne 
szavazzon . . . pénzt, pénzértéket vagy más előnyt 
ad vagy ígér, a választói jognak 3 évre való felfüg-
gesztésével 1000 frtig terjedő pénzbirsággal és 6 hóig 
terjedhető fogsaggal büntethető. És mégis azt kellett 
tapasztalnia, hogy mig e tőrvényt a törvényes álla-
potok felforgatását célzó szándékról vádolt ellenzék 
nemcsak hogy megtiszteli, de annyira is betartja, 
hogy egyes községekbe még csak egy árva zászlót 
sem küldött, addig az ő elöljárói által támogacott 
párt, nemcsak hogy 5 forintokat ígér napidijjul mind-
annak, a ki vele szavaz, — de még ötvenesekkel is 
vesztegetett . . . . És uramfia! mégis az ellenzék 
volt a bűnös, igen az a párt a mely éhen, szomjan 
ós a csikorgo hideg dacára is hü maradt ahhoz a 
zászlóhoz, a melyet ha elhagy, hát megkapja az árát ; 
mert a túloldalon nemcsak kényelmes elhelyezések, 
ropogós ötvenesek ós a napokon keresztüli ingyen 
vacsorák vártak a renegátokra, de még uri ruhában 
levő emberek dicsérete is, a kik reá mondták hogy: 
jóravaló és békés ember . . . 

Mondom, felteszem az uj főispánról, mint ma-
gyar emberről, hogy maga vetne meg bennünket 
ugy, ha az ily szégyenletes állapotokat békével tud-
nánk eltűrni és nem háborodna fel akkor bennünk 
a vér, ha az ily dolgok kárhoztatásáért még üldöz-
nek is bennünket; mert van annyi hitem róla, hogy 
mint magyar ember csakis büszke magyar eleme-
ket és az elvekért még a halálra is kész polgárokat 
akar közmegelégedésre kormányozni, nem pedig ér-
zék és akarat nélküli bábokat, a kik rendesen csakis 
addig szokták támogatni az embert, a meddig az 
a mi. 

Az ellenzék e megyében nem személyek, nem 
törvény, nem a j.grend, de csakis az igazság, tör-
vény és méltányosság megsértése ellen küzd és fog 
is küzdeni mindaddig, a meddig csak vagy nem győz, 
és akkor lesz oly állapot itt is, a melyek után majd 
keveset beszélhetnek rólluk, vagy pedig martyrjává 
lesz ama küzdelmének a melyek végcéljáért még a 
halált is kacagva tudná elfogadni. 

Nem azért vagyunk mi ellenzék itt; mert jól 
van dolgunk, vagy most már vérünkben van a meddő 
ellenzékeskedés, avagy mert hasznot hajtana ez ne-
künk, hiszen jutalomként csak legfeljebb Balogh János 
sorsa várhat érte reánk. — De azért; mert undo-
rodunk már élni oly állapotok mellett, a melyekről 
a tápéi stikli, a horgosi dolgok, a téli csongrádi és 
tápéi hírhedt választási küzdelmek, a szentesi bot-
rányos állapotok stb. stb. na meg hogy többet ne 
hozzak elő, a legutolsó eset; a szentesi gazdasági 
egyletnél történt sikkasztás is ékesen beszól. — Igen, 
ezért vagyunk mi ellenzék itt; mert az ilyeneket 
szülő rendszert mi csak»s a bukásban, nem pedig a 
tengődésben tudjuk éljenezni. 

Szűnjenek meg az ily állapotokat előidéző in-
dító okok ós akkor majd megszűnik a mi küzdel-
münk is, mert mi nem kenyérért, nem koncokért, 
nem kegyért, de csakis az oly állapotok megterem-
téséért küzdűrk, a melyek majd kielégítsenek min-
denkit — ne pedig csak egyes klikkeket. 

Igen, hogy szűnjék meg az az ok, mely a mai 
állapotokat előidézte és igy szűnjenek meg azok az 
állapotok is, hogy az ellenzéki szavazók és férfiak 
még munkakeresésüknél is üldöztessenek, hogy az 
egyes állások, a törvényes többség nyílt akarata elle-
nében is erőszakkal betöltetvén a tekintélyesebb álla-
sok nimbusai igy csorbitassanak, hogy a csak azórtis 
kedni vágyók miatt egyes nagyobb testületek hala-
dása megbénitassék és igy a béke s nyugalom helyre-
állítása tehetetlenné tótessék, valamint az is, hogy 
<>gyes egyén csupán csak elvéért még kenyerében ii 
megtámadtassék. 

Szóval: Legyen az az igazság egyforma min-
denkivel izemben, 
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Emeltessék fel a/. a ki arra méltó, aki tehet-
ségének s áldásteremtő hivatottságának élő jelét adta, 
amire persze hogy akkor van a legtöbb alkalom — 
ha viharokban kell küzdeni, hiszen csakis a harc-
hevében tűnhet fel a hahfl igaz erénye, de ám mel-
lőztessék ugyanekkor az, a kinek szereplése botrá-
nyokat, békételenségeket és viharokat idéz elő; hiszen 
Haynau is jol volt annak idejében eszköznek s iga-
zán ember volt a talpán ott a hová állitották, de 
ám csakis addig a meddig a hatalmasokhoz vethette 
meg a hátát, ám azonnal megszűnt nagysága s fé-
lelmetessege, mihelyt megtudta hogy odábbitaték; 
mert már akkor emezeket cirógatta meg — és igy 
nagynak őt senkisem mondhatja; mert csak szolga 
tudott lenni. 

Szűnjék meg továbbá az az állapot is, hogy ne 
csak hirnevében, de kenyerében is megcsorbitassék 
az a ki képtelen üdvösnek, jónak tehát föntartan-
dónak is itélné azt, amit lelkéből utálni ép azért tud, 
mert alapjában ismerte meg . . . . és akkor nyu-
galom lesz. De ám adaig nem mert nem a koncok 
elnyerése és a kegyes mosolyok kiérdemlése a mi 
célunk — de csakis a közjó. 

Igen a közjó s az általános béke és nyugalom 
alapos biztosítása annyira, hogy még ha esküdt el-
lenségünk ís fogna túlszárnyalni minket a törekvés 
előmozdításában, ugy még azt is lelkesülten tudnánk 
megkoszorúzni, sőt nemcsak hanem még életünkkel 
is megtudnánk védeni létét; mert egyedüli vágyunk 
szentesítésével ellenséget ismerni képtelenek vagyunk. 

Nem féltjük tehát létünket az uj főispántól, 
mert elmondott programmja egyez a mienkkel bárha 
talán más színben is tüntettetett fel neki e megye 
ellenzéke mint a milyen tényleg. De sőt még akkor 
sem féltenénk, ha mást mondott volna is el, mint 
a mit elmondott; mert erős a hitünk, hogy a köz-
jó, megyéje boldogsága és ennek feldúlt békéjének 
helyreállítása neki is célja, ez pedig csakis a jogos 
igények kielégítésével érhető el — tehát meghallga-
tásunkkal és jogos panaszaink orvoslásával is. 

Erős a hitünk azonban abban is, hogy nemes 
törekvéseinek megvalósítására, nemcsak azokat fogja 
majd egyedül alkalmas és hivatott munkatársaínak 
tekinteni, akik előtte és rólla csak nagyokat tudnak 
mondani, de azokat is, a kiknek kedvesebb az üldö-
zés az igazság el nem hallgatásáért, mint a kegyes 
mosolyok megnyerése az áramlattal való föltétlen 
úszásért. Hiszen hogy ártalmas az az egyoldalúság, 
még a kormányzatnál is igazolja ezt csak a szentesi 
gazdasági egylet krachja is. 

Az ellenzék bár nem fogja derék hajlongások 
mellett kínálgatni magát segítő társul, az elmondott 
főispáni programm megvalósításához, — az bizonyos, 
de azért hogy az üdvös és szükséges reformok meg-
valósításában igazi és lelkes támogatója lesz az uj 
főispánnak akkor, ha az a korrupció gyökeres kiir-
tását fogja célozni, erre el lehet készülve még a túl-
oldal is; mert nem az állasok nymbusa, de csak is 
a visszáságok kiirtása a mi célunk. És jöjjön bár 
az erre irányuló törekvés iniciátivája bárkitől támo-
gatjuk, mert mi célért küzdünk nem pedig a ma-
gunk hasznáért. 

A mi pedig a főispán irántunki rokon szen-
vét illeti, kijelentem, hogy mi csakis azt fogadjuk 
el a mit önzetlen tetteinkkel kiérdemeltünk s a ba-
rátság csakis akkor bír előttünk értékkel, ha az, az 
elismerés jutalma, nem pedig a kegyelem morzsaja. 

Magyar emberek vagyunk, és pedig olyanok, 
a kiknek ég még szí vökben azért az eszméérti nemes 
lelkesültség, hogy a magyar olyannak ismerje meg 
mag maga fölött i magyart, mint a kinél jobbat s 
méltányosabbat e világon soha és senkiben sem vár-
hat ; mert csakis az ily ál'apotok teremtése foghat 
igazi hazafiságot s bizalmat teremteni e hazában és 
oly égő hazaszeretetet a szivekben a mi még egy 
mindent legyilkoló vihart is at lesz képes élni, mert 
ennek boldog emlékét még akkor sem fogja kitép-
hetni a szivekből az idő, ha mindjárt századokig is 
tartana ez. 

Célunk; nem szalma tűzben látni a hazasze-
retetet, de a sziv és érzék minden porcikájában 
beoltva. E . pedig a mai nehéz visszonyok között 
csakis ugy érhető el, ha minden téren oly állapoto-
kat teremtünk, hogy az a szegény és terhek alatt 
nyögő nép a magyar uralmat, ne csak a maga lé-
téért, de legeslegelső sorban ís az ő javáért, nyugal-
máért és meggyőződésének megtisztelése mellett, 
boldogságaért is lassa küzdeni, mert csakis akkor 
foghat külömbséget tenni tudni a testvéri és idegen 
kéz között, ha amanak jóságat megismeri eme fö-
lött — hisz nem rég volt még a Bach és Schmer-
ling korszak. 

Ne feledjük: Jöhet idő, mitől óvjon Isten! 
midőn a magyar kormanyzat megmaradasáért még 
a halál mezejére is ki kellhet államink. Olyanná kell 
tehát tenni, állapotainkat most, hogy a megpróbál-
tatások nehéz napjaiban majd, a nemes lelkesült-
ség legyen képes vissza verni a zivatart, ne pedig 
csak a kényszerbe vessük bizalmunkat e harc el-
fogadásánál ; mert míg amúgy még a leveretésben 
is élni fog ügyünk és erősödni, addig emigy még 
egy esetleges pyőzelem sem biztosithatja uralmunk-
nak létét. 

S Z E N T E S I J E 
Az órából is ki szokták vetni azt a kereket, a 

mely csak galibát csinál már ott és a rendszeresség 
kedvéért ujjal, alkalmassal cserélik fel azt. — Miért 
ne történhetnék itt e megyében is hasonló orvoslás, 
a megzavart nyugalom és béke helyreállítása érde-
kében akkor, midőn ezt a békét és nyugalmat már 
százezrek óhajtják, s a méltányosság is követeli. 

Hisszük, hogy meg lesz, hisszük, hogy a rend, 
a béke és nyugalom érdeke sokkal jobban szivén 
fog feküdni a mi főispánunknak, mint az egyesek 
csak azérteskedési vágya; mert ígérete szerint nincs 
szándéka belekeverni a közügyekbe a politikát, és 
nincs szándéka takargatni azt, aki büntetésreméltő. 

Ha pedig ez igy lesz és az aki arra méltó 
megfogja kapni a megtorlást még akkor is, ha az a 
hatalmi párthoz tartozik, és tehát az ijazságosság 
foglalja el majd uralmát az egész vonalon, ugy az 
uj főispán nem csak hogy nem ellenségére talált e 
megye ellenzékében, de leghívebb munkatársára is, 
mert céljaik ugyan azok: béke, nyugalom, igazság 
mindenben s tiszta közigazgatás, tehát küzdelmük is 
egy irányú lehet. Csak az a fő, hogy küszöböltessék 
ki az egyoldalúság és legyen irányadó mindenben 
a méltányosság. Mi szivünkből sajnálnánk, ha uj fő-
ispánunk is oly keserűen csalódna, mint elődje csa-
lódott a szentesi gazdasági egylet elnökösködéssel; 
mert a magyar embert csak perfektenek tudjuk kép-
zelni ott a hol áll, nem pedig olyannak, hogy tekin-
télyének leple alatt még a sikkasztásra is ut nyíl 
hasson. 

Az ut megválaszthatni a helyes irányt még 
nyitva áll előtte. A hatalmi párt már keresi kedvét; 
mert talán szüksége is van reá: mi azonban mara 
dunk azok akik vagyunk; mert a becsülést nem ki-
koldulni, de kivívni akarjuk. Mi nem várunk az uj 
főispántól semmi mást, mint esak azt, hogy tartsa 
be azt a mit megígért — mi ha meg lesz még az 
is megtörténhetik, hogy ugyanakkor sok bukását 
megtudó Haynaura fog találni, midőn az igazi érem 
és elismerés koszorúját attól az ellenzéktől fogja 
megkapni, a mely meg marad bár politikai szem-
pontból hűnek ama zászlóhoz, mitől még akkor 
sem tudtunk eltántorodni, midőn kény oi Link meg-
csorbításával tamadtattunk meg érte, de a mely el-
lenzék azért a közjó előmozdításában is ép olyan 
tud lenni, mint amilyen volt, célirányos és önzetlen 
még akkor is — ha a koldusbot lenne is érte a 
jutalom. 

Ez valóság, tehát számolni kell evvel is. 

Egy Tápé kerületi választó polgár. 

Helyi és vegyes hírek 
Aa nj miniszterelnököt, a szentesi gaz-

daközőnség több előkelő tagja, a kővetkező — lel-
kes hangon tartott távirattal üdvözölte : . Nagymél-
tóságú Wekerle Sándor miniszterelnök urnák Buda-
pesten. A több száz tagból álló szentesi gazdakő-
zönség, politikai pártkülönbségre való tekintet nél-
kül, sőt annak határozott hangsúlyozásával, hogy 
tagjai majdnem kivétel nélkül a negyvennyolcas párt 
tántorithatlan hívei közé tartoznak, — a legmele-
gebben a legőszintébb hazafiúi örömmel üdvözli 
Nagyméltóságodat az ország kormányának élén, 
mint igazi szabadelvű demokrata államférfiut, nagy-
érdemű és nagy jövőjű miniszert, a kinek kormány-
zásatói az egész ország, de legkivált Szentes város 
és Csongrádmegye vérig sanyargatott népe, egyébb 
nagy alkotások molett, a becsületes közigazgatás 
megteremtését reményű. Kérjük Nagy méltóságodat, 
fogadja oly kegyesen üdvözletünket, mint a mily 
igaz szívből származik." 

— Aa nj kormány tagjai még nincse-
nek kinevezve. A kabinet alakitassal megbízott We-
kerle miniszterelnök még nem fejezte be a tárca 
vállalás iránt különböző politikusokkal megkezdett 
tájgyalásókat, s eddig — Budapestről, teljesen megbíz-
ható kézből vett értesülésünk szerint — csak annyi 
bizonyos, hogy Bánfy Dezső báró képviselőházi elnök 
lesz a belügyminiszter, míg a király személye körüli 
miniszter tárcáját Tisza Lajos gróf veszi át. 

— Utazás — akadályokkal. A vasut-
ügyi küldöttségnek Félegyháza felé utazó tagjai szépen 
megjárták tegnap. A Csongrád—Félegyháza közötti 
vonalrészen a .vasló" egyszerre csak felmondta a 
szolgálatot, s a vonat Kisszállásán rekedt. A deputátus 
urak aztán kocsin tették meg az utat Félegyházáig, de 
— fájdalom — a Szeged felől jövő vonat nem méltá 
nyolta malőrös helyzetüket, s nélkülők iramodott 
Budapest felé. A deputáció tehát Félegyházán töltötte 
az éjszakát, s csak ma — hétfőn — reggel érkezett föl a 
fővárosba; egyébiránt még mindig elég jókor arra, hogy 
a vasutügyi értekezleten részt vegyen, s diadalmasan 
leküzdje — Fekete Márton úrékat. A magyar állam 
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vasutak igazgatósága azonban bölcsen cselekednék, 
ha a Csongrád—Félegyháza közötti vonalon, a kiér-
demült göthös masinák helyett egyszer valahára már 
hibátlan gépeket alkalmazna, mert a mostanihoz 
hasonló dolog már nem egyszer fordult elő, s az 
ilyen eset valóságos botrány még — nagy Magyar-
országon ís. 

Kölcsön. A .Zsoldos-féle alapítvány" 
fele része ötven forint, a Szentesi iparos ifjak képző 
és segélyző egylete által kölcsönül kiadatik, felhívat-
nak azon egyleti pártoló tagok, kik ezen kölcsönt 
igénybe venni akarják, jelentkezzenek Nt. Petrovits 
Soma egyl. elnök urnái. 

— A kolera, az egész vármegye területén 
szünetel. Az eddig ismerteken kívül, ujabb megbe-
tegedés nem fordult elő. Alkalmazhatjuk tehát itt is 
bölcs Kálmán királyunknak a boszorkányokra vo-
natkozó ismeretes mondását: .ami nem létezik, 
arról ne beszéljünk." 

— Köszönet nyilvánítás. A következő 
sorok közlésére kérettünk fel: Boldogult nőni, 
Zubek Anna, a »Magyar-Francia biztosító részvény 
társaságinál , 10 kr. heti díj fizetés mellett volt 
biztositva. Folyó évi okt. hó 25-én történt elhalalo-
zása folytán, nevezett társaság a 106 frtnyi összeget, 
miután a szükséges okmányokat beterjesztettem, 
helybeli főügynöke Hoffman Jakab ur által már okt. 
30-án pontosan és minden levonás nélkül kifizette. 
Nem mulaszthatom el a „Magyar-Francia biztosító 
részvénytársaságnak" ezen előzékeny és gyors eljá-
rásáért, a nyilvánosság utján is köszönetet mondani, 
és ezen biztosítási nemet a legmelegebben ajanlani. 
Papp Alajos, levélhordó. 

— A szentesi kereskedő ifjak egyesü-
letének tagjai szép irányú mozgalmat indítottak meg. 
Az egyesület kebeleben ugyanis .önképző kört* ala-
kítottak, melynek már eddig is 25 tagja van. A meg-
alakulás érdekében tartott értekezleten — mint 
bennünket értesítenek — Szénássy Ferenc elnök 
tartalmas beszédben fejtegette a szaktudományok 
müvelésének hasznos voltát. E beszéd lelkesítő ha-
tással volt a tagokra; kik nyomban elhatározták, 
hogy az .önképző kör", nyilvános előadással egybe-
kapcsolt első ülését f. hó 15 én, este 9 órakor tartja 
meg, az egyesület helyiségében. A nemes cél, me-
lyet az .önképző kör* maga elé tűzött, fölöslegessé 
tesz minden bővebb ajánlást. 

— Az nj főispán — ugy látszik — egészen 
komolyan veszi a hivatalát. A közigazgatási szak-
előadóikoz, s az egyes közigazgatási ágak főnökeihez 
olyan rendeleteket intézett, a melyekből bizton kö-
vetkeztethető, hogy az ügyek pontos ellátását és 
gyors elintézését biztosítani kívánja. Bizony ideje is ! 

— Bnvész-estély. Petrófszki- Delaunay nevü 
bűvész, és .Benita" kisasszony, gondolatolvasó, 
produkálja magát esténként a Kass vendéglő étter-
mében. A kik láttak, dicsérik a produkciókat. 

— Sok a jóból. Vasarnap este egy, páku-
licokból álló vidám társaság állított be a Kass-féle 
kávéházba. A társaságban volt a város egyik pénz-
ügyi kapacitása is, a — számtiszti karból; kinek 
nevét azonban elhallgatjuk. Ez a derék ur nagy 
riadalmat okozott a avéházban, nem annyira aktív, 
mint ¡inkább pass.v szereplése által; mert kapta 
magát és egyszerre csak hirtelen — elájult. A meg-
rémült személyzet ápolás alá vette a pácienst, s 
vagy 10 — 15 percnyi dörzsölés után sikerült is őt 
magához téríteni, ugy, hogy az előhívott orvos mar 
talpon találta. A bajnak különben egyik ókorbeli 
ősünk, a sokat emlegetett Noé ősapánk vala az oka, 
mert hát tudvalevőleg ez a derék öreg ur mentette 
meg az elpusztulástól a — szőllővesszőt, sok szomjas 
férfiúnak nagy vigasztalására, és — nem ritkán — 
nagy veszedelmére. 

Gőzhajózás. 
Sxemélytzállitó hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged ós Szolnok között. 

Szegedről Szolnokra indul hétfőn és csütörtö-
kön mindenkor reggel 6 órakor. 

Szolnokról Szegedre kedden és szombaton in-
dul reggel 6 órakor. 

Szentesről ugy le, mint fölfelé a hajó minden-
denkor d. e. 11 órakor indul; úgyszintén az omni-
busz is d. e. 10 órakor indul ki a szokot helyről 
(Kass-szállóból) a Tiszára. 7 



134. asám. SZENTESI LAP, 
Földadó 

évi állami földadó kiróvhatása 
. maganbb é. önom.bb körben k e r e t e s e*yéni- végett felhivatik • b W o k M 1 f g j j ^ j 
•éget, Szentes é . vidéke részére, mint képviselő, riüt mindazok, a ^ ^ . A f l i ^ ^ M r m i 
Ajánlatok intézendők a .Szentesi Laphoz* (Jó k e ~ 

reaet cim alatt.) 

oldal. 

Egy bécsi gyári raktár keres Az 1893. 

adtak, vettek, cseréltek, örököltek, vagy bármi 
uton birtokot szereztek, — hogy ezen birtok 
változásaikra vonatkozó adásvételi szerződé-

Hivatalos hirdetmények. ó J S S f í L ^ t 
H á z b é r v a l l o m á s . véllel együtt, legkésőbb f. évi november hó 

A szegedi m. kir. Pénzügyigazgatóságnak 30-ig a városi birtoknyilvántartó. hivatalhoz 
- - - ' " okvetlen mutassák be. 55360.—I. 892. sz. a. rendetete értemében, 

figyelmeztetnek a háztulajdonosok, hogy az 
épületek adó tárgyát képező alkatrészei, szo-
bák, előszobák, boltok, korcsmák, műhelyek 
és utcára nyiló nyilt helyiségek, házról házra 
menve összefognak iratni. Ezen házankénti uj 
összeírás e napokban veszi kezdetét és érvé 
nyes 1893. évi január 1-től 1895. évi de-
cember 31-ig. 

Továbbá ugyanazon alkalommal, ugyan-
azon összeíró közegek kifogják osztani a h á z -
b é r b e v a l l á s i i v e k e t i s , melyeke' a ház 
birtokos házgondnok, vagy házfelügyelő tar-
tozik kitölteni és a lakbérlőkkel is sajátkezű 
leg aláíratni és aláírni, az igy kitöltött ház 
bérjövedelem valomási ivet köteles az illető 
legkésőbb f. évi november hó 15—30 közötti 
időben a l ó l i r o t t h i v a t a l h o z b e a d n i . 

Figyelmeztetés. Azon házbirtokos, ki a 
bérvalomási ivet, annak kitöltése előtt, azaz 
mielőtt abba a bérösszegeket bejegyezte volna, 
a bérlőkkel aláíratja, annyiszor büntettik 100 
írttal, ahány bérlőnél követte el ezen mulasz-
tását; (1873. évi VI. t. k. 3. §.) 

A házbérjövedelem eltitkolása és valótlan 
adatok bevallása, jövedéki kihágást képez, 
mely az eltitkolt bérösszeg 1—8 szorosával 
büntettetik. (1883. XLIV. t. c. 100 §.) 

Azon házbirtokos, házgondnok, vagy ház-
felügyelő, aki bérvallomás nem ad, vagy a 
hiányos alakban beadott vallomás hivatalosan 
megjelölt hiányait a kivető közegek által ki-
tűzött legalább 8 napi záros határidő alatt 
nem pótolja, a hiányok kipótlása végett el-
rendelt helyszíni szemle költségeit viselni tar 
tozik és 1 frttól 50 frtig terjedő birsággal 
büntettethetik. (1883. évi XLIV. t. c- 15 és 
101 §§ok.) ezen felül pedig adója hivatalból 
fog megállapittatni. 

Szentes, 1892. november 9-én. 
2E3 Juhász János, 

birt nyilv. 

Szentes, 1892. 
2E3 

november 9-én. 
Juhász János, 

birt nyilv. 

Cognac-au in t -k ivonat . 
Kitűnő, egészséges és tartal-

mas cognac pillanat alatti készí-
tésire, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben s m különbözik, 
ajánlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet. 

Ara 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készítésére) 16 frt o. é. 
Készítési utasitás ingyen mellékel-
tetik. Legjobb sikerért egészséges 
gyártmányért, kezeskedem 

Spiritusz megtakarítás 
érhető el felülmulhatlan palinka-erősitó kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izt ád ós csakis nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasítással együtt. 

E különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
essenciámat, rum, szuvapáUnka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet és borecet készítésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítasok ingyen mel-
lékel tetnek. 

Á r j e g y z é k i n g y e n . is-öo 
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 

3 P o l l á , l £ K á x o l s r F í L l ö p 
essencía-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisztet képviselők kerestetnek.) 

Csak akkor valódi, ha a 
háromszögű palack az itt le-
vő szalaggal (vörös és fekete 
nyomás papíron) van elzárva. 

Eddig 
f ö l ü l m u l h a t a t l a n 

Maager Vilmos-féle 
v a l ó d i t i s z t í t o t t 

MÁJOLAJ 
Maager V i l m o s t ó l 

Béosbon. 
Az első orvosi tekintélyek által 

• Megvizsgáltatott ós könnyű emészt-
hetőségénél fogva gyermekeknek is 
kölönösen ajánltatik és rendeltetik 
mindama eseteknél, melyeknél az or-
vos az egész testi szervezet, különö-
sen a mell és lüdő erősítését, a test 
súlyának gyarapodását, a nedvek ja-
vítását, valamint általában a vér tisz-
títását elakarja érni — Egy üveg ára 
1 forint és kapható a gyári raktárban 
Bécsben 111/3. ker, Heumarkt 3. va-
lamint az osztr.-magyar monarchia 
legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kapható: Várady La-
jos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky 
Ferenc gyógyszertárában. 
Főraktár és főelárusitás az osztrák-
magyar monarchia részére Maag»r 
Vilmos, Bécs, 111/3., Heumarkt 3 

Konc György 
I. t. 43. számú háza, mely áll 3 padolt szo-

egy nagy szőlőskertből, bából és 
bői eladó. 

szabadkéz-
2 — 3 

Egy jó karban levő 

Z O H C I O B A 
eladó. Hol ? megmondje e lap kiadóhivatala. 

15 26 

B i r t o k v á s á r l á s ! 
Készpénzért venni óhajtok egy nemesi birtokot 

250.000 frt értékig; — szép kastély és jó gaz-
dasági épületekkel, jó termő szántóföld 
és erdőséggel. 

Ajánlatok kizárólagosan és közvetlen csupán a 
birtok tulajdonosok altal kéretnek, cim : Patz Ric-
hárd Bécs, Wieden, Margarethen strasse 11 sz. 

kik nemi gyengeségben szenvednek, — 
rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-

I zott „ K e f e l c t o r 4 4 nevü galv. 
villanyos készülék leírását tartalmazó 
fcépes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordása teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva. 
A készüléket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenóben borítók alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Bieraanns 
villamtechnikus Bécs, I. benuterstr. 10. 

R ö v i d á r u k és díszek* 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

„ S Z É P E K Á L M Á N 
Kossuth-tér nagyvendéglő épület. 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 kama t engedménynyel árusít el. Dus választékban vannak : 
Női és férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztalterité-

kek, nagy selyem- és tólikendök, kül és belföldi karton, voil ós 

satinok, valódi színtartó mosó-barchet, pike és szines barchettek, 

valamint bélés áruk férfi- ós női szabók részére. 

E l o j á o i o M o i o W ^ i C ^ ^ ] F é l f i r u h a s z ö v e t e k b e . 

Saantaa, 1891. Nyomatott Sima Faranc fyoraajtóján, 




