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

S i e r k e i i t ó i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r a i » , k e i é • • és p é a t e k e a r s O 0 > l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Elvégeztetett! 
t A mit előre láttunk, a mit több izben 

megjósoltunk, ime bekövetkezett. Tasnádi An-
tal ki van telepítve a polgármesteri székből. 
Az a betörés, melylyel alkotmányos jogaink 

Ízentélyét vakmerően megfertőztették, immár 
megkapta méltó fenyítékét. 

Soha ember görcsösebben nem ragasz-
kodott a hatalomhoz, mint ez a viszataszitóan 
szánalmas alak. És soha bitorlót méltóbban 
nem sújtott a kérlelhetlen Nemezis, mint ezt 
a hírhedtté vált gyászvitézt. 

Az a tolakodó erőszakoskodás, melylyel 
a polgármesteri székoe belekapaszkodott, a 
mily vérlázzitó volt eleintén, oly undorító lát-
vány lett utóbb. 

Hajh, hová sülyedt alá annak a széknek 
tekintélye, mely egykoron, s nem is olyan ré-
gen, a polgárerénynek fényes piedesztálja volt! 

A hová egykor becsületben és érdemekben 
dus férfiakat ültetett a meghamisitatlan köz-
bizalom, oda egy minden nemesebb ambició 
és önbecsérzet nélkül szűkölködő embert erő-
szakolt be a lelkiismeretlen hatalmaskodás. 
Sasok fészkébe verébfiut csempésztek be! 

S mikor közéletünknek e fattyú hajtása 
fölött törvényt ült a közvélemény, s irgalmat-
lanul kimondá ellene a száműzetést, akkor ő 
a legarcátlanabb vakmerőséggel védelmezte a 
bitorolt uralmat. Ha kidobták az ajtón, bebujt 
az ablakon, s kész volt páráját inkább a kü-
szöbön lehelni ki, semhogy eltávozzék onnét, 
a hol nem volt számára üely. 

S ebben a vergődésében bajtársakul sze-
gődtek hozzá a hatalmasok. Stammer után 
Zsilinszky, Zsilinszky után — Csató. 

Oh, a tisztelt alispán ur csínyei között 
nem utolsó helyet foglal el az az erölködés, 
melylyel ezt a szépséges cimboráját úgyszól-
ván végső percig védelmezte. S azok a csep-
pek, melyek az alispáni kelyhet maholnap 
csordulásig töltik, valószínűleg a Tasnádi sorsa 
fölött hullatott krokodilkönyek lesznek. 

De végre is, aki hajólni nem akar, annak 
törnie kell. A felzudult közvélemény áradata 
egy rettenetes özönvíz, mely elementáris erő-
vel elsöpri útjából, támogatóival együtt, aki 
elég vakmerő vagy örült szembe állani vele. 

Ez a sors érte utói Tasnádit, s ez fogja 
utói érni cimboráit is. 

A temetés, melyet ma rendezett neki a 
városi képviselőtestület, olyan sivár, olyan 
kietlen látványosság vala. Temetés — a fel-
támadás reménye nélkül. 

Ez a csüggeteg reményvesztettség meg-' 
látszott legodaadóbb hívein is. Az idők jele 
az, hogy a közül a huszonkilenc bátor férfiú 
közül, a ki ma kénytelen-kelletlen Tasnádi 
felfüggesztése ellen szavazott, nem akadt egyet-
len egy vállalkozó szellem, a ki csak egy árva 
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Felelős szerkesztő: PINTÉR GYULA. 

szóval is védelmezni merte volna ezt a no-
tórius embert, a törvénytelenségnek ezt a pá-
ratlan inkarnációját. 

Szótlanul, némán, komor csendben te-
mették el; mint illik olyan halottat eltemetni, 
kinek sem országa sem hazája többé. 

Nevét bizonyára nem fogja szárnyaira 
venni a hír, hanem befödi, sürü sötétséggel 
takarja be az örök feledés áthatlan homálya. 

Igy bünteti a Nemezis a — bitorlókat! 

Városi közgyűlés. 
A f. hó 24-re összehívott városi közgyűlés kez-

detén komoly, szinte ünnepélyes hangulat uralkodott. 
Az ellenzék tagjai hideg, részvétlen arccal foglalták 
el helyeiket, mint a bírák, kik oly bűnös fölött van-
nak hivatva ítéletet mondani, kinek szamara nincs 
mentség és enyhítő körülmény. A pákulicok egyen-
ként, szinte lopva osontak be, lesütött fővel, megil-
letődött arccal, mint illik a vádlott cimboráihoz, kik 
nem látnak pajtásuk számara kibúvó ajtót. Az ér-
zékenyebb szívűek mélabús tekintetet vetettek az 
elnöki karosszék felé, s elborult homlokukra föl volt 
írva i keserves gondolat: ,ő nincs ott, ós — nem is 
leszen ott többé soha !• 

Valóban nem volt ott, és nem is leszen ott 
többé. Egyelőre a jó öreg Magyar József foglalta el 
az elnöki karosszéket. Megnyitó beszedében röviden 
fölemlité, hogy Tasnádi polgármester azért nem 
elnökölhet ma, mivel tudvalevőleg az ő személyes 
ügye kerül tárgyalás alá. Aztán bejelentette, hogy 
Sima Ferenc városi képviselő egy írásos indítványt 
terjesztett be, melyben indítványozza, hogy a kép-
viselőtestület, Tasnádi polgármester ellen azért, mivel 
hatvan városi képviselő irasban előterjesztett kivánata 
dacára nem hívott össze rendtivüli közgyűlést, a 
fegyelmi eljárást, a hivataltól való felfüggesztésnek 
kimondása mellett, rendelje el. 

Ez inditvány — a kelyettes polgármester véle-
ménye szerint — össze lenne kapcsolandó és együtt 
tárgyalandó, a hatvan városi képviselőnek, a tárgy-
sorozat 14-ik tétele alatt felvetf ismeretes indítvá-
nyával. 

Sima Ferenc képviselő e felfogással szemben 
hivatkozott az ügyrendben biztosított jogára, s in-
dítványának a napirend előtt való tárgyalását kérte. 

A közgyűlés az indítványnak azonnali tárgya-
lását elhatározván, Sima Ferenc az indítványt élő-
szóval is indokolta, rámutatván arra a vakmerő tör-
vényszegésre, melyet Tasnádi, a rendkívüli közgyűlés 
összehívásának elmulasztása által elkövetett 

E beszéd elhangzása után tekintetünk önkény-
telenül is a pákulic táborra tévedt. Kíváncsian vár-
tuk, vajh ki ki lészen a bátor dalia, aki a polgár-
mester vesztett ügyéért hősies elszántsággal sorom-
póba lép? 

De csüggetegség, mélységes csüggetegség ült a 
pákulicok arcán, Senki sem vette föl az eldobott 
kesztyűt. Végre Bánfalvi kérte meg a közgyűlést nagy 
alázatosan, hogy legyen — névszerinti szavazás. 

És lőn nékiek az ő kedvűk szerint. Hetven-
kilenc képviselő szavazott az indítvány mellett, hu-
szonkilenc elbusult gyászmagyar az inditvány ellen. 

Ezzel Tasnádi mögött ünnepélyesen be van téve 
az ajtó. Mehet. Útravalóul még csak egy Istenhozzád 
sem hangzik utánna. 

E fontos ügy elintézése után már megcsappant 
az érdeklődés. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Starfc Náatfer és SoMifiM A. fciayv- i s paplrkerssk*4éséls> 

Ugyanitt egyei «zámok is kaphatók. 

Néhány kisebb fontosságú jelentés tudomásul 
vétetvén, a helypénzszedés ügye került tárgyalás alá. 
A közgyűlés — a tarifla némi módosítása mellett — 
a helypénzszedésnek házilag leendő kezelését rendelte el 

A nagyvendéglő bérletének ügye némi izgatot-
ságot keltett. Tasnádi polgármester — illetőleg volt 
polgármester — hallatlan hanyagságának itt is szép 
bizonyítékát szolgáltatta. A bérlet ugyanis ez óv 
végével lejár, s a szuronyos ember elfeledett gon-
doskodni róla, hogy az árverés kellő időben meg-
tartassék. Sima Ferenc hatásosan kifejtette, hogy 
most már, a hátralévő egy havi idő alatt, lehetetlen 
az árverést megtartani. Mert megtörténhetik, hogy 
az árverés eredményével a képviselőtestűlet nem 
lesz megelégedve, uj árverést tartani uj óv előtt 
pedig már nem lehet. Viszont megtörténhetik az is, 
hogy az árverésen a mostani bérlő, Kass, elüttetik 
a bérlettől; az már pedig a legnagyobb móltányta-
talanság volna, hogy a város, az ő becsületes bér-
lőjét, a ki ellen panasz nincs, télvíz idején, s úgy-
szólván a tizenkettedik órában fossza meg a bérlettől. 
Ha már Ta^gádi mulasztása — úgymond Sima — 
ilyen kényszerhelyzetet idézett elő, nincs más mód, 
mint méltányolni a bérlő helyzetét; s ezért indít-
ványozza, hogy Kass, a mostani föltótelek mellett, 
még egy évig hagyassék meg a vendéglő használa-
tában, a tanacs pedig szigorú felelősség terhe alatt, 
utassittassék, hogy a jövő évre, kellő időben, intéz-
kedjék a bérbeadás iránt. A képviselőtestület ez in-
dítványt elfogadta. 

Ezzel a közgyűlés mára befejeztetett. Folytatása 
pénteken következik. 

Szerecsen mosás. 
Lapunk f. évi 136 ik számában, »Csaté 

ur, a közvetítő* cim alatt, egy vezércikk jelent 
meg; mely Csató Zsigmond alispánnak azt 
a manipulációját tárgyalja, melyet a szentes-
vásárhelyi vasút építése alkalmából fölmerült 
kisajátítások körül cselekedett meg, az ő sze-
relmetes öcscsének, Csató Kálmánnak, és hü 
dárdásának, Schlésinger Károlynak érdekéből. 

Ez a cikkünk széles körben keltett nagy 
szenzációt. Napok óta városszerte nem is be-
széltek másról, mint erről a leleplezésről; s 
mindenki égő kíváncsisággal várta, hogy e 
¡eálcázásnak mik lesznek a következményei? 

Részünkről egy pillanatig sem kételkedtünk 
abban, hogy a főispán ezt a dolgot szó nél-
kül hagyni nem fogja. Az után a szép és 
nemes programra után, melyet Tallián Béla 
székfoglalója alkalmával elmondott, s azok 
után az információk után, melyeket az ő 
egyénisége felől kaptunk, erkölcsi lehetetlen 
ségnek tartottuk, hogy szemet hunyjon olyan 
üzelmek láttára, melyek a vármegye első tiszt-
viselőjének személyét diszkreditálják, vagy leg-
alább is gyanús világításba helyezik. 

Határozottan hittük tehát, hogy a főis-
pán követelni fogja az alispántól a sajtóper 
megindítását, s annak eredményéhez képest 
esetleg folyamatba téteti ellene a fegyelmi 
eljárást. 

Nem épen igy történt. A főispán egye-
nesen a közigazgatási bizottság elé vitte a 
dolgot, s az ő indítványára a közigazgatási 
bizottság elrendelte az alispán ellen a vizsgá-
latot; annak teljesítését egy 7 tagu bizott-
ságra bixván, 



ft^tkbű 
A vizsgáló bizottság a főispán személyes 

elnöklete alatt, Novák^József, Bányai József, 
Fekete^Márton, Sima Ferenc, id. Temesváry 
Antal^és dr. Filó Lajos, megyebizottsági ta 
gokból áll. A jegyzői teendőket Cicatricis 
Lajos megyei főjegyző teljesiti. 
^ JJEZ eddig mind jól van. De az már épeu 
nincs rendjén, hogy a tisztelt közigazgatási 
bizottság kísérletet tett a sajtó törvényen egy 
jókora rést ütni. Bölcsen elhatározta ugyanis 
ez a tisztelt bizottság, hogy lapunk szerkesz 
tőségét fölkéri, bocsátaná rendelkezésére a 
főispán urnák mindazon adatokat és bizonyi 
tékokat, melyek az alispán megtámadására 
alapul szolgáltak. 

Lapunk felelős szerkesztője e fölhívás 
vétele után megfontolás tárgyává tette, hogy 
azt egyáltalában figyelembe vegye-e? Azonban 
a főispán ur személye iránt érzett tiszteletnél 
fogva mégis udvarias kötelességének tekintette 
fölkeresni a főispán urat. 

E látogatás alkalmával határozottan ki-
jelentette aztán a főispán urnák, hogy felfo 
gása szerint sem a főispánnak, sem a köz-
igazgatási bizottságnak, sem semmiféle köz-
igazgatási hatóságnak nincs az a joga, hogy 
egy szerkesztőségtől a lapjában megjelent köz 
lemények tartalmának bizonyítását követel-
hesse, avagy e részben csak tárgyalásokat is 
indíthasson meg. Ennélfogva a fenforgó ügyre 
vonatkozólag, szerkesztői minőségében, még 
csak felvilágosításokat sem hajlandó adni a 
főispán urnák, vagy a kiküldött vizsgáló bi-
zottságnak. A szóbanforgó közleményért te 
hát csakis az erre illetékes fórum, a sajtó 
bíróság előtt fog helyt állani. 

További nyilatkozatában kijelentette fe-
lelős szerkesztőnk azt is, hogy, amenynyiben 
meg van győződve arról, hogy a főispán urat 
nem azon szándék vezérli, hogy a sajtó sza-
badságán rést üasön, s a sajtó bíróság előtti 
felelősséget megkerülje, hanem azon tiszte-
letreméltó intenció, hogy az alispán ellen 
emelt vád, a közigazgatás reputációja érde-
kében, tisztáztassék, — mint magáu ember, 
a vizsgáló bizottságnak feladata teljesítésére, 
készséggel segédkezet njujt. 

A főispán ur, felelős szerkesztőnk eme 
nyilatkozatait teljesen méltányolván, felkérte 
őt, hogy nem szerkesztői minőségében, hanem 
mint magán ember, adja meg a vizsgáló bi-
zottságnak a szükséges felvilágosításokat. 

Ez előzmények után a vizsgáló bizottság 
ma délután összeülvén, mindenekelőtt Sima 
Ferenc bizottsági tag terjesztette elö azt az 
észrevételét, hogy a bizottság tagjai — Filó 
Lajos dr, és Temesváry Antal kivételével — 
valamennyien érdekelt feleknek tekinthetők ; 
ő maga nevezetesen azért, mivel a »Szentesi 
Lap'-nak főszerkesztője és kiadótulajdonosa, 
a többi urak pedig azért, mivel a vasutügyi 
bizottságnak tagjai. 

Ez aggodalmat azonban eloszlatta a fő-
ispán urnák azon enunciációja, hogy itt sze-
mélyes érdekeltség esete nem forog fenn, 
miután a bizottsági tagok egyikének sincs 
saját tényéről szó, magának lapunk főszer-
kesztőjének tényéről sem, mivel a lapban 
megjelent közleményekért a felelős szerkesztő 
viseli — minden léren — a felelősséget. 

Ezután lapunk felelős szerkesztője nyilat-
kozott. Utalt nevezetesen arra a tényre, hogy a 
vármegye félhivatalos lapjának mai számában 
azon kijelentés foglaltatik, hogy az alispán a 
*Szentesi Lap' ellen a sajtópert megindítja. 
Miután e kijelentést — tekintettel a kérdéses 
lap félhivatalos jellegére — hitelesnek kell 
tekintenie; s miután senki sem kívánhatja 
tőle, hogy akkor, midőn egy sajtóper esélyeivel 
kell szemközt neznie, puskaporát időnap előtt 
ellövöldözze, s fegyvereit az ellenfél előtt előre 
leleplezze, annálfogva nem lehet abban a 
helyzetben, hogy mindazokat a bizonyítékokat, 
melyek rendelkezésére állanak, a vizsgáló-bi-
zotság előtt már most föltárja. így kénytelen 
arra szorítkozni, hogy általánosságban adjon 
felyiláfitásokat és tegye meg észrevételeit. 

SZENTESI LAP. 

A vizsgáló bizottság tudomásul vévén e 
nyilatkozatot, hozzá fogott a vizsgálathoz 
Meghallgatta az alispán védelmét, és meghall 
gatta felelős szerkesztőnk észrevételeit. Majd 
a vizsgálat folytatására nézve szükséges további 
teendőket beszélte meg. 

A vizsgálat során kifejlett körülményekről 
— a dolog természeténél fogva — még most 
nem tehetünk közléseket. De — ezzel az ügy-
gyei kapcsolatban — egy pár megjegyzést 
nem szabad elhallgatnunk. 

Az egyik az, hogy vájjon mi az oka 
annak, hogy az alispán ur nem maga kért 
maga ellen vizsgálatot, hanem e tekintetben 
a főispán urnák kellett megragadnia a kezde-
ményezést ? Vájjon ebben a mulasztásban 
nincs része a bűntudatnak, mely retteg a vilá-
gosságtól Y . . . . E jelenségből ítélve, félünk, 
nagyon félünk, hogy a tisztelt bizottság ebben 
az esetben a szerecsen mosásnak fárasztó és 
sikertelen munkáját fogja végezni. A szere 
csent pedig — tudvalevőleg — a legfinomabb 
szappannal sem lehet fehérre mosni. 

A másik megjegyzéiünk magára a főis-
pán úrra vonatkozik, s egyszerűen abból áll, 
hogy legteljesebb elismerésünket fejezzük azért 
a Csongrád vármegyében eddig szokatlan és 
ismeretlen erélyért, melylyel ezt az odiózus 
ügyet kezébe vette, s mely ékesszóló tanúbi-
zonysága annak, hogy a főispán ur egész-
séges érzékkel bir az adminisztráció tiszta-
sága iránt. Legteljesebb elismerésünket fejez 
zük ki továbbá a főispán urnák azért a ta-
pintatosságáért, melylyel a bizottságot, a kü-
lönböző pártok egyenlő képviseletének elve 
alapján, összeállította, s melylyel — az em-
beri lehetőség határai között — biztosította 
a vizsgálat pártatlanságát, és — őszinteségét. 
Ez a tény a becsületes adminisztrációra irá-
nyuló őszinte törekvésnek szép és nemes el-
vére vall. 

A harmadik megjegyzésünk saját állás-
pontunkra vonatkozik, s mindössze is annyi-
ból áll, hogy egy jottát se vonunk vissza, 
egy szócskát se módosítunk abból, a mi az 
inkriminált közleményben foglaltatik, s cik-
künket ma írnánk meg, ha eddig meg nem 
irtuk volna. 

Azért egész nyugodtan tekintünk a sajtó-
pör esélyei elé! Csak adja be bátran a pa-
naszát a tisztelt alispán ur, majd találkozunk 
— Filippinél. 

— A tápéi hőt megbüntetve. Hát meg-
történt. A tápéi stikliért elmarasztalták Albertényit. 
Elmarasztalták 1000 frt pénzbirságban. 

Valóban furcsán vagyunk mi ezzel a fegyelmi 
ítélettel. Örülünk is neki. bosszankodunk is rajta. 

Örülünk, nem azért, mintha nemtelen bosszú-
vágyat tápláltunk volna az ellen az ember ellen. 
Nem bosszuérzet, megvetés az, a mit iránta érezünk. 

De örülünk azért, mivel az ítéletnek van er-
kölcsi súlya. Vegre elismerte tehát Gsongrádvár-
uiegye kormanyzata is, hogy Albertényi tette egy 
gyalázatos gaztett volt, melyre nincs mentség, csak 
elítélés. Ezzel végre a vármegye kormányzatában 
helyre van allitva a törvény uralma; s Tallián fő-
ispán bebizonyított annyit, hogy hírhedt elődjének 
átkos nyomdokait nem követni, hanem kerülni szán-
dékozik. 

Másfelől azonban bosszankodunk is ez Ítélet 
fölött, mivel azt, szembeötlő enyheségénél fogva 
csak felrendszabálynak kell tekintenünk. Ugy lát-
szik, a tót tradíciókból még i* ráragadt a fegyelmi 
valasztmanyra az az elv, hogy .üsd agyon, de ne 
nagyon, vesd ki az ablakon, hadd szaladjon.-

Hiszen annyira kézzelfogható volt ebben az 
esetben a legarcátlanabb rosszhiszeműség, hogy ha 
valahol, hát itt lett volna a helye, a törvényes bün-
tetes maximumat alkalmazni. 

Egész Gsongradvármegye tudja, hogy a válasz-
tasi határnap előtt már napokkal tudva volt, sőt a 
belügyminiszternek is előlegesen be lett jelentve, 
hogy a választást erőszakosan megfogják hiúsítani. 
Tehát e büntetthen az előre föltett rossz szándék 
minden ismérve benfoglaltatik. 

Aztán ott van a precedens. A belügyminiszter 
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azt az analóg esetet már oly kiáltó törvényszegésnek 
tekintette, hogy helyén találta a büntetés maximu-
mát kimérni, S miután erre az egész országot figyel-
meztette, ezzel ¿zemben az ismétlés oly súlyos be-
számítás alá esik, hogy annak megtorlására még a 
maximális büntetés is alig elegendő. 

Reméljük, hogy a belügyminiszter osztani fogja 
ezt a nézetünket, s a kegyelem, melyet itt gyako-
roltak, meddő marad. 

Annál furcsább színben tűnik föl ez a kegye-
lem, mivel ország-világ széltére beszéli, hogy hiszen 
nem is Albertényi fizeti azt a bírságot, hanem a 
— kormánypárt választási kasszája. Mondják, hogy 
a jó Zsilinszky Mihály, a választási költségből, gondos 
atyai jóindulattal, már előre megtakarította és félre -
tette azt a birságra valót. 

Tálán azért lett csak 1000 frt a birság, mivel 
nincs több rá szánva? 

Majd utánna járunk! 

„Hazudni nem szabadi" 
Deák Ferencről jegyezte föl a história azt a 

jellemző mondást, hogy a sajtó törvénybe elég volna 
egyetlen paragrafus, mely kimondaná, hogy — ha-
zudni nem szabad. 

Bizony ez ellen a paragrafus ellen lépten-nyo-
mon sokan vétkeznek. A másik tábor lapja például 
ily értelemben minden számában követ el egy csomó 
sajtó vétséget. 

Most is, vakmerően ráfogja lapunk főszerkesz-
tőjére és Balogh Jánosra, hogy a várostól jogtala-
nul vettek föl fizetést. 

Lapunk főszerkesztőjéről azt állítja, hogy 18Ő1. 
szeptember havában már társulati igazgató volt, s 
a városnál viselt tanácsnoki állásáról csak novem-
berben mondott le. 

Hát, ha nem röstelli a fáradságot, ugyan men-
jen el szeretett barátjához ós pártfogoltjához, a tár-
sulati főigazgetó úrhoz, az majd kimutatja neki a 
társulati iratokból, hogy lapunk főszerkesztője csak 
1882. óv január havában neveztetett ki igazgatóvá, 
a bőkény—mindszenti társulathoz, s e társulat he-
lyettes igazgatója 1881. augusztus havától egész 1882. 
évi január haváig — Pokomándy István volt, a vá-
sárhelyi szakaszigazgató. A mit e részben állit tehát 
az az újság, az merő ráfogásnál és otromba hazug-
ságnál nem egyéb. 

Hanem csakugyan dolgozott főszerkesztőnk ta-
nácsnok korában is a kormánybiztosságnak; de ez 
a városi hatóság tudtával, beleegyezésével és enge-
délyével történt. 

Horváth Gyula ugyanis megkérte a várost, 
hogy mivel a gazdasági tanácsnok közreműködésére, 

kormánybiztosságnak, épen a város érdekében, 
szüksége van, engedje meg, hogy a gazdasági ta-
nácsnok a kormánybiztosságnál is végezhessen bizo-
nyos funkciókat. 

A város ezt, saját érdekében, készségesen meg-
engedte; s igy történt, hogy lapunk főszerkesztője, 
üres idejében a kormánybiztosságnál is működött, a 
mi később oda fejlődött, hogy végkép átlépett a 
kormánybiztosság fenhatósága alatt álló tisztikarba. 

De nincs az a szemfüles pákulic denunciáns, 
a ki bebizonyithatná, hogy attól a perctől kezdve, a 
mint főszeekesztőnk társulati tisztviselő lett, csak 
egy fillért is kapott és felvett volna a várostól. 

A mi padig Balogh Jánost illeti, elfeledni lát-
szanak a túlsó táborban, hogy épen ők voltak azok 
a derék férfiak, a kik Balogh Jánosnak árvaszéki 
elnökké történt megválasztatása ellen fölebbezésse* 
éltek. E fölebbezés következtében Balogh még árva-
széki elnökké történt megválasztatása után is meg-
maradt polgármesteri állásában, s igy polgármes-
teri fizetését is jogosan élvezte mindaddig, mig a 
fölebbezés elvetése után elfoglalhatta elnöki székét. 

Tehát hazugság az is, hogy Balogh egyszerre 
két fizetést húzott volna. 

Hazugság és rágalom még akkor is, ha vala-
melyik előkelő pártfogoltjátől kapta volna is a derék 
ur azt az információt. 

Ha más emberekkel volna dolgunk, azt a ta-
nácsot adnánk nekik, hogy máskor tartsák szem 
előtt a Deák Ferenc sajtótörvényét. De a kinek a 
hazugság a kenyere, az mindaddig rágódik rajta, míg 
a torkán nem akad. Gondunk lesz rá, hogy mielőbb 
a torkán akadjon, az ipszének is, meg a — sugaU 
mazójának is, 
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Helyi és vegyes hirek 
— Tallián Béla főispán, csütörtökön 

este, H.-M.-Vásárhelyen át, Budapestre utazott. 

— Fegyelmi ügyek. A közigazgatási bi-
zottság fegyelmi választmánya keddi ülésében több 
fegyelmi ügyet intézett el. Albertényit — mint la-
punk más helyén is olvasható — a tápéi stikliért 
1000 frt pénzbirságra, Gsemegi Antal volt főszolga-
bírót nyugdíj igényének elvesztésére, Pap Ákos 
mindszenti főjegyzőt 50 frt birságra ítélték. 

— A .kis törvénytelenség" okvetetlen-
kedik a másik lapban lapunk felelős szerkesztője 
ellen. No, erre mar csakugyan nem pocsékoljuk a 
nyomdafestéket; elég fegyver ő vele szemben a — 
légyosapó is. 

— A tárcánkban közölt regény foly-
tatása — a közlemények nagy halmaza miatt — 
ezúttal kimaradt. Lapunk legközelebbi számából 
azonban nem fog hiányozni. Addig türelmet ós el-
nézést kérünk tisztelt olvasóinktól. 

— Tus. Szerdán víradóra leégett Siprikó Já-
nos kovácsmester háza. Az égő épület közvetlen 
szomszédságában volt egy kazal szalma, s egy másik 
ópület, de a szerencsés véletlen és az oltási mun-
kálat ügyes vezetése folytán mindkettőt megmen-
tették a meggyuladástól. A tüz — állítólag — gyuj-
togatásból származott. 

— Az utcai lámpák már nem is lámpák, 
csak afféle pislogó mócsecskék. Igazán botrány az, a 
hogy azokat kezelik. Vagy meg se gyújtják, vagy 
csak akkora lángot hagynak, hogy az a — szemében 
se tenne kárt a tisztelt hatóságnak. Vájjon nem 
lehetne valamikép megvilágítani azt a sötétséget, a 
mi a lámpakezelés körül tapasztalható? 

— Mind hősök ők, mind férfiak. Négy 
vitéz férfiúnak hallottuk hírét, a kik egy fiatal em-
bert, valami bérenc által, becsaltak egy kávéházba, 
s ott vitézül rárohantak és — eldöngették. Négy — 
egy ellen ! Igazán kíváncsiak volnánk ezeknek az 
uraknak becses nevét tudni. 

— Fáklyásmenet Wekerlének. A fő-
város polgársága impozáns fáklyás menetet rende-
zett Szerdán este az uj miniszterelnök tiszteletére. 
2000 fáklya fénye mellett megszámlálhatatlan so-
kaság vonult a miniszterelnök lakása elé, hogy kül-
sőleg is kifejezést adjon a fölött érzett örömének, 
hogy az ország kormányának élére oly férfiút emelt 
a korona bizalma, ki nagy tehetségének ós nagy ér-
demeinek köszönheti nálunk eddig még páratlanul 
álló kitüntetését. A fényes ós zajos óvációt a minisz-
terelnök szép beszédben köszönte meg. 

— Bevonják az ezüst forintosokat. 
Azon ezüst egy forintosok, melyek jelenleg forga-
lomban vannak, a pénzügyminiszter rendelete sze-
rint bevonatnak ós csak f. évi december hó végéig 
lesznek forgalomban, azontúl móg az állami pénz-
tárakban sem lehet velők fizetni; igyekezzék tehát 
mindenki tul adni a jelenlegi ezüst forintosokon. 

— Földalatti vasút a fővárosban. A 
főváros legszebb s leghosszabb közlekedési vonalán, 
az Andrássy-uton, sínek fektetósére tudvalevőleg nem 
adnak engedélyt s igy a nagy személyforgalmat tár-
saskocsik látják el igen hiányosan. Ezen a bajon 
akar segíteni most Kunfalvy Nándor fővárosi épí-
tész, a ki az Andrássy-ut hosszában földalatti vas-
utat tervez. A vonal az Andrassy-ut elejétől az ipar-
csarnokig terjedne, a végállomásokon s feljáróknál a 
kellő helyiségekkel. A vasút villamos erőre, vagy 
komprímált levegőre volna berendezve s e módon 
eszközölnék a világítást ós a szellőztetést is. A ter 
vező az előmunkálati engedélyért már beadta fo-
lyamodványát a polgármesterhez. 

— Wekerle és az újságírók. Az idei 
jótókonycólu állami sorsjáték jövedelméből a hírlap-
írók nyugdíjintézetének 29,000 frtnyi részesedés j a 
tott. A jótókonycólu államsorsjáték jövedelméből i 
pénzügyminiszter ugyanis minden évben több jóté-
kony intézményt részesít, köztük a hírlapírók nyug-
díjintézetét is, ez a részesedési összeg azonban ren-
desen csak pár ezer forintra rúgott. A jótékony ál-
lamsorsjáték ez idei 60,000 frtos főnyereményét az 
államkincstár nyerte meg. Wekerle miniszter ezt az 
összeget szintén a jótókonycólu intézeteknek engedte 
át s igy jutott a magyarországi hirlapirók nyugdíj 
intézete is ilyen jelentékeny adományhoz. 

— A függetlenségi párt elnöke Kos-
suthnál. A függetlenségi párt uj elnöke, Eötvös 
Károly orsz. képviselő, legközelebb Turinba utazik, 
hogy magát Kossuthnak, mint a párt uj elnökét, 
bemutassa. Eötvös még soha sem találkozott Kossuth 
Lajossal, levélben sem érintkezett vele. A független-
ségi párt eddigi elnökei, Mocsáry Lajos rés Irányi 
Dániel nem tettek ilyen látogatást Turinban. 

— Az uj pénzek. Az uj pénz az állami hiva-
talok minden ágában sok változást igényel, s első 
sorban rengeteg halom nyomtatvány válik használ-
hatlanná, a magyar pénzügyminisztériumban már 
most átalakítják a számvevőségi lajstromokat, s a 
,fr t° , ,kr" betűk helyett az uj pénzeknek megfelelő jel-
zésekkel látják el a rovatokat. A kr ezentúl koronát 
jelent, aztán jön a fl a fillér jelzésére. Sokkal na-
gyobb változásokon megy keresztül az állampénztár. 
Ugy látszik, a bankók nem állottak oly nagy becs-
ben a pénzügyminisztérium szemében, mint a koro-
nák. Ezt igazolja legalább az, hogy az egész Köz-
ponti állampénztárt páncélos teremmé alakítják át. 
A kőkemény s több mint egy méter széles falra 
belülről három ujjnyi széles vaslemezeket raknak, 
nemkülönben a padozatot és a terem boltozatát is 
vasburokkal látják el. Az ajtókra villamos készülé-
ket alkalmaznak, ugy, hogy kinyitáskor az ajtók 
mindegyike két csenygetyüt hoz működésbe. Az 
egyik csengetyü a kapust szólítja, a másik a baka-
őrség kommendánsát értesiti a veszélyről. Igy az 
ország uj pénze elég biztos helyen gyűl garmadába. 
A kincstárt ezentúl nem 10, hanem 20 emberből álló 
várta őrzi. 

— Kossuth a kormányválságról. 
Diósy Béla dr, hirlapirö a minap fölkereste nagy 
hazánkfiát Kossuth Lajost. Beszélgetésük alkalmával 
szóba került a lefolyt kormányválság is. Kossuth 
nagy megelégedésének adott kifejezést a Szapáry-mi-
nisztehum bukása felett. .Szivemből örvendek — 
jegyezte meg az ősz hazafi, — hogy végre végeztek 
ezzel az emberrel* és rövid vártatva: .Tisza Kálmán 
legalább ügyes ember volt." Wekerle mindenesetre 
kitűnő ós zseniállis szakférfiú, de hogy fog-e neki 
sikerülni a jelenlegi nehézségeket útjából elgördíteni 
— az nem tőle függ A római kúriával könnyen le-
het végezni, látjuk, hogy Olaszország is végzett vele. 
A koronának akarnia kell s aztán minden keresztül 
megy. Édes istenem — szólt Kossuth — a 19-ik 
század végén kulturharc. Ez már csakugyan botrány! 
Apponyi belépése a minisztériumba? Azt hiszem, 
hogy az ő ideje móg nem érkezett el. ö kétségtele-
nül ma a legkiválóbb politikai egyéniség Magyaror-
szágon, de a magam álláspontjából nem tekinthetem 
a nemzeti eszme képviselőjének egyró^siről közjogi 
felfogása miatt s másrészről ama álláspont követ-
keztében, melyet a personalunióval szemben elfog-
lal. Magam is kíváncsi vagyok rá, mint fog fejlődni 
a 48-as ós függetlenségi párt. 

— A méhek átteleltetése. Hogy némely 
méhesben, a tói folyamán át a méhek a hideg miatt 
elpusztulnak, annak egyedül a méhtenyésztő az 
oka. A méhek gyenge állatkák és már ő fok R. hi-
degben elhalnak. Hogy télen a méhek élhessenek, 
legalább 16 foknyi melegre van szükségük. Ezen je-
lentékeny meleget a méhek maguk kénytelenek elő-
idézni. Az előidézett meleget a jó melegtartó lépsej-
tek ezreiben igyekszenek a méhek összetartani. Az 
ember azonban a méhek e szorgoskodását nagymér-
tékben elősegíti, ha téli szállásukba csekély meleget 
juttat. , £n eddig a köpü minden üres helyét szá-
raz mohával töltöttem ki, ugy szintén kívülről is 
minden hasadékot vagy eresztéket betömtem — írja 
egy méhész. — Ily eljárás mellett móheim mindig 
igen jól telelnek át. Mostani lakásom a szélnek na-
gyon exponált helyen fekszik, azért móhköpüimet 
egészen száraz, sötét, földalatti helyiségekbe viszem 
át telelni és ott méheim a közelebbi tavaszig igen 
jól érzik magukat. Mert a méhek téli idő alatt meg-
kívánják a háborítatlan nyugalmat, a száraz és a 
kellően meleg helyet. Méheimet ily helyeken min-
dig november első napjaitól kezdve, március köze-
péig tartom. Minél hosszabb ideig tartom itt méhei-
met, annál jobbnak találom, mert azt tapasztaltam, 
hogy tavaszkor, mielőtt a főid móg kellően át nem 
melegedett, a hideg földön sok méh pusztul el. Azért 
méheimet későn viszem ki és azok aztán szemmel 
láthatóan gyorsan növekednek. Méheimnek télen át 
etetésre és itatásra nincs szüksége." Ezeket ajáljuk 
minden méhtartó gazdának. 

— A telekkönyvi betét szerkesztési 
munkálatok — mint értesülünk — a jövő évre, az 
igazságügyminisiteriumban megállapított programm 
szerint, a nagyváradi és a szegedi kir. törvényszékek 
területén fognak foganatosíttatni. 

— Vérengző őrült. Székesfehérvárott ma 
éjjel nagy izgatottságot keltett az utcákon, hogy egy 
fiatal legény véres késsel a kezében összebarangolta 
a várost és leszurással fenyegetett mindenkit, akivel 
találkozott. Később kiderült, hogy az illető Kunszl 
Mihály 28 éves legény, mostoha fia Mészáros József 
gazdag parasztgazdának. Mikor a véres késsel az 
utcán kóborolt, akkor már kettős gyilkosságot köve-
tett volt el. Megszurkálta ugyanis édesanyját és mos-
toha apját, kik közül az előbni bizonyára belehal 
sebeibe. A rendőrség Seidel Lajos főkapitány veze-
tése alatt üldözőbe vette a gyilkost és még az éjjel 
sikerült is őt elfogni. Ma délután átszállították a 
gyilkost az ügyészséghez. Megbüntetni bajosan lehet 
őt, mert a legény már régóta elmebeteg, söt mint 
ilyent a lipótmtzei tébolydában is ápolták. Innen 
szülei haza hozatták, mert sokallották az órette fize-
tendő összeget. Valószínű tehát, hogy egy ujabb 
őrülósi rohamában követte el rémes tettét. 

— Kellemetlen vendégek. József főher-
ceg, a cigányoknak nagy patrónusa, rendkivül sokat 
tett már Fáraó népéért Magyarországon. Birtokára 
telepitette őket, ád nekik házat, földet, mindent a 
mit szemök, száj ok kiván, de azért a cigány csak 
cigány marad és dolgozni nem akar megtanulni, se 
különbséget nem tud tenni az enyém és tied kött. 
Persze hogy igy mindenütt félnek a cigány-szomszéd-
ságtól. A József főherceg aradmegyei bánkuti pusz-
táján letelepített cigányokat most a három szom-
szédos vármegye sínyli meg. Mióta ott vannak, mintha 
megunták volea régi gazdáikat a lovak, marhák ós 
lábasjószágok, eltűntek nyomtalanul. Es ha akad is 
nyomuk, a mely rendesen cigány szomszódok háza-
tájékára vezet, ugyancsak van baja a csendőrségnek 
a tolvajokkal, a kik büszkén hivatkoznak arra, hogy 
ő nekik nem parancsol senki, mert ők „a fenséges 
ur emberei." De ha már békések is a letelepített 
cigányok, sok bajt okoznak a látogatásra érkező 
.rokonok," mert a dádék távozásakor mindig hült 
helye marad holmi lábasjószágnak — a szomszéd 
gazdáknál. — A csendőrségnek sűrűn akad velők 
dolga. 

— Ritka nagy termés. Az imént befe-
jezett rópatakarás alkalmával, dacára hogy sok 
volt a panasz a nyár igen kedvezőtlen, aszályos 
időjárása miatt, mely a rópafejlődóst megakasztotta, 
mégis sok felé olyan rengeteg répatermések mutat-
tattak fel, a melyek már csoda számba is mehetnek. 
Igy az oberdorfi fajból Pámer osli postamesternél 
688 métermázsa, Nagy István szentmiklósi tiszttar-
tónál 697 metermázsa termett katasztrális holdankint, 
olajbogyóalaku répa Klein Ignác ongaí bérgazdasá-
gában 726 métermázsa. Stégh Henriknél O-Kéren 
862 métermázsa 52 kiló takarult kasztrális holdan-
kint Mamuth répa pedig többek közt báró Wesse-
lényi zsibói uradalmában 790 métermázsa. Betegh 
Gergelynél pedig Soósmezőn 1248 métermázsa ter-
mett katasztrális holdon ! A mostoha nyár után 
ezek mindenesetre ph&nomenális hozamok, az okok 
pedig ott rejlenek hogy a kedvezőtlen időjárást 
ellensúlyozta egyrészt a jó kezelés de főleg az igen 
jeles répamag mely az elmondott esetekben is Ma-
uthner Ödön budapesti magkereskedőtől került. A 
talajok hol e rengeteg termések takarultak, többnyire 
homokos-agyag szerkezetűek, Sósmezőn hol egy hol-
don majdnem 1300 métermázsa termett, a talaj 
agyagos volt, kevés szamosi iszappal. 

Saerkesatői üzenet. 
Lővy Sándor urnák, helyben. 

Az már még is szokatlan dolog, hogy a fiu 
apjával kezdjen polémiát, legyen ez utóbbi akármi-
lyen pákulic és kövessen el gyermekével bármilyen 
méltatlanságot. Az meg épen megengedhetlen, hogy 
a fiu atyjával szemben olyan hangot használjon, 
pláne a nyilvánosság előtt, a milyenre, fölgerjedésé-
ben, On ragadtatta magát. Ez okból nem közölhet-
jük a beküldött nyilatkozatot. A mi pedig azt illeti, 
hogy az ön somfa botja mikép adja meg a választ 
Tasnádi Imrének, hát azt intézzék el egymás között 
hárman, t. i. Tasnádi Imre, ön, meg a — som-
fabotja. 
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Puskás-Varga Sándornak 
10 db. kereskedelmi bank részvénye akár 
egészben, akár részben eladó ; értekezni lebet 
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3713. sz.—tk. 1892 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szen-
tes és vidéki takarékpénztár végrehajtónak 
Sándor János és Kökény András végrehajtatást 
szenvedők elleni 180 frt tőke követelés és já 
rulékai iránti végrehajtási ügyében a szentesi 
kir. járásbíróság területén lévő Szentes váro-
sában fekvő a szentesi 1773 sz. tjkben A f 
2237 rsz. a. foglalt ház, udvar és kertre 678 
frtban, továbbá ugy ezen végrehajtató, mint 
ifj. Kökény András és a Szentesi takarék-
pénztár csatlakozott végrehaj tatónak Kökény 
András végrehajtást szenvedő elleni 100 frt 
tőke és jár. illetve 75 frt tőke és jár. iránti 
végrehajtási ügyében Szentes város határában 
fekvő a szentesi 2720. sztjkönyvben A. f 
3296. rsz. a. foglalt uagyhegyi szőllőből Kö-
kény Andrást (k. n. Dunaháti Mészáros Er-
zsébet) illető fele részre az árverést 186 fo 
rintban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat 
lan az 1802. évi december hó 12-ik 
n a p j á n d. e l ő t t 9 ó r a k o r ezen telek-
könyvi hatóság épületében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10%>-át vagyis 67 frt 
80 krt illetve 18 frt 60 kr. készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
l én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes érték-
papírban a kiküldött, kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1892. évi szeptember hó 
3-ik napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 

Hubacsek P á l , 
kir. járásbiró. 

SZENTESI LAP. 
4024.—tk. 1892. 

Póthirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy a Szen-
tes vidéki takarékpénztár végrehajtatónak 180 
frt tőke és jár. iránti követelése — valamint 
a csatlakozottnak már kimondott ifjú Kökény 
András végrehajtatónak 100 frt tőke és jár. 
iránti és a Szentesi takarékpénztár vígrehaj-
tatónak 75 frt tőke és jár. iránti követelése 
kielégítése céljából a 3714. - tk . 892. sz. a. 
kibocsátott árverési hirdetménynyel a szen-
tesi 2720 sztjkoen A. f . 3396. rsz. a. foglalt 
ingatlan felerészére 186 frt kikiáltási árban 
az 1892. é r i deoember hó 12-ik nap-
j á n a k d. e. 9 ó r á j a ezen telekkönyvi ha-
tóság épületében kitűzött végrehajtási árverés, 
ezen kikiáltási árban nem a felerészre, ha-
nem az 1881. évi 60 t. c. 156. § a értelmé-
ben a* egész ingatlanra megtarta ni fog, mi-
nélfogva árverésen az idézett törvényszakasz 
alapján, a szentesi 2720 sztjkben A. f . 3396. 
rsz. foglalt ingatlan árverés alá bocsáttatik 
a már megállapított 186 frt kikiáltási ár 
mellett. 

Kelt Szentesen, a kir. jbiróság, mint 
tkönyvi hatóságnál 1892. évi szeptember 
hó 22 én. 

Hubacsek P á l . 
kir. aljárásbiró. 

Néhai Kozák György örököseinek 
veresegyházi 92 hold töldjük vetéssel együtt 
azonnal haszonbérbe kiadó ; értekezhetni 1.1. 

615. szám alatt. 
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kik nemi yyenyeseyben szenvednek, — 
rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-

| zott „ K e f e l E t O r " nevü galv. 
villanyos készülék leirását tartalmazó 
Képes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordása teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva. 
A készüleket ismertető füzete Un gyen 
(10 kr. bélyeg ellenében boriték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Blermanns 
villamtechnikus Bécs, I. bcnuiersir. 10. 

4. oldal. 

ü k köhögés! 
és hurutos betegségek ellen, nehézlégzés, mell-
szorulás, aszthma, nyálkásodás, torokcsiklandoz ás, 
mellbetegség szamárhurut stb. biztos sikerrel 
és leggyorsabban távolitja el a „ S s e n t -
G y ö r g y " t e a . Több évok óta sikerrel hasz 
nált és hires orvosok által ajánlva; ára cso 
magonként 50 kr. orvosi utasítással együtt. 
Áz eredmény pár napi használat után azon-
nal észrevehető; — Kevesebb 2 csomagnál 
nem küldetik. Csomagolásért csupán 20 kr. 
számíttatik fel; rendelmények közvetlen in-
tézendők: Szent György gyógyszertár Bécs 
Wimcrgasse 33. s?. svu 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Lapunk kiadóhivatalában egy ügyes és jól nevelt 

F I U T A N O N C U L 
f e l T r é t e t i l E -

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

- o u i n t - k i v o n a t . 
Kitűnő, egészséges és tartal-

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

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

Spiritusz megtakarítás 
érhető e felülmulliatlan pálinka-erositó-kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izt ád és csakis nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasitással együtt. 

£ különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
essenciumat, rum, szilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a letező likőrök, szeszesitalok, ecet és borecet készitésére 
felülmulhatlan minőségben. Készitési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Á r j e g y z é k ingyen , 21-00 
Egészségid gyártmányokárt kezességet vállalok. 

I F o l l á l s U S á L r o l y Z E M l ö p 
essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisztet képviselők kerestetnek.) 

Rövidáruk és diszek. 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

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

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 k a m i t engedménynyel árusit el. Dus választékban vannak: 

¡H! Nöi ós férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztalterítő-

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

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

valamint bélés áruk férfi- ós nöi szabók részére. 
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Férfi ruha szövetekbe . 

Smbíü, 1891. Nj out o t t S i m a F v u i gyomjtójáa. 




