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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frl — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal; 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében.| 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pén teken reggel. 

•Egyes szám ára 5 kr. 

F6szerkesztó é> kiadó tulajdonos : 

S I M A F E R E N C Z 
Felel6s-sserkesztó : 

K 0 V Á T 8 K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és l apk ihordó ink utján» 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Ecce homo. 

(P.) Csongrádról egy rövid, de sokat 

mondó hir azt újságolja, hogy Réti Ferencz 

főszolgabiró lemond az állásáról. 

Cselekszi pedig ezt azért, mert a vár-

megye főispánja a mult héten tartott hivatal 

vizsgálat alkalmával feltűnő rendetlenséget 

és kaótikus zűrzavart talált a csongrádi szol-

gabírói hivatalban, erélyesen megegzaminálta 

a szolgabiróság személyzetét, s a látottak és 

hallotlak fölött való elégedetlenségét nyiltan 

és komolyan tudtára adta Réti Ferencz fő-

szolgabírónak. 

Réti maga is érzi kritikus helyzetének 

tarthatatlan voltát; tehát töredelmesen le-

vonja annak konzekvencziáiát, mielőtt fata-

lisabb fejlemények állanának elő, 

Hipokritaság volna tőlünk, ha nem kon-

statálnánk, hogy Réti Ferencz lemondását 

— ha csakugyan megvalósul — teljes meg-

elégedéssel fogadjuk; mert a csongrádi já 

rásra valóban nagy szerencse megszabadulni 

attól az embertől, a kinek uralma balvégzet-

ként sulyosodott a hatalmi körébe eső kö-

zönségre ; s a ki — mint általában a cson-

grádmegyei szolgabirák — hivatását nem a 

jó adminisztrálásban, hanem a politikai csiny-

tevésekben és erőszakoskodásokban kereste, 

Mindazonáltal a Réti Fcrencz lemondása 

avagy maradása harmadrendű kérdéssé tör-

pül azzal a nagy horderejű momentummal 

szemben, melyet a mi szemeink a fölmerült 

esetben látnak. 

Ugyanis mi ebben az esetben annak 

látjuk örvendetes bizonyítékát, hogy a vár-

megye főispánja — kinek közigazgatási szak-

avatottságát különben mindig hallottuk ma-

gasztaltatni - valóban t u d szakszerűen, és 

a k a r erélyesen vizsgálni, tisztán lát és üd-

vös szigorral lép fel, a hibákat nem takar-

gatja, sőt inkább leleplezi; s igy nemcsak 

főnöke, hanem a szó magasabb értelmében 

vett ellenőre is a kormányzata alatt álló tiszt-

viselőknek. 

Ugy látszik tehát, hogy a főispánban 

Csongrádvármegye megkapta végre azt a fér-

fiút, a kit a vármegyei ellenzék oly régóta 

keresett. A ki hivatott is, képes is, akarja 

is meghonosítani a tiszta, becsületei, pontos 

és igazságos közigazgatást. S ezzel nagyon 

sok van mondva, mert ez a — b é k e. 

Ugyanis az itteni viszályok okai a vármegyei 

adminisztráczióban gyökereztek. Egy felől állot-

tak a pákuliczok az ő féktelen erőszakosko-

dásukkal, visszaéléseikkel, és hátuk megett a — 

főispáni hatalommal, mely minden törvény-

telenségre, minden visszaélésre, minden hi-

bára készségesen ráborította a védő és ta-

karó palástot. Másfelől állott a vármegyei 

ellenzék, mely sértett jogai és megtaposott 

igazsága öntudatából merítette az erőt a küz-

delemre, s melynek tettvágyát folyton sar-

kantyúzta a keblében összegyülemlett mérhe-

tetlen keserűség. 

Mihelyt azonban belátják a pákuliczok, hogy 

a főispáni hatalom megszűnt tussoló apparátus 

enni, vakmerőségük egyszerre eloszlik, vége 

lesz az erőszakoskodásoknak, s minden tiszt-

viselő igyekszik kötelességét hiven és jól be 

tölteni. A rosta, mely a főispán erős kezében 

van, apránként mind kihullatja a konkolyt, 

s nem marad benne más, mint a tiszta buza, 

Szóval egy szép napon arra fogunk viradni, 

hogy Csongrádvármegye jól és lelkiismerete-

sen adminisztrált vármegye leszen. 

Ha aztán az ellenzék látni íogja, hogy a tiszt-

viselők hiven sáfárkodnak a kezükre bizott 

közhatalommal; ha érezni fogja, hogy sze-

mély válogatás nélkül mindenkinek egyfor 

mán szolgáltatnak törvényt és igazságot; ha 

tapasztalni fogja, hogy rend és tisztakezüség ér 

vényesül mindenütt., és ha itt vagy amott nie 

rül is föl visszaélés, azt rögtön nyomon kö-

veti a részrehajlatlan és szigorú megtorlás, 

— akkor a kedélyekből elszáll a keserűség, 

mint a füst és pára, vége lesz a torzsalko-

dásoknak, mert ugyan ki veszekednék ott, a 

hol senki se bántja i Mihelyt tehát n t m lesz 

ok, nem lesz okozat sem. 

Az emberek tarthatnak haragot egymás 

iránt egyénileg tovább is, a béke és nyuga-

lom azért mégis megszületik a közéletben 

önként, észrevétlenül és visszatarthatlanul. 

Az a főispán pedig, a kinek nevéhez 

a béke és nyugalom helyreállítása fűződik, 

hervadhatatlan érdemeket szerez maganak. 

Az ő trofeumai nem a zsandárszuronyok lesz-

nek — mint a Zsilinszky és Tallián kor-

szaké - hanem a híven teljesített kötelesség 

fölemelő öntudata, a kimaradhatlan felsőbb 

elismerés, és a vármegye népének mélysé-

ges hálája s igaz szeretete. 

Örömmel látja a vármegyei ellenzék 

hogy Vadnay Andor dr. főispán olyan 

mezőkön halad, a hol az i l y e n trofeumok 

teremnek. Azért irtuk mi czikkünk élére azt 

a jelentőségteljes szót: „Ecce homo !" 

(P.) — Henczegés Cicatriczis Lajosról szól 

az ének ; a mit különben talán felesleges is mondani, 

mikor hetvenkedésről beszélünk. Mert tudvalevőleg 

ez az ur vagy erőszakoskodásokban vagy hetven-

kedésekben utazik, már a szerint, a mint vagy a 

községekkel, vagy Szentes városával akasztja össze 

a kereket. 

A mi a községekkel való bánásmódját illeti, 

azt konkrét esetekből jól ismerik olvasóink. A szám-

talan eset közül ezúttal csak kettőt elevenítünk föl. 

Az egyik az, mikor főszolgabiró korában Csanyon 

megparancsolta a népnek, hogy őtet mindenki ugy 

tekintse, mint az Úristent; a mely hivatalos kijelen-

tésen fölöttébb épültek a jó csanyiak. A másik a 

tápéi zendülésnek keresztelt eset, mikor a tápéi kán-

tort, beteg feleségével együtt, zsandárokkal kerget-

tette ki a községből; a mit később vitézül letagadott. 

A szentesi viselkedéséről pedig mindenkinek fo-

galma lehet, a ki végig néz egy városi közgyűlést, 

és végig élvezi azt a provokáló és pöffeszkedő tem-

pót, amit ott szokott tanúsítani a derék ur. Avagy 

tessék megkérdezni a saját tiszttársait, majd azok 

elmondják, hogy mikép szokott velük Haynauskodni. 

Folyó hó 8-án a városi főjegyzőt szerencsél-

tette magas látogatásával, és ismert modorában elő-

kérte tőle a közgyűlési jegyzőkönyvet, hogy majd 

abból kiírja, hogy kik és mikép szavaztak a villany-

világítási kérdésben. Magyar Elek főjegyző azt felelte 

neki, hogy ő egy elnöki rendelet értelmében sem-

miféle ügyiratot se adhat ki a polgármester tudta 

és engedélye nélkül; forduljon tehát a polgármes-

terhez. 

Nosza, felfortyant erre a vármegyei nagyhatal-

masság, és fenyegető gőgös hangon kijelentette, 

hogy: „ K i t e k e r e m m i n d n y á j ó t o k nya-

k á t ; a k e z e m b e n v a n a s o r s o t o k , m a j d 

m e g t a n í t l a k b e n n e t e k e t * . 

Magyar Elek főjegyző erre a durva inzultusra 

nem tehetett egyebet, mint azt, hogy rögtön felment 

a főispánhoz, és elpanaszolta neki az esetet. 

Nem tudjuk, hogy a főispán mit fog mondani 

erre a henczegésre. De azt tudjuk, hogy Szentes 

város köztisztviselői nem vármegyei hajdúk, a kik-

kel kénye-kedve szerint gorombáskodhatik a várme-

gyei basa Tehát hátrább az agarakkal, tisztelt ur. 

ön ugyan nem fogja itt kitekergetni senkinek a 

nyakát; mert hát nem olyan világot élünk már, 

hogy Önre bizzák a — hájat. 

A városi tisztviselőknek azonban adunk egy 

jó tanácsot. Ha máskor is gorombáskodik ő basa-

sága soha se fájlalják vele a főispán fejét, hanem 

fogják meg a becses gallérát, és brevi manu lódítsák 

kivül az ajtón. 

Mert az argumentumot mindig — ad hominem 

kell alkalmazni. 

— Az erőszakoskodó Szeged. 
Abban a ritka szerencsében részesülünk, hogy 

meg kell dicsérnünk egy csongrádmegyei fő-

szolgabírót, még pedig — csodák csodája — 

a dorozsmait. 

Szegény tápéiaknak ugyanis nagyon meg-

gyült a bajuk híres neves Szeged városával; 

a ki egykor földesuruk vala. Még abból az 

időből maradt fent Szegednek az a joga hogy 

a tápéi révben szedte a vámot — az ide-

genektől. Arra a gondolatra azonban sohase 

vetemedett a szegedi magisztrátus, hogy a 

tápéi lakosokkal is megfizettesse a révpénzt. 

De jó Szeged városa most egyszerre 

gondolt merészet és nagyot: kapta magát, 

elhatározta, hogy a tápéiakat is megadóztatja 

a révben, a mi annál érzékenyebb dolog, mert 

Tápé határának egyrésze a Tiszántúl esik, 

s igy oda nagyon sűrűn közlekednek a tápéi 

lakosok. 

Ebből természetesen nagy vita támadt, 

a minek aztán az lett a vége, hogy a tápéiak 

megugrasztották a hatalmaskodó szegedi vám-

őröket. Szeged város hatósága aztán panaszt 

emelt a dorozsmai főszolgabírónál, a ki vég-

zésileg kimondta, hogy azok a tápéi lakosok, 

a kik gazdálkodási czélból mennek át a kom-

pon, nem tartoznak révpénzt fizetni; s el-

rendelte, hogy az illetők állandó igazolvány-

nyal látandók el. 



146. szám. 
1 OKTAT SZENTESI LAP. 

bíró rendelkezese, s remonstrál ellene, a mi Aiánlia hogy a katonák részére a marhahús kozott arra, hogy a mit egyszer a fejébe vesz, azt 
különben az ő dolga. Részünkről helyeseljük J

meUett
J
 a ^ é s sertéshús is hozassék be. Majd az keresztül js viszi. 

a főszolgabíró azon eljárását, hogy védel-

mébe vette a tápéi népet. 

A dolog genezisét és jogi oldalát nem 

ismerjük ; de jogérzetünk azt diktálja, hogy 

az ősi gyakorlatot nem lehet koníiskálni. S 

adóreform kérdéseit veti fel s fejtegeti. Azután a 
délvivéken alakuló gazdasági egyletek ellen a kor-
mány által intézett támadásokat s visszaéléseket vá-
zolja, általános figyelem s megütközés kíséretében 
ugy, hogy Festetich miniszter szükségesnek tartotta 
i védekezést elismerve, hogy némely intézkedésében 

nem képzelünk olyan kormányt, mely az ál- tévedett s azt vissza is vonta. Wittmann képviselő 

landó és régi uzuson alapuló jogot érvény-

ben ne hagyná, 

Azért azt tanácsoljuk a tápéiaknak, hogy 

régi joguk erőszakos érvényesítésével ne sze 

rezzenek maguknak bajokat, hanem fordul-

janak a kormányhoz. Arra való az ország-

gyűlési képviselő, hogy az ilyen kérdésekben 

szószólója legyen a kerületébe eső községek-

nek. És Sima Ferencz bizonyára készségesen 

fogja teljesíteni kötelességét, ha a község 

hozzá fordul közbenjárásért. 

Levél a szerkesztőséghez. 
Tekintetes szerkesztőség! 

Folyó évi november hó 18-án megjelent lap-

jában közzé tett nyílt levelem ama dorgatorium dol-

gában világot vetett a vármegye t. közigazgatási 

bizottságának téves határozatára. Most már a hatá-

rozatot megkaptam ; de nem kivánom azt felebbezni, 

két okból, és pedig azért: mert a felebbezésre szük 

séges bélyeg kiadást inkább oda adom a szegények-

nek és mert nem akarom, hogy főispán urnák kitől 

sok jót várok a megye közigazgatását tekintve, s 

a kit az alispán ur, a határozat referálásával félre-

vezetett, — kellemetlenséget okozzak. 

Ezt csak azért hozom nyilvánosságra, hogy az 

illetők ne mondják azt, hogy nem volt igazságom 

s nem mertem felebbezni. 

Ezen levelet tulajdonkép azért irom, hogy jel 

zett közleményem folytán, Zsarkó jegyző, valószínű-

leg felsőbb sugalmazásra Cs. Sándorfalva község 

képviselőtestületét f. évi november 26-ikára gyűlésbe 

összehívta, azért, hogy mondja ki a gyűlés, hegy 

azon 140 frt, a mit ő , italmérési jutalék czimén 

felvett a község pénztárnokától a községi szervezeti 

szabályok ellenére elkezelt, őt illeti. De kérelme és 

indítványa annak daczára, hogy meghitt benső barátai 

mindent elkövettek érdekében és egy pár jámbor 

embert is sikezült nekik a szavazáshoz lekenyerezni 

szavazat többséggel elvettetett 

Nagyon fontos dolog ez s ajánlom a főispán 

becses figyelmébe két szempontból is. Ugyanis: 

A községi pénztárnoknak csak 100 frt évi fize 

tése van. Ezt pótolja azon 140 frt, a mit ital mérési 

jutalék czimén az államtól, a szervezeti szabályok 

biztosítanak részére. Ha a 140 frttól a pénztárnok 

elesnék s ez is a jegyző telhetetlen zsebébe csusz-

tattatnék : akkor becsületes embert, a ki hivatalos 

órákat betartani köteles, 100 frt. évi fizetésért kapni 

erre kijelenti, hogy a visszavonás daczára ők állán 
dólag üldöztetnek s üléseiket sem tarthatják meg. 
„A belügyminiszter az oka!" E közbeszólásokjelzék, 
hogy egyik miniszter a másikra tolja a felelősséget. 
Majd Gajáry személyes kérdésben tett néhány meg-
jegyzést Wittmannak a Nemzet közleményeire vo-
natkozó kifejezéseire. 

Vittmann beszéde alatt Andrássy Tivadar gr. 
foglalta el az elnöki széket, s e közben a régen nem 
látott Andrássy Gyula gróf miniszter is megjelent 
helyén, a mi nagy feltűnést keltett annál inkább, 
mert a Házban e közben a többi miniszterek is 
megjelentek, s a képviselői padok sűrűen benépe 
sedtek, ugy, hogy Károlyi Sándor gróf beszéde meg 
kezdésével, tömött padsorokban figyeltek hallgatói. 

Gróf Károlyi Sándor a vizszabályozásra tett 
rövid megjegyzés után a telepítés kérdéséről szólott 
s nagy figyelem között fejtegette, hogy például az 
oly telepítési kezdeményezéseket, mint a kecskeméti 
is, követendőnek nem tartja, mert mint bizonyos 
uzsorán épültnek, jövőt nem igen jósolhat A tele-
pítés czéljaira alakítandó agrárbankot, mint az ter-
veztetik, elitéli. Helytelennek tartja, hogy bécsi bank-
kal szövetkezve akarják felállítani, hol az igazgató-
sági tagok honosságát is perczentekben állapítják 
meg. Hazai pénzzel kell azt szervezni, szövetkezeti 
alapon. 

Majd a börze befolyását ismerteti az árképző-
désre. A kartell-malmok őrlési engedélyének követ-
kezményeit már a kormány is szükségesnek látja 
mérsékelni. A kereskedelmi szerződések szabályai az 
életben eléggé érezhetők. Ajánlja a vasúti tarifa-
kedvezménynek alkalmaztatását. Nagyérdekü beszé-
dét a baloldal zajos tetszéssel és éljenzéssel kisérte 
mindvégig. 

Tisza István sietett Károlyi nézetét, hogy az 
agrár bank hazai pénzen szerveztessék, megbénítani 
azzal az érvvel, hogy ő szükségesnek találja még 
mindig az idegen tőke beözönlését hazánkba, főleg 
a gazdák igényei kielégítésére. A mai válság okát 
külföldi viszonyokból eredőknek tartja, mert nálunk 
a föld s a bérlet ára sokkal nagyobb, mint évekkel 
ezelőtt. Utal a szesz, ezukor, söripar fejlődésére, a 
mint a mezőgazdasággal van összeköttetésben. A 
malmokat védelmébe veszi, mert azok a szeszterme 
lők érdekeit mozditják elő. 

Éles polémiába keveredett a közős vámterület 
mellett — a külön vámterületet kívánó közjogi el-
lenzékkel szemben. Agrár tekintetek nem helyeslik a 
külön vámterületet, természetesen az ő szempont-
jából. A jobboldal által nagy figyelemmel hallgatott 
beszédét pártja nagy tetszéssel kisérte 

Tisza Istvánnak gróf Károlyi Sándor beszédére 
tett czélzatos bírálata, mintha ő is a hazai iparral 
és kereskedelemmel összeütközésben 'evő agrárpoli 
tikát művelne, gróf Károlyit szólásra késztette, ki 
rövid néhány szóval a baloldal zajos tetszése, s él-
jenzése kíséretében magyarázta meg szavait, hogy 
a magyar iparnak s kereskedelemnek típusát a ha-
zai gazdaság van hivatva megadni, s midőn a gaz 

röv den de ő sem tudta az érdeklődést felkelteni, 
azért sietett is befejezni beszédét, kijelentvén, hogy 
csatlakozik Ivánka határozati javaslatához. 

Mig e beszédeket fáradtan hallgatta egy ki-
csiny csapat, künn a folyosón vidámabb volt az 
élet. Jártak-keltek a válságban utazó honatyák és 
nem igen titkolóztak. No hát válság van, de majd 
elmúlik, csak meg kell várni, a végét. 

Szalay Imrét csak az esetleges uj választás ag-
gasztotta, el is fogta a kinn sétáló elnököt : ugyan 
elmehetnék-e nyugodtan Afrikába oroszlán-vadá-
szatra, nem halászszák el addig a kerületemet ? 

Ugy mondják, hogy az elnök tanácsa az volt: 
maradj itthon! 

Mert hát nem lehet tudni, mit rejt a .jövő 
méhe-. 

nem lehet, mert még a piaczi lézengő is keres egy dák az ennek ellenére történő hibás polit kai eljárást 
évben 100 frtot. ¡látják, még csak annyit sem tehetnek meg, hogy 

De figyelemre méltó még az is, hogy a köz-' felszólaljanak ? Hallgassanak ugye, vagy legyenek 
ségi lakossá; a gyűlés tartamára a községházát kö-' kormánypártiak, végzé frappáns rövidséggel, zajos 

rül fogta, várva az eredményt és hogy a 
, {derültség és éljenzés között beszédét. 

s A decz. 7-iki ülésben alig volt néhány képvi-

jóakaratával vesen véget. 

Kecskemét, 1894 deczember 5. 

pénztárnoka, a gyűlésben Zsarkó jegyzőnek n y i l v á- ^ j e l e n a ' h á z b a n í m i d ő n a z elnök az ülést meg-
nosan szemére hányta, hógy a 140 frtot elakarja nyitotta, de még szólásra is alig jelentkezett valaki, 
tőle sikkasztani s mikor a jegyző dühében elkezdte a mig Sághy Gyula nem áldozta fel magát és bele-
az asztalt öklével verni, mint a baka dobot, azt hi--toB°tt egy hosszú beszédbe, a melyet ugyan kevesen 

vén, hogy most is aduttol: egy képviselő a gyü l é s-^^ a l ^ t t a ^ m ^ ü t á ™ a s z j n t é" *en\zeti P á r t i V á " 
KA1 wíoiroUo HnKni , sárhelyi László mondotta el véleményét a gazdasági 
böl iialtarta doöm ¡helyzetről és miután elpanaszolta a kendertermelés 

Kérem a főispán urat, hogy egy község hol- körüli bajokat, átadta a szót Hortoványi Józsefnek, 
dogulása és jóléte érdekében mig nagyobb veszély a ki hosszú beszédében a szocziálizmus terjedésének 
nem áll be ezen állapotoknak, a közérdek iránti o k a i t és esetleges veszélyeit fejtegette Molnár Józsiás, 

mint szakértő sorolta elö a malomipar és a kisgaz-
dák mizériáit, de a ház nem érdeklődött még kül-
földi ismeretei iránt sem. Báró Andreánszky Gábor 
szintén a kisbirtokos osztály érdekeit emlegette és a 
gazdasági vita felfrissítéséül uj eszmet vetett fel egy 
kérdés alakjában: mit igyék a magyar ember ? Bort 
már nem ihatik, mert nincs, a kávét és theát nem 
lehet szeszes italnak venni, maradna tehát a pá-
linka. De most ezt is ugy megdrágítják, hogy nem 

A decz. 6-iki ülésben folytatta a képviselőház minden ember fia juthat hozzá, 
a földmivelési minisztérium költségvetésének tárgya-' Szalay Imrére váratlanul jutott a szólás sora 
lását. Elsőben Wittmann János szólt a nemzeti párt- s azért elnézést kért, mivel nem készült el még a 
ról, beszédét a miniszter programmbeszédének birá- beszédével. Nem kívánta a minisztert támadni ugy 
latával kezdvén, melyben magára nézve biztató s gondolkozván, hogy minek megrúgni a haldokló 
megnyugtató pontokat nem lát. Részletesen foglal- oroszlánt. Meglehet, hogy Festetich is megnyerhette 
kozott az annyit zaklatott kisbirtokosok, illetőleg a volna a gazdaközönség bizalmát, mint elődei csak-
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Kovács István, 
ügyvéd. 

Országgyűlés. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) Személyi hir . Vadnay Andor dr. főispán 

szombaton délben — a kormányválság akut jelle-

géről szóló hirek folytán — Budapestre utazott. 

Hétfőn reggelre azonban itthon lesz, hogy az állandó 

választmány ülésén elnökijön. 

(r.) — A vármegyei közgyűlésre — mely 

tudvalevőleg kedden kezdődik — ismételten felhív-

juk a megyebizottsági lagok figyelmét. Különösen a 

helyben lakó tegoktól joggal elvárható, hogy részt 

vegyenek a fontos ügyek tárgyalásában. 

— tíála-ünnep. Az egyetemes reformácio 

történetének egyik legvonzóbb alakja Gusztáv Adolf 

születésének 3 százados fordulója esvén e hó 9-ére, 

e napot az egyház szabadságának védelmezésében 

elhunyt hős király emlékére Magyarországon is meg 

fogják az evangelikus egyházközségek ünnepelni. 

Rákóczi György erdélyi fejedelem ugyanis a svédek-

kel szövetkezve vivta ki 1645 ben a magyarhoni 

evangélikusok szabadságának egyik biztositékát a 

iinci békekötést. 

— Felolvasó estély. A szentesi róm kath. 

olvasókör decz. hó 9-én (vasárnap; este fél 6 óra-

kor a saját helyiségében szavalással egybekötött lei-

olvasást tart. 

(r.) — A csongrádiak kr iszkindl i je . Az 

1893-iki kolera Csongrád városnak 6000 frt rendkí-

vüli kiadást okozott; melynek megtérítését minded-

dig hiába kérték a csongrádiak a kormánytól; most 

azonban a belügyminiszter kiutalványozta a 6000 

forintot. Nem követünk el szerénytelenséget, ha az 

elért sikerbői lapunk főszerkesztőjének, Sima Ferencz 

oszággyülési képviselőnek is részt vindikálunk! mert 

tudvalevőleg ő volt az, a ki a belügyi költségvetés 

tárgyalásánál kemény szemrehányásokat tett a mi-

niszternek azon szükkeblüségért, hogy a járványos 

betegségek elfojtására szolgáló országos alapból 

semmi segélyben nem részesítette Csongrádvármegye 

községeit. A miniszter akkor megígérte, hogy a fel-

szólalást méltányolni fogja, a mit a csongrádiakkal 

szemben íme meg is tett. Azonban még több község 

is tarthat igényt hasonló kedvezményre; például 

Horgos, Dorozsma, Mindszent, stb. Remeljük, hogy 

azok iránt is méltányos lesz a belügyi kormány. 

— Választó-közgyűlés. Szegvár község 

képviselőtestülete decz. 3-an rendkívüli közgyűlést 

tartott, melynek egyedüli tárgya a Pusztai Pál he-

lyettes községi pénztárnoknak állásáról lett leköszö-

nése folytan egy ujabb helyettes pénztárnoknak vá-

asztása volt. A községi pénztár kirablása alkalmá-

ból tudvalevőleg a pénztárnok és ellenőr ellen a fe-

gyelmi eljárás nevezetteknek állásuktól lett felfüg-

gesztése mellett elrendeltetett. A pénztárnok felfüg-

gesztése óta immár harmad izben lett egybehiva a 

képviselőtestület helyettes pénztárnok választása 

czéljaból, mert a megválasztottak mindannyian csak 

néhány napot töltöttek el hivatalukban, azután hűsé-

gesen beadták lemondásukat. A deczember 3-iki 

közgyűlés Piti Pétert választotta helyettes pénztár-

noknak, ki ügyes és szorgalmas egyén lévén, van 

remény arra nézve, hogy Gémes István pénztárnok 

fegyelmi ügyének elintézéséig becsülettel megállja a 

sarat; és igy fel lesz mentve a képviselőtestület is 

a pénztárnok helyettesítésre vonatkozó örökös gyű-

lésezgetésektől. 

(r.) — Dohány csempészet. A helybeli 

pénzügyőrség egyik czirkáló őrjárata épen akkor tar-
kis gazdák viszonyaival. Ezekre orvoslást sürget, hogy azt hiszi, hogy erre már nem lesz a minise tóztatta le Molnár Sándor szentesi lakost, mikor \ 
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kilogram szüzdohányon akart túladni. Hasonló sors!másik csapással a fejét hasitotta szét. E borzalmas 

érte Bacsa Jánost, kinél 35V* kiló, és Sipos Feren-'tett után az anyagyilkos fiu elmenekült s azóta 

czet, kinél 7Vi kiló dohányt találtak. 

— Iskolaszéki ü lések. Szegváron az iskola-

széki tagok 3. éves cziklusa most járván le; csak 

a közelmúltban alakult újra az iskolaszék, melynek 

elnökéül akkor Bécsi Sándor jegyző választatott 

meg. Sokoldalú elfogultsága azonban őt e tisztség-

ről lemondani kényszerité, s lemondását be is adta. 

A f. hó 1-én tartott iskolaszéki ülésben töltetett be 

újból az elnöki állás, melyre egyhangúlag Orosz Já 

nos, adóügyi jegyző választatott. Ugyanezen ülés-

ben a kir. tanfelügyelőnek e tárgyban kelt rende-

lete folytán, határozatba ment az ismétlő leányiskola 

felállitása is, melynek vezetésével Vézy Erzsébet taní-

tónő bízatott meg. 

(r.) — D o b á k Bé la szegedi kir. ügyész „fő-

ügyészi helyettes* czimmel és jelleggel ruháztatott 

fel. A köztiszteletben álló rokonszenves férfiú ezen 

megérdemlett kitüntetéséhez őszinte örömmel gratu-

lálunk. 

— A cseléd sorsa. Gajda József, szegvári 

gazdánál, mint cseléd szolgált, Majzik Mátyás 15 

éves fíu. Ma egy hete, este vacsorálás közben, a ház-

belieknek erős főfájásról panaszkodott. Vacsora után 

kiment az istállóba és ott a szokott helyén lefeküdt. 

Másnap reggel a szegény gyermeknek hült tetemét 

lelték csak fel, adkor éjjel kiszenvedett. 

— (r.) A szentesi reiorni . egyház 1895. 

évi költségvetése elkészült. A bevétel 38.882 frt 09 

krban van előirányozva s ugyanannyi a kiadás is. 

— (r.) Másod ik termés Borbély Lajos 

felsőréti tanyáján egy almafa második termést is 

hozott az idén; melyből néhány darabot beküldöt-

tek hozzánk. Az almák aprók ugyan, de épek és 

egeszségesek. 

— I. Napoleon és a halálsejtelem. A nép-

hiedelem azt tartja, hogy vannak emberek, kiknél 

előérzetük a velük történő kellemetlenségeket már 

eleve megsejteti; a bölcsészek azonban ezt a pogány-

korból reánk maradt babonának tartják. Ámde el 

lenség előtt már oly sokszorosan nyilvánultak és be 

is teljesedtek halálsejtelmek, hogy nem kevés ember 

találkozik — köztük katonák is — kik az ily sejtel-

mek létjogosultságát elismerik. így I. Napoleon be-

szélte „Emlékiratai"-ban, hogy La-Harpe tábornok, 

kit 1766-ban Pianczenzánál agyonlőttek, a halálát 

megelőző napon oly szomorú, levert, mélázó és 

szórakozott volt, hogy képtelen volt parancsot osz-

tani. Valami legyőzhetlen előérzet uralkodott való-

nem került elő. 

— öngyi lkosság az utczán. Nagy riadal-
mat idézett elő Pozsonyban egy 72-ik gyalogezred-
ben közlegény, a ki a nyílt utczán mellbe lőtte ma-
gát. E hó 5-én délután a vám-utczaban megállott 
egy baka, levetette köpenyét, földre dobta a sapká-
ját, azután oldal fegyverét is leoldotta s eldobta. 
A járó-kelők kíváncsian álltak meg s nézték, mit 
müvei a furcsa katona. Mindenkinek az a gondolata 
támadt, hogy megőrült. Távolról egy tiszt jött s 
amint ezt a baka észrevette, hangosan kiáltotta! 

— No! ez se talál életben! 
Azzal nadrágja zsebéből revolvert rántott elő 

és mellbe lőtte magát. Az utcza népe összefutott s 
haldoklót beszállította a közeli kadet-iskolaba, 

honnan aztán elvitték a helyőrségi kórházba. 

* Haza i ipar diadala. Első erdélyi gyermek-
játék és fa diszmü árú-gyár M a r o s-V a s a r h e-
1 y e n — kizárólagos rak tar Szentesen, Uoü 'mann 
J a k a b játék és diszmü arú üzletében — tartós, tö-
mör erős készítmény, kaphatók tömör (nem kitömötj 
hinta lovak, gyermek asztalok, kocsik, taligák, szé-
kély stylú bútorok és sok más czelszerű játékok és 
egyébb más használati tárgyak. É l j e n a ma-
g y a r i p a r ! 

Elhaltak névsora. 
1894. december hó 1-től deczember hó 8-ig. 

Csikós János, 5 hónapos, belhurut. — Sipos 
Mária, 3 napos, születési gyengeség. — Kiss József, 
55 éves, szívbaj. — Busa János, 54 éves, tüdővész. 
— Mikecz János, 5 hónapos, ranggörcs. — Nagy 
Erzsebet, 73 éves végelgyengülés. — Sztanó Sara, 
74 éves, gyomorrák. — Füsti Molnár Julianna, áb 
éves, szívszélhűdés. — Ács Julianna, 75 eves, vese-
lob. — Jancsity Dusán, 18 eves, öngyilkosság akasz-
tás által. 

i m m BEMEKET. 
ü ick és üock, Flóck és Jb'lók hires 

4 pajkos külföldi erőművészek megérkeztek, 

és Hofflliailll Jakab 7,14,és á l kros játék 

norinbergi bazáráruk nagy raktárába a be-

vásárló n. é. közönségnek egyenes kívánságra 

művészetüket bemutatják és golyó dobálasuk-

kal újra meg újra ingerlő vidámságot kelte-

nek ingyen. 

5. oldal. 

M e g h í v á s * 

A „Szentes-vidéki takarékpénztár* 1894. 

évi deczember 22-én d. e. 9 órakor saját 

házában tartandó 

rendkívüli közgyűlésre 
a t. részvényeseket van szerencsém meghivni. 

Szentes, 1894. decz. 5-én. 

Fekete Márton, 
elnök. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés a kibocsátott 500 

uj részvény értékének befizetéséről. 

2. Alapszabályok módosítása. 

3. Jegyzőkönyv hitelesítésére két rész-

vényes tag megválasztása. 

Jegyzet : Az alapszabályok 26. §-a értelmé-
ben a szavazni kívánó részvényes az erre szükséges 
igazolványt a közgyűlést megelőző 8 nap alatt az 
intézet hivatali helyiségében átveheti, ha magát a 
közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal saját ne-
vére irt részvénynyel igazolta. 

Mélyen leszállított á rak ! 

A m. t. közönség szives figyelmébe. 
Van szerencsém a t. közönség b. tudo-

mására hozni, miszerint az üzletre nézve ked-

vezőtlen időjárás miatt, az összes raktáron 

levő árukat u. m . : 

Férfi, női és gyermek bőr- és posztó-czi-

pők, Jáger és gyapjú alsóingek és nadrágok, 

muffok, boák, gallérok, férfi- és nőisapkák, 

berliner és genilia sálak és kendők, blousok, 

szövet és trichó leányruhák, fiu öltönyök eser-

nyők stb. valamint a legdivatosabb női kala-

pok, legújabb kézimunkák, karácsonyi és újévi 

meglepetésnek való ajándékokat mélyen 
leszállított árakon bocsájtom a n. é. 

közönség rendelkezésére. 

Melyről t. vevőim bevásárlások által meg-

győződni kegyeskedjék. 

Üzletemet a m. t. közönség szives párt-

fogásába ajánlva teljes tisztelettel 

Özv. Klein Auguszta. 
2V4 Dús választék! 

H e g l t i v A » . 

A n Szentesi Kereskedelmi Készvénytár-

saság" 1894. évi deczember hó 26-án d. e. 

ján, a mi nem szomorúság, hanem halálának biztos 10 órakor Szentes város Közgyűlési termé-
'ben (Széchenyi-liget) 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényeseket van szeren-

csénk meghivni. 

A z i g a z g a t ó s á g . 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság javaslata a részvény-

társaság felszámolása tárgyában. 

2. A felszámoló bizottság választása. 

3. Jegyzőkönyv hitelesítése iránti intéz-

kedés. 

sejtelme volt. Maga Napoleon is gyakran észlelte 

ezen lelki jelenséget. így például Duroc tábornokon, 

kit később egy ágyúgolyó tépett szét. A tábornok a 

halálát megelőző napon igen komoly volt s ugy 

nyilatkozott, hogy balsejtelmek gyötrik. Magát I. Na-

poleont is, a pokolgép felrobbanását megelőző nap 

estéjén oly levertség és nyugtalanság szállotta meg, 

melynek okát megmagyarázni képes nem volt. Vajon 

tiszta véletlenség müve ez ? Annyi bizonyos hogy 

ha csakugyan véletlen összetalálkozásokkal volna 

dolgunk, ugy ez nagyobb csoda számába me-

hetne, mintha azt kellene feltennünk, hogy a lélek-

nek meg van az a tulajdonsága, hogy a veszélyt 

megérzi. Ez esetben csak egyetlen csodával volna 

dolgunk, migha a véletlen ősszetalálkozás álláspont-

ján maradunk, mindegyik esetben egy-egy külön 

csodát, az ősszetalálkozás csodáját kell felvennünk. 

— A juss miat t . Győrmegye Felpécz közsé-

gét szörnyű gyilkosság tartja izgalomban. Egy elve-

temedett fiu ölte meg az édes anyját, hogy mielőbb 

átvehesse anyai jussát. Győri levelezőnk a követke-

zőkben tudósít a rettenetes gyilkosságról: Bozzai 

István, fiatal parasztgazda már régóta haragban 

állott az édes anyjával azért mert az öreg asszony 

nem akarta neki még életében kiadni az őt illető 

anyai örökségét. A minap is rá akarta venni az 

anyját, hogy követelését teljesítse, de az hajthatlan 

maradt s e szavakkal utasította vissza fiát: 

— Ugyan, István, már nem tudod megvárni, 

hogy a szememet őrökre lehunyjam ? 

— Befogom én a kelmed szemét hamarább is, 

orditotta Bozzai. 

Azzal kirohant a konyhába, honnan egy élesre 

fent fejszével jött vissza a szobába és védtelen, 

öreg anyját először halantékon üttötte, majd egy 

-Figyelmeztetés. Azon részvényesek, kik a 
közgyűlésen reszt venni óhajtanak, alapszabályaink 
14. §-a szerint részvényeiket vagy azokrol nyert zá-
loglevelet intezetünk pénztáránál legalabb 8 nappal 
a közgyűlés előtt letenni tartoznak. 1V2 
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Karácsonyi ünnepekre 
a legú jabb divat nő i ruhára való szövetek 

n a g y T 7 - á , l a , s z t é I s " b a : r i 

rendkivül olcsó árakon 

Buday Imre, 
kézmfi , divat- és röv idá rú kereskedésében 

Szentesen (Kis-piacz) 

szerezhető be, 1—3 
Mindenkinek saját érdekében áll meg tekinteni. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 

teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 1892 

évi 3468 számú végzése következtében dr. 

Fíló Lajos ügyvéd által képviselt Balogh Szabó 

Sára szentesi lakos javára Mecs Balogh 

Mihály és neje szentesi lakosok ellen, 300 

frt s jár. erejéig foganatosított biztosítási 

végrehajtás utján lefoglalt és 592 frtra be-

csült lovak, juhok, kocsi és más tárgyakból 

álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi, kir. jbiróság 

8987—1894 számú végzése folytán 300 írt 

őkekövetelés, ennek 1890 évi február hó 

20-ik napjától járó 6°/o kamatai és pedig 

összesen 75 frt 31 krban bíróilag már meg-

állapított költségek erejéig Külső-Ecser al-

peres 1-ső számú tanyai lakásán leendő esz-

közlésére 1894. évi deczember hó 14 napjá-

nak délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és 

ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-

sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 

az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 108. § a ér-

telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 

ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi nov. hó 27. 

Végh Sándor, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Kalpagos Szabó János 
kisháti tanyáján egy kazal szalmája van el-

adó, értekezhetni III tized 284 szám alatt. 

Pályázati hirdetmény. 
A körös-tisza-marosi ármentesitő és bel-

vizszabályozó társulat Il-ik szakaszának mind-

szenti szivattyú telepénél főigazgatói kinevezés 
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utján betöltendő, 800 frt évi fizetéssel díja-

zott gépészi, 480 frt évi fiizetéssel javadal-

mazott gépápolói, és 420 frt fizetéssel díjazott 

fűtői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Mindhárom állással a fenti fizetésen ki-

v ü l szabad lakás is jár. 

Kik ezen állások bármelyikére pályázni 

óhajtanak, kellően felszerelt kérvényüket, ké-

pesítettségükre és eddigi alkalmaztatásukra 

vonatkozó okmányokkal együtt, folyó hó 25-éig 

alólirott szakasz igazgatóságánál Szentesen 

nyújtsák be. 

A gépész — kinek a géplakatos ipar-

ban is jártasnak kell lenni — állását 1895. 

évi január hó 1-ső napján, a fűtő és gép-

ápoló pedig február hó 1-ső napján tartozik 

elfogadni. 

A kik ez állásokat elnyerik, véglege-

sítésre csak egy évi sikeres próba szolgálat 

után tarthatnak igényt. 

Szentes, 1894. deczember 5-én. 

Körös-tisza-marosi ármentesitő belvizszab. társulat 
l 3 ll-ik szakaszigazgatósága. 

SZENTESI LAP . 

3-tól deczember hó 18-ig terjedő 15 napig 

a városi iktatói hivatalban közszemlére lesz 

kitéve, hol azt bárki is megtekintheti és el-

lene ugyanazon idő alatt a polgármesteri 

hivatalnál benyújtandó felebbezéssel élhet. 

A névjegyzékbe felvett özvegynők, inté-

zetek, illetve jogi személyek pedig, kik kép-

viselői jogukat csakis megbízottak által gva-

korolhatják, — felhivatnak, hogy megbízott-

juk nevét a f. évi deczember hó 31-ik nap-

jáig Csongrádvármegye alispáni hivatalánál 

nyújtsák be. 

Kelt Szentes város képviselőtestületének 

1894. évi november hó 27-én tartott üléséből. 

3 3 Burián Lajos, 
polgármester. 

^ t - j • fp. tfF*-mvcHssui 
f anerkannt als 

' .KRONE der BAYERISCHEN BIERE, 
#t Versandt in ( 

TASSERNund FLASCHEN! 
von der .. 1 

[General-Vertretung für Österreich-Ungarn)] 
Wien, 1.Franz-Josefs-Quai 31. 

Jegyzet : ,K u 1 m b a c b i s z e r z e t e s 
sör l* Leghíresebb a bajor sörök között, melyet a 
sör ismerők ezen néven neveznek, „a b a j o r sö-
rök k o r o n á j a " , végre p a l a c z k o k b a n is 
forgalomba kerül; melyre részint garantirozott tar-
tósságánál, részint kiváló ellenállási képességénél 
fogva legalkalmasabb minden sörök között. Ezen sör 
szállítását következő czég eszközli „General Wert-
retung für Österreich-Ungarn in W ien , I . 
Franz Joseis qua i 31 . ' 

özv. Nagy Imrénének 
Teési tanyáján hereszéna van 
2V3 eladó. 

264. kgy. 894. 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a közönség, hogy a városi 

képviselőtestület a f. évi november hó 27-én 

tartott közgyűlésében 264. szám alatt hozott 

végzésével, Szentes város virilis képviselői-

nek névjegyzékét az 1895. évre'megállapitotta' 

Ezen névjegyzék a f. évi deczember hó 

G U M M I ! 
Valódi párisi különlegességek! F. Be gue-
rand fils párisi gyárából. Gummi és halhó-
lyag iótállás mellett tuczatonkint 1. 2. 4. 5 és 
6 frt. Gapottes americains tuczatonkint 3. 
4 és 6 frt. Párisi szivacska 2 — 6 frtig gyűjte-
mény uraknak 3 —lOfrtig. — Eredeti pessarium 
oelusivum Mausinsra tanár szerint 1.80 5.80 frtig. 
MíHnriCQrrl Minden hölgynek nélkülözhotet-
UJUUMoag. I en a wDiana-öv* 2.50 5 frtig. 
Betegápolási czikkek gyári árakon. 10 frtnyi meg-
rendelésnél 10% árkedvezmény. Megrendelés 

pontosan és discréten eszközöltetnek. 
E L E T I X . 5-5 

cs. és kir. szab. sérvkötő gyártója 
Budapest IV. Koronaherczeg utcza 17. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

14C). szám. 

KXXXXXXX XX x x x x x x x ^ 
^ Van szerencsém a nagyérdemű w 

közönség tudomására hozni, hogy a Q 

X Dósa-féle gyógyszertárt tulajdonomul ^ 

X megszereztem és egyedüli törekvésem: X 

K annak vezetését kellő szakértelem mel X 

X lett lelkiismeretesen és pontosan esz- X 

Q közölni, hogy a n. érdemű közönség X 

Q nagybecsű bizalmát kiérdemelni és azt Í J 

X meg is tartani szerencsés lehessek. ö 

Szentes, 1894. deczember hó. O 

Tisztelettel: X 

Gömbös László, X 
oklev. gyógyszerész. ^ 

Qxxxxxxx xx xxxxxxxy 

5V5 
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Hirdetmény. 
A szegedi mkir. pénzügyigazgtóságnál 

vett felhívás folytán értesiti a városi tanács 

a közönséget, hogy a nmélts. mkir. Pénz-

ügyminisztérium által f. évi november hó-

nap 7-én 44674 szám alatt kibocsátott ren-

delet értelmében azon egyének, a kik a pá-

linka főzést kölcsön üstön szokták gyakorol-

ni, a vám fejében adott szeszes ital után a 

törvényes italmérési adót lefizetni kötelesek. 

Szentes, 1894 évi november hó 30. 

Burián Lajos, 
3—3 polgármester. 

Speciálista sérvkötőkben. 
Kelet i J . cs. és kir. osztrák-
magyar és belga kir. szabadal-
mazott sérvkötője a leghíresebb 
orvosi autoritások által a leg-

y jobbnak van elismerve, nem 
csúszik nem gyakorol kellemet-
len nyomást és rendkívüli czél-

szerü. 

XJjd.orL©ágr I ! 
Keleti téle gummi sérvkötő, 
szabadalm. 1894. márc. hóban. 
Kitüntettetett Brüsselben 1893. 
aranyéremmel és diszokmány-
nyal. A pelották teljesen a sérv-
hez idomithatók, szarvasbőr vé-
dővel és biztonsági övvel. Árak : 
egyoldalú 6 frt. kétoldalú 12 frt. 

Suspensorium, haskötő, (elasz-
tikus) gummi-görcsérharisnya, 
háttartó orthopádiai műleges 
fűző, müleges lábak és kezek. 
G u m m i ! ! Egyedüli képvise-
lete Osztrák-Magyarországon a 

párisi ,F . Berguerand üls.* leghíresebb 
gyárosnak. 

Jótállásamellett valódi párisi gummi és hal-
hólyag 2 6sfrtig. Bouts americains 3—5 frtig. 
Eredeti Pes Orium oelusivum Mensinga tanár 
szerint 1*8 — 5 frtig Mintagyüjtemény uraknak 
4—8 frtig.Megrendeléseket diskréten és gyorsan 

eszközöl. 
Kp lp t i I o r v o s sebészi műszerész és cs. és kir. 
IXCICU J'joszt.ésmagy.szab.sérvkötök gyárosa. 

Budapest, IV. Kornnaherceg-utca 17. (Szerviták palot.) 
KépP8 árjegyzék ingyen és bérmentve. 

SNTJ 
a HarÍSS-ház sarkán lévő dusválasztéku raktárát ajánlja a n. é. vásárló közönség figyelmébe. 

W K a p h a t ó k : legdivatosabb női ruha kelmék, ruha feldiszitési czikkek, selymek, 

plüssök, bársonyok, paszományok, férfi divat kelmék, posztók kamgárnok, Adria szövetek, ingek, 

gallérok, kézelők, nyakkendők, esernyők. Vásznak, asztalneműek, kanaváczok, karton, atlasz szatinok, 

voilok, ágy és asztal teritő, garnitúrák, paplanok, csipke és gyapjú függönyök. Tapestrie plüss 

jutte és spárga, szőnyegek, ágy előkék szalon szőnyeg, bútor szövetek, bútor paszományok, 

berliner és gyapjukendők, cachenezek, selyemkendők, vállfiizők, pécsi kesztyűk, szőrme áruk 

muffok, boa és szőrme gallérok. — Divat barchentek és flanellek, mindenféle rövidáruk kötő 

pamutok, férfi és női szabók összes kellékei stb. 

Mindezen czikkek üzletemben ez évadban különösen jutányosán szerezhetők be vissza 

maradt árukat és maradékokat teljesen leszállított árban árusitok el. 
8V8 • 

Szent««, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójáo. 




