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N Y I L T T É K 
minden egyes sora 15 kr. 

BELYEGDIJ 
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Hérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

A mindszenti védgát.*) 
A megye közönsége előtt részint a megyei 

közgyűlések tárgyalásaiból, részint e lap ha-
sábjain nem régiben közzé tett felszólalásom-
ból már eléggé ismeretes a mindszenti védgát 
ügye. Tudva levő dolog, hogy huzamos időn 
át sikerült bizonyos uraknak ezen fontos kér-
dést kizárólag, Mindszent községet érdeklő, s 
igy a községi autonom hatáskörben elintézendő 
kérdéssé degredálni, a minek természetes kö-
vetkezményeként a nevezett község éveken ke-
resztül ezen ügyben senki által nem istápol-
tatva, önerejére volt utalva. Ezen elhagyatott-
ság érzete azonban nem hatott csüggesztőleg 
a község e részbeni irányadó faktoraira; tett-
erejüket elzsibbadni nem engedték, sőt fokozott 
tevékenységgel és s z í v ó s kitartással állottak 
szembe az ellenérdeküek szűkkeblű törekvései-
vel. S bár az ellenérdeküek hatalom és és sze-
mélyes befolyás tekintetében messze túlszár-
nyalták is ezt a szegény községet, annak 
mégis sikerült őket a józan ész és morális erő 
segélyével leküzdeni. — E győzelem első ta-
nújele volt, hogy a megyei intéző körök be-
hatóbb megfigyelés után tudatára ébredtek azon 
igazságnak, hogy a kérdéses ügy sajátkép me-
gyei kérdés; s csakhamar frontot formáltak a 
község ellenfeleinek. — Ezen változás meg 
is termé a maga gyümölcsét; mert a megye 
pártfogásával támogatott községnek végre sike-
rült annyi vajúdás és huza vona után ezen 
ügyet a végmegoldás stádiumába juttatni. 

Ugyanis nem régiben érkezett le a köz-
munka és közlekedési minisztériumnak egy 
rendelete, a melyben Mindszent községnek min-
den kivánsága teljesíttetett.; ujolag, s most már 
végérvényesen kimondatván, hogy a mindszenti 
védgátat a község által előterjesztett tervek 
szerint kiépíteni a Mindszent-apátfalvi társulat 
köteles; s ezen társulatnak e részbeni kifogásai, 
mint alaptalanok, törvénytelenek és jogtalanok, 
elvettetnek. 

Ezen miniszteri rendelet azonban egy lé-
nyeges hiányban szenved, a mennyiben meg-
elégszik azzal, hogy a társulatnak meghagyja, 
miszerint a gátépitési munkálatokat mielőbb 
kezdje meg. — Szemben azon makacs negatív 
magatartással, melyet a társulat saját jól fel-
fogott érdekeinek rovására ezen ügyben tanusit: 
mi a miniszteri rendeletet nem tartjuk és nem 
tarthatjuk elegendő garantiának arra nézve, 
hogy a társulat a szóbanforgó gátat mostaná-
ban fölépitse. — Ismerjük már a társulat tak-
tikáját, mely főleg a húzás halasztásban cul-
minál; épen azért megvagyunk győződve, hogy 
ha azt akarjuk, miszerint a jövő évi árviz is-
mét védtelenül ne találjon bennünket, akkor 
radikálisabb eszközökhöz kell nyúlni. 

S e részben már#a törvényhatóságra vár 
az actió kötelessége. 0 gyakorolja a társulat 
fölött a közvetlen felügyeleti jogot; ő a mi-
niszteri rendeletek végrehajtója, neki kell te-
hát gondoskodni arról, hogy a törvényes ,ha-
táskörben kiadott és a megye közönségének 
vitális érdekeit előmozdító miniszteri rendelet 
ne maradjon irott malaszt, hanem a maga teljes-
ségében, 8 a dolog kiváló fontossága által igé-
nyelt gyorsasággal és erélylyel hajtassék végre. 
Méltán elvárhatjuk ezt a törvényhatóságtól, de 
különösen számítunk e részben a megye első 
tisztviselője, az alispán ur jóindulatára és buz-
galmára. Ő volt az, aki pár év óta meleg érdek-
lődést tanúsított ezen ügy iránt; s ugy személyes 
tapasztalataink mint a kormánykörökben szer-
zett informatióink szerint egyéni összeköttetéseit 
is felhasználta igazságos ügyünk támogatására. 
Hála és köszönet neki érte. De épen ezen előz 
mények följogosítanak bennünket azon reményre, 
hogy az alispán ur nem fog félúton megállani, s 
törvényes hatáskörében minden eszközt föl fog 
használni arra, hogy ezen ügy valahára már el-
érkezzék a befejezéshez. — Nekünk volt már al-
kalmunk az alispán ur „vaskezü" erélyét hátrá-

*) Fölhívjuk e cikkre a megyei illetékesek figyelmét. Szerk. 

nyunkra is tapasztalni; reméljük tehát, hogy azt 
előnyünkre is tapasztalandjuk. 

A megyére és az alispán úrra váró feladat 
különben is nagyon egyszerű. Mondja ki a megye 
közönsége, hogy a társulat köteles a gátépítést 
valamely rövid záros határidő alatt eszközölni; 
— az alispán ur pedig Őrködjék a határidő pon-
tos megtartása fölött, s szükség esetén intézked-
jék, hogy a vizszaaályozó társulatokról szóló 
törvény értelmében a kérdéses munkálatok a tár-
sulat terhére eszközöltessenek. 

Ennyi az egész a mit kérünk és várunk. — 
A miniszter az igét kimondotta; a tö» vényható-
ságon és az alispán uron áll, hogy az testté is 
válJéL Pintér Gyula. 

Szentes-vidéki takarékpénztári 
közgyűlésből. 

A könyvelői állás betöltése óta aggodalmas érdek-
lődéssel kisérjUk figyelemmel a Szentes vidéki takarék-
pénztár állapotát, a kiváncsiaa néztünk az igazgatóság 
lemondása folytán f. hó 3 án tartott közgyűlése elé ez 
intézetnek; mert tudtuk, hogy e közgyűlés határozata 
nagy mértékben lehet befolyással az intézet megzavart 
i'iteléfiűk helyre állítására, vagy a baj fokozására és 
állandósítására. — Az intézet érdekéből a közgyűlésen 
történtekkel meg vagyuuk elégedve, mert ez oly elég-
tételt szolgáltatott a szenvedett béretem folytán lemon-
dott igazgatóságnak, aminőt az csak várhatott, s aminél 
többet a megtörtéutek után már udni nőin lehet. — 
Do beszéljenek helyettünk a közgyűlésen történtek. * 

* * 

Elnök Bartha János megnyitván a gyűlést, felol-
vastatik az igazgatóságnak lapunkból már ismert le-
mondási nyilatkozata. 

Hódi János indítványozza, hogy a közgyűlés által 
kéressék föl az igazgatóság a m a r a d i r a . ^Helyes!) 

Bányai kijelenti, hogy a lemondási nyilatkozatban 
foglalt indokoknál togva neki maradni erkölcsi lehetet-
lenség. Miéit is választás elrendelését kéri. 

Aradi Kálmáu szerint a közgyűlés nem szavazott 
bizalmatlauségot az igazgatóságnak azzal, hogy az igaz-
gatóság által ajánlottakon túl még k<k egyént fölvett a 
választhatók kö/.é; rnert erre a közgyűlésnek joga volt, 
s eaen jog gyakorlatánál senkinek nem jutott eszébe 
az igazgató és igazgatósági tagok iránti bizalmatlanság. 
Kéri jegyzőkönyvileg kimondani, hogy a közgyűlés 
osztatiau bizalommai viseltetik az igazgatówág iráut, s 
kéri a lemondottskat , hogy tartsák meg állásukat. 

Szeder János. Hódi és Aradi indítványát pártolja 
s indítványozza, hogy a közgyűlés kérje iöl az igaz-
gatót és a iemandott igazgatósági tagokat, hogy a mult 
közgyűlésnek a könyvelői állás betöltésénél tett eljárá-
sát ne tekintse bizalmatlanságnak. 8 miután e lemon-
dásnak egyik okául az ő fölszőlalása vau fölhozva, ki-
jelenti, hogy 3 sérteni nem akar t . Bányait megsérteni 
nem volt szándékában. Becsületére mondja, hogy a 
választásnál semmi speciális érdeke nem forgott fönu. 
S ha mégis az igazgató és a tanácstagok sértve érez-
nék magokat, ő tolok ezennel engedelmet kér. Kéri a 
lemondottakat maradásra . 

Horváth Ferenc pártolja Hódi János indítványát* 
annyival is inkább maradásra kéri a lemondottakat, 
mert Szeder János kinyilatkoztatta, hogy sérteni nem 
akart . Hiszi, hogy az igazgatóság tölül emelkedik e 
szernélyez sérelem BzUlte helyzeten és enged a köz-
gyűlés kérelmének, moly a legfényesebb jele az igaz-
gatóság iránti bizalomnak. 

Bányai. Köszöni a fölszólalók bizalom nyilvání-
tását, ha a mult közgyűlésen Sz. J . nyilatkozata által 
csak az ő személye volua megsértve, kötelessége volna 
a bocsánat kérés után a maradás, az ő és társai le-
mondásának oka azonbau nem a személyes sérelem; 
mert itt nem személyről, hanem az igazgatóságról, 
ennak tagjait egymáshoz fűző solidaris erkölcsi köte-
léknek megbontásáról van szó, mely az által követtetett 
el. hogy Sz. a közgyűléseu az igazgatóságnak azon 
határozatát támadta meg, s mondta igaztalannak, meiy-
hez, mint igazgatósági tag ő is hozzá járuit . Lemondá-
sától oem lép vissza. 

Szeder János kijelenti, bogy az igazatóságot 
együtt tartó erkölcsi kötelék megbontása soha nem 
volt szándékában, ő a közgyűlésen csak azon vé-
leményének adott kifejezést, mely véleményt hangoz-
tatott az igazgatótanács űli'-sén is, az tehát nem volt 
egyéb, mint az ő meggyőződésének következetes for-
sirozása, mivel senkit sérteni nem akart és nem sér-
tett, s ha sértett volna, azért ismételten bocsánatot kér, 
a hogy lehető legyen az igazgatóság maradása az igaz-
gatótanácsosi tisztéről ezennel lemond. Kéri Bányait 
maradjon meg igazgatónak és eddig közeiismerés 
mellett kifejtett buzgalmával továbbra is vezesse az 
intézet ügyét. 

Horváth Ferenc Szeder János fölszólalása után 
elenyészett az ok a lemondásra, kér je föl a közgyűlés 
jegyzőkönyvileg az igazgatóságot ál lásának megtar-
tására. 

Kristó Nagy István. Igaz, hogy a könyvelői fize-
tésre nézve a közgyűlés«;u mást mondott mint az igaz-
gatótanácsűlésen; de ezzel az igazgatótanácsot sérteni 
nem akarta, s ha, mégis ezt sértésnek vették, ozennel 
bocsánatot kér. O azon véleményben van, hogy Bányai, 
mint igazgató a bizalmat oly mértékben megérdemli, 
amily méetékben egy ember megérdemelheti. S aa iu-
tézetre üdvösnek tar t ja B. maradását, s kéri, hogy no 
vegye se az ő, se Szeder János, se a közgyűlés ma-
gatartását bizalmatlanságnak. Helyesli Aradi indítványát, 
hogy mondja ki a közgyűlés, miszerint teljes bizalom-
mal viseltetik az igazgatóság iránt. O, csakhogy az 
igazgatóság maradjon, örömmel lemond állásáról. 

Sza'hmáry Ede. Teljesen iudokoltnak tart ja as 
igazgatóság lemondását ; mást tenni az igazgatóságnak 
a történtek után erkölcsi lehetetlenség volt. A közgyű-
lés részéről minden iránybau tanúsított egyértelmű föl-
szólalás azonban arról győzte meg, hogy midőn a köz-
gyűlés a könyvelői állás betöltésénél túl ment as igaz-
gatóság javaslatán, ezzel csak jogát igyekezett tágabb 
körben gyykorolni ; de nem bizalmatlanságot tanúsítani 
az igazgatóság iránt. — S miután Szeder és Kr. Nagy 
István oly férfias elégtételt adtak az igazgatóságnak, 
amily elégtételt csak férfi, férfinak adhat, ennél fogva 
ő a lemondás okát elenyészettnek iátja. — Kéri a le-
mondottakat a maradásra. 

Bartha János elnök. A közgyűlés egyhangú nyi-
latkozata érteimében fölkéri lemondottakat a maradásra. 

Aha ffy László. Miután az igazgatóság tagjai együttes 
raegbeszuiós mellett, a legkomolyabb megfontolás után 
határozták el magokat a lemondásra, ennélfogva véle-
ménye szerint a lemondott igazgatósági tagoknak itt 
külön külön arra nézve, hogy maradnak e vagy nem, 
nyilatkozniok uem lehet, ő legalább nem nyilatkozhat, 
kéri tehát a közgyűlést, hogy engedje meg, miszerint 
a lemondott tagok nyilatkozat előtt félre vonulva álla-
podhassanak meg együtt arra, hogy mit tegyenek? 

A közgyűlés ezen indítványt elfogadta, a köz-
gyűlés 15 percre fölfüggesztetett 

Megnyitás után 
Bányai igazgató kijelenté, bogy bármily hízelgő 

is, ugy rá, miut az igazgatósági tagokra a bizalmi nyi-
latkozat a közgyűlés részéről, ők mind e mellett meg-
maradnak lemondásuk mellett. 

Elnök elrendeli a választást aképen, bogy a gyű-
lésen jelenlevők, tuidőn leszavaztak, a tárgyalás foly-
tattassék és délután 4 óráig a távolievőknek joguk 
legyeu szavazni. A jelenlevők szavazása után 

Olvastatott az igazgatóság előterjesztése, hogy 
Sulc Károly bár megváUsetatása után fölhivatott állá-
sának elfoglalására, ő ezt megtagadta, kijelenté, hogy 
mig a törvényszék jóvá nem hagyja e választást, állá-
sát elfoglalni netn hajlandó. Miután megtörténhetnék, 
hogy jelenlegi állásáról lemondva, az intézetnél elfog-
lalná állását, s azután megsemmisíttetnék a választás, 
s ő igy két szék közt maradna, enuéífogva bevárja, 
mig a törvényszék alaki szempontból a választást jóvá 
nem hagyja . Fölolvastatott erre nézve Sulc Károlynak 
kérvénye is, hogy a közgyűlés ne kényszerítse őt állá-
sának e l fog l a l á s r a addig, mig a törvényszék nem ha-
tározott. Az igazgatóság ezek után előterjeszti, hogy ő 
Suicot ezeu nyilatkozata után fölhitta, bogy tehát addig 
mig állását el nem foglalja, helyettesítse magát és te-
gyen ovadékot. Sulc ezt megtagadta, mely tagadást 
az igazgatóság engedetlenségnek tartván. Nevezett ellen 
fegyelmi eljárást véleményez megindítani Jelenti egy-
szersmind, hogy ily helyzetben az előbbi könyvelő 
távozása után az állábt helyettessel töltötte be. 

Eeiniger véleménye szerint ez az ügy nem tarto-
í ík a közgyűlés elé, utasittassék vissza intézkedés vé-
gett az igazgatósághoz. 

Szathmáry Ede fölolvassa az alapszabály 75. és 
47 ik §-ait, melyek szerint a fegyelmi eljárás a köz-
gyűlés elé tartozik. 

Eeiniger marad véleménye mellett; mert az igaz-
gatóság nem mondja, hogy a fegyelmi eljárás súlyos 
vétsége forog fenn. 

Szathmáry Ede. De vétség van ; mert Sulc meg-
tagadta az engedelmességet az igazgatóságuak; nem 
foglalta el állását és uem tett kauciót. — Azsal, hogy 
az igazgatóság ez ügyet a közgyűlés elé hozta fegyelmi, 
eljárábt kér. Egyébiránt határozzon a közgyűlés bölcs 
belátása szerint. 

Szeder János. Fegyelmi eljárás szükségét nem 
lá t ja ; inert Sulenak bűnűi nem lehet betudni, hogy 
bizonytalanra el nem foglalja á l lásá t Az igazgatóság 
csak azért akar ily szigorúan eljárni, mert hidegen fo-
gadta nevezettnek megválasztatását. 

Bányai igazgató visszautasítja SzH-nek azon vád-
ját, mintha az igazgatóság hidegen fogadta volna a 
választást, s ez lett volna oka annak, hogy nevezett 
ellen fegyelmi eljárást kér. 

Aradi Kálmán kérdi, hogy van-e óvás beadva 
Sulc megválasztatása ellen és hogy jogerőre emelke-
dett e a választás vagy sem. 

Ügyész. Hogy óvás adatott e be nem tudja, hogy 
jogerőre emelkedett e a választás? erre naplója felel-
hetne legbiztosabban, de ez nincs nála. 

Aradi. Akár miként legyen is e dologi ő fegyelmi 
eljárás szükségét nem lá t ja ; mert Sulc törvény szerint 
sem kényszeríthető állásáuak elfoglalására mindaddig, 
mig a választás alaki tekintetben jogerőre nem emel-



kedett . — Ha ez megtörtént ée ekkor nem foglalta el 
Sulc állását, akkor lesz ideje a fegyelmi e l járásnak; 
de még nincs. Helyesli az igazgatóságnak azon hatá 
rozatát, hogy Sulcot helyettesitette. 

Tóth. Reiniger, Szeder pártolják e nézetet. 
Szathmáry Sulc érdekében akar szólni és figyel 

mezteti a részvényeseket, hogy ha alakilag jogerőre 
emelkedett is a választás, ezz» I Sulc ninca biztosítva 
az intézetnél; mert érdemileg azután is meg lehet tá-
madni a választást, minek a választás megsemmisítése 
lehet vége és ekkor elesett Sulc jelenlegi állásától és 
a könyvelőségtő! is, vagyis magyarul mondva két szék 
kőzött földre esik. 

Egy valaki. Ha igy van, akkor jobb ha még most 
lemond. 

Aradi. Erről csak akkor lehet beszélni, ha a vá-
lasztás valóban meg lesz érdemileg támadva. 

Vutsák, Tóth, Reiniger, Aradi rövid fölszólalása 
után elnök kimondja a határozatot, melyszerint a köz-
gyűlés nem látja fegyelmi eljárás inditásának szüksé-
gét Az igazgatóság megbizatik a helyettesítéssel. 

Olvastatott Szathmáry Ede ügyész indítvány a 
melynek célja az, hogy: miután törvény és alapszabály 
szerint úgyis az igazgatóság felelős az intézet ügyeinek 
kezeléséért, ez oknál fogva ne a közgyűlés, hanem a 
felelős igazgatóság válassza az intézet hivatalnokait. 

Szeder János a választás jogá t fönn kívánja tar 
tani a közgyűlés számára, nem fogadja el a javaslatot . 

Reiniger e l fcgadja szívesen az indí tványt ; mert a 
kereskedelmi törvényszerint az igazgatóság vagyonával 
és személyével is felelős az intézet ügyinek hű éa pon-
tos kezeléséért. Aki tehát a felelősét; azé legyen a jog is. 

Kristó N. István nem fogadja el a javaslatot; 
mert bármily egyént válasszon is a közgyűlés intézeti 
hivatalnokául, ha ez pontosan nem teljesiti kötelessé-
gét, az igazgatóságnak jogában áll őt állásától fölfüg 
geszteni. 

Az indítvány nem fogadtatik el. 
Szathmáry Ede. Számítottam rá, hogy ezen indít-

ványon el nem fogadtat ik; azért más alakban ujitom 
meg indítványomat, mely abbój áll, hogy mondja ki 
a közgyűlés az igazgatóságnak kijelelési jogát . 

Ez sem fogadtatik el. 
Ez/el a gyűlés véget ért, melyre mint gyűlésre 

csak az a megjegyzésünk, hogy lárma, egymás beszé 
débe való kiabálásban rendetlenségben, még a piaci 
börzén is tul telt, s ennek jó részben az elnök erély 
telenságe és tapintat hiánya az oka. 

Tárgysorozata 
Csongrádmegye törvényhatósági bizottságának Szegvá 
rott folyó évi május hó 12 én tar tandó tavaszi rendes 

közgyűlésén elintézendő ügyekről. 

1. Idoközileg érkezett törvénycikkek kihirdetése. 
2. Alispáni féléves jelentés a megye közigazga 

táei viszonyairól. 
3. A megyei központi árvaszéknél rendszeresí-

tett harmadik ülnöki állomás választás utjáni betöltése. 
4. A tiszáninneni j á rás szolgabírói hivatalánál 

üresedésbe jöt t szolgabíró segédi állomás választás ut-
jáni betöltése. Ezzel kapcsolatban Csongrád város kép-
viselő testületének előterjesztése, melyben ezen állo-
másra csongrádi egyént kér megválasztatni. 

5. A megyei közp. választmányban üresedésbe 
jött tagsági helyek betöltése. 

6. Â  magy. kir. belügyministerium f. év april 
17 én, 17850. sz. a. kelt rendelete a törvényhatósági 
bizottwág kiegészítése tárgyában. 

7. Ugyanannak f. év j anuár 5 röl 584. ez. a. a 
magyar-állam polgárság megszerzéséről és elvesztésé 
ről szóló 1879. évi L. t. c. végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítás. 

8. Ugyanannak f. év márc. 9 ről 10806. sz. a. 
kelt intézvénye, a megyei betegápolási alapról a mult 
1879. évben vezetett számadás felülvizsgálata tá rgyában. 

9. Ugyanannak f. év april 24 én 12650. sz. ren-
delete az 1874—1875. évi inségi kölcsön ideiglenesen 
történt kiegyenlítése tárgyában. 

10. A m. kir. belügyministerium f. év márc. 30 án 
1613. eln. sz. a. kelt értesítése a szegedi adófel*zó|nro 
lási bizottsághoz Dozsits Péternek elnökké, Molnár 
Mártonnak pedig alelnökké történt kineveztetésükről. 

11. Ugyanannak Csongrád város szervezeti sza-
bályrendeletének kiegészítése tárgvában f. év március 
2 lói 10136. sz. rendelete. 

12. Ugyanannak f. év március 28 án 14662. sz. 
alatt kelt rendelete a Hmvásárhelyen levő megyei épü-
letek kőfalának helyre állítása tárgyában. Ezzel kap 
caolatban a tiszántúli járás szolgabírójának jelentése, az 
említett kőfalból előkerült téglák eladására vonatkozólag. 

13. Ugyanannak f. év márc. 1 én 10133. sz. a. 
kibocsátott intézvénye a megyei segéd éa kezelő sze-
mélyzet által kérelmezett drágasági pótlék tárgyában. 

14. A m. kir. közm. és közlek. ministerium f. é. 
april 10 én 3904. és ugyanazon hó 26 án 6717. sz a. 
kelt rendeletei a mindszenti állandó védgátak létesítése 
tárgyában. 

15. Ugyanannak f. év april 24-én 6628 sz. kelt 
rendelete a böldi ártéri hid fenntartási költségeit ille-
tőleg hozott f. év 15. kgy. sz. határozat ellen Túri 
Kis Pál és érdektársai által benyújtott felebbezésre 
vonatkozólag. 

16. Ugyanannak f. év febr. 22 én 2958 sz. a. 
kelt értesítése, egy Makótól Kis-Zomboron át Szőreghig 
építendő másodrendű vasútvonalra az előmunkálati en-
gedélynek Makó város közönsége részére lett meg-
adásáról 

17. U gyan ezen vasút vonalra nézve, az előmun-
kálati engedélynek Lonovics József csauádmegyei főis-
pán részére lett megadásáról nevezett minisztériumnak 
f. hó 21 én 3132. sz. a. kelt értesítése. 

18. Ugyanannak f. év február 25 én ad. 2597. 
sz. a. kelt rendelete Kende Kanut országgyűlési kép-
viselőnek a percsora szegedi társulat kormánybiztosává 
egy évi tartamra, ismételten történt kinevezése tárgyában 

19. A földmiv. ipar és keresk. m. kir. ministeri-
umnak, a hernyók és kártékony rovarok kiirtása iránti 
szabálvrendelet kibővítése tárgyában, f. év március 
2-ról 31344. sz. a. kibocsátott intézvénye 

20. A m. kir. Honvédelmi minisztérium f. é. már 
cius 12-én 4324. sz. alatt kelt rendelete a községek 
lakbérosztályokba soroztatása céljából szükséges bér 
puhatolások eszközlése iránt. 

21. A m. kir. pénzügyminisztériumnak, a f. évre 
alakitandó adófelszólamlási bizottságokhoz szükséges 
tagok megválasztása iránt 1. év april 1-én 20273. sz. 
a kiadott rendelete. 

22. A megyei közigazg. bizottságnak a lefolyt fél-
évről a miniszterelnökséghez intézett jelentése. 

23. A Szentesen építendő megyei székház létesí-
tése érdekében kiküldött bizottság jelentése. 

24. Küldöttségi jelentése a hármas dilitori és alsó-
ányási védtöltések bellebbezése iránt megtartott tár-
gyalásról éa helyszíni vizsgálatról. 

25. Ugyanezen küldöttséguek a mindszenti álandó. 
védgátak létesitéso iránti hasonló eljárásáról szóló je-
lentése. 

26. A megyei közp. árvaszék jelentése, a gyám 
ügyi szabályrendeletnek a gyámoltak és gondnokol tak 
pénzei kezelésére vonatkozó réBze módosítása tá rgyában . 

27. A megyei közegészségügyi bizottság jelentése 
a községi és körorvosi fizetések minimumának megál 
lapitása és a fizetések kiszolgáltatása körül tapasztalt 
viszásságok megszüntetése tá rgyában. 

28. Stammer Sándor alispán jelentése a böldi 
ártéri hid iránt megtartott árlejtés eredményéről . 

29. Ugyanannak jelentése a Hmvásárhely város 
nál kintlevlő közmunka váltsági tartozás lefizetés iránti 
intézkedések megtétele tárgyában. 

30 A megyei árvaszéknél alkalmazandó bizottsági 
tagok megválasztása. 

31. A megye 1879. évi házipénztári számadása. 
32. A megyei közmunka váltsági pénztárról az 

1879. évben vezetett számadás. 
33 A megye alapítványi pénztárának 1879. évi 

számadása. 
34. A megyei szegény alapról az 1879. évre nézve 

szerkesztett számadás. 

35. A megyei letéti pénztárról az 1879. évben 
vezetett számadás. 

36 A megyei betegápoláai alapról szóló 1879. 
évi számadás. 

37. A szegedi m. kir. kataszteri igazgatóság f. é. 
január 31 én 106. sz. a. kelt értesítése, Gorzsa község 
területéhez tartozó „Szikáncs" birtokrésznek Hmvásár-
helyhez lett állítólagos csatóltatása t á rgyában . 

38. Szeged város közönsége a III . egyetemnek 
Szegeden leendő fölállítása tá rgyában az országgyűlés 
képviselő házahoz intézett feliratát pártolás végett 
megküldi. 

39 Zemplénmegye közönsége, a hazai mezőgaz-
dasági viszonyok javítása tárgyában az országgyűlés-
intézett feliratát, hasonfelirattal való pártolás cél jából 
átteszi. 

40. Beregmegye közönségének a phylloxera elleni 
óvintézkedések tárgyában a földm. ipar és keresk . 
m. kir ministeriumhoz intézett s pártolás végett közlött 
felterjesztése. 

41. Kolozsmegye közönségének, a tiszti ügyésa 
fellebbezési jogának a községi közegek elleni fegyelmi 
ügyekbe való fentartása iránt a m. k. belügyministe-
riumhoz intézett 8 pártolás végett közlött felterjesztése. 

42. Nógrádmegye közönségének, átirata Szécsé-
! nyi István gróf Budapesten felállítandó emlékszobrá-
' nak leleplezési ünnepélyén külböttségileg leendő részt-

véttel iránt. 
43. Maros Tordamegye közönsége a törvény 

gyűj teményének beszerzése iránt kiadott kormány ren-
deletek ellen az országgyűlés képviselő házához inté-
zett feliratát pártolás végett átküldi. 

44. Gorzsa községnek Hmvásárhely területébe 
leendő átkebelezése iránt kirendelt vegyes küldöt tség 
értekezletének jegyzökönyve . 

45. A megyei pénztári tisztség jelentése, a me-
gyeház alapnak elkülönítve leendő kezelése t á rgyában . 

47. Ugyanannak jelentése a megyei épületek tűz-
kár elleni biztosítása tá rgyában. 

48. A tiszántúli já r . főszolgabirája, a szegvári 
megyei epreskert haszonbérbe adása felett kötött szer-
ződést beterjeszti. 

49. Küldöttségi jelentés a csongrádi polgármesteri 
hivatalnál volt s az állami és törvényhatósági közigaz-
gatásra vonatkozó iratok átvétele és átadása tá rgyában . 

50. A tiszáninneni j a r . szolgabirajának je lentése 
a horgos községi árvatár átvételét teljesítette m. kül-
döttség napdijainak kifizetése tá rgyában . 

51. Ugyanannak jelentése Csongrád város nagy-
községi költségvetésének elkészítése tá rgyában . 

52. Fábián-Sebestén község 1880. évi pótköltség 
vetése 

53. Dorosma község képv. testülete, 5000 fr t . 
kölcsön felvétele iránt hozott 26/1880. sz. határozatát 
jóváhagyás végett beterjeszti. 

54. T á p é község folyamodványa a község 
reconstructiójára irányzott több rendbeli kedvezmé-
nyek kieszközlése tá rgyában. 

55. Radenich János bizotts. tagnak, a megyei 
gazdasági egyesület létesítése céljából kirendelt bizott-
ság elnökségéről való lemondása. 

56. Dr. Kajlinger Zsigmond j á r . orvos kérelme 
a tiszántúli jár . orvosi hivatal székhelyének Mindszent-
ről Szentesre leendő áthelyezése tárgyában. 

57. A tiszáninneni j á r . szolgabirájának jelentése 
a rendelk ezése alatti csendlegények fegyverzetének 
kijavítása tárgyában. 

58. Bagi József és érdektársai csongrádi lakosok 
felebbezése Szentes város közgyűlésének f. év 29. ss. 
alatt a városi kőrgát ügyében hozott határozata ellen. 

59 Fa rkas István dorozsmai lakos felebbezése a 
Dorozsma községben megejtett tisztújítás ellen. 

60. Putnoki Ferencz és Blaskó Antal megyei ud-
varosok folyamodványa ruha átalány engedélyezése iránt. 

Ezeken kivül tárgyaltatni fognak még egyéb, ne-
talán később beérkező és sürgős elintézést igénylő 
ügyek is. 

Szegváron, 1880. april 30-án. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

T Á E C A . 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: S. F. 
Az ebédlőben a vendégek közül egy, ki végig 

hallgatta Bodoki Kuti Emil és apja között kifejlett 
szóváltást, midőn az ifju távozott a teremből, töiállt 
az apához ment és azt moudá nek i : 

— Uram, semmi közöm egy ismeretlen apa és 
fiu viszonyához; de az itt történtek után könnyül lel-
kem, ha kijelenthetem ön előtt, hogy : „önt a leghit 
ványabb apának tartom." 

Az öreg Kuti hidegen, megvetőleg nézett végig 
az idegenen. 

— Kicsoda ön u ram? kérdé. 
— En Sz . . . . y Elemér ügyvéd vagyok. 
— Az ügyvédi vizsgán nem bukott ön meg? 

kérdc cynikua hangon az öreg 
Az ügyvéd elképedve nézett az öregre, menten 

azt hitte, hogy elméje kerekei meg vannak bomolva 
és nem szólt többet hozzá. — A vonat elindulását jel 
zék, elhagyá a termet, azon meggyőződéssel, hogy 
Bodoki Kuti uram elméje zavarodolt . pedig ép elméje 
volt az öregnek csakhogy nagyon külöuc és szigorú 
elvei voltak 

Hagyjuk a vonattal Emil barátunkat , előzzük meg. 
nézzünk szét Feketeházán. 

Menjünk azon házhoz, hol Bodoki Kuti Emil je-
gyese volt. 

A piacon, szép zöldre festett ház volt ez, Sugáry 
Almos, háza. Epen gyász nép indul ki a kapun, Su-
gáry Almost kisérik utolsó út jára . Az első kocsin, mely 
a gyászkocsi után megy, egy éltesebb nő mellett egy 

fiatal hölgy ült gyászban és fuldokló hangon kialtozá, 
hogy: „apám! jó apám ne hagyj i t t!" 

Ez a nő Sugáry Ilonka volt, Bodoki Kuti Emil 
kedvese; apja Sugáry Arnos az, kire Bodoki Kuti 
Emil a ham<s bankót ajándékozta idegennek azt mondá, 
hogy segítette tönkre tenni. Sugáry Almos tönkre ment, 
hitelezőinek fizetni nem birt, b hogy ezek üldözései 
elől meneküljön, főbe lőtte mágát. — Neje már évekel 
elébb meghalt egyetlen gyermeke volt i íonka, ki most 
már teljesen árván és koldusán maradt . 

A temetésnek vége lett, I lonkát alig bírták sze 
rencsétlen apja fejfájától elválasztani és a temetőből 
haza hozni. Ninc3 kebelrázóbb, mint ily szerencsétlen 
gyermeket látni, egy gyermeket, ki könyekbe kitört, 
elfúlt hangon azt kiáltozza, hogy : -n incs senkim a 
földön !" 

A lelkész ki az idegenek közül legutolsónak ma-
radt a Bírnál, megfogá a leányka kezét és azt mondá 
neki, hogy: „legyen ön gyermekem az én leányom, 
nekem ugy sincsennek gyermekeim." 

Ilonka megköszönt© a lelkész szívességét, letö 
rölte arcáról könyeit, kocsira ült és elhagyá a temetőt, 
haza ment, B hogy kinja teljes legyen egy levelet ad 
tak neki át, egy fekete pecsétű levelet, melyet Pestről 
küldtek neki, melyben Bodoki Kuti Emil megírja neki, 
hogy mikor e sorokat elolvassa, ő már norn él. Su-
gári I lonka szerette Kuti Emilt, hitt benne, hogy nőül 
veszi, a borzasztó levél kihullott kezéből, könyei újra 
megindultak és sirt mig könyei végképen ki nem 
apadtak. — Azért hiába hivták ismerősei magukhoz, 
Ilonka nem ment. A szegény gyermek egész napokon 
át a temetőben volt apja fejfája mellett térdelt, imád-
kozott, kérte Istent, hogy ; vegye magához." 

Bodoki Kuti Emil megérkezett, a vasúttól egye-
nesen Sugáry I lonkáék házokhoz hajtatott . 

Az ifju megdöbbent, midőn a cseléd mondá neki, 
hogy a kisasszony a temetőben van. 

— T e m e t ő b e n ? ! kiáltá az i f j u : boldogta lanok! 
„csak uem halt meg! t f 

— Nera ő, hanem a tekintetes u r i 
Emil szivébe mintha tőrt már tot tak volna. 

Magyarázat nélkül értett mindent, tudta , hogy Sugáry 
öngyilkos lett. 

Mikor történt ez az ese t? kérdé a lelkiismeret 
mardosásai között az i f j u : tudta, hogy ezen ember 
borzasztó tettének ő is egyik okozója. 

Az ifju feleletet sem várt kérdésére, ugy amint 
volt, kocsira ült és hajtatott ki a temetőbe. 

I lonkát imába merülve, térdelve találta ott ap ja 
fe j fá ja mellett, észre sem vette, midőn az ifju oda lé-
pett mellé, lehajolt hozzá, vállára tette kezét és szólitá 
könyes szemmel. 

— I l o n k á m ! 
I lonka fölemelé fejét és néma szemrehányással 

nézett Emilra. 
— Ne nézz rám igy, szólt az ifju, köny csillogott 

szemében, eljöttem érted, hogy megosszam fá jda lmadat . 

— Melyet könnyelmű pajkosságból te is fokozál . 

— Ér te l ek ; de ne tégy érte szemrehányás t ; mert 
a Bir szélén álltam már, midőn mentő kéz nyúlt életem 
megmentésére. 

I lonka megcsókolá ap ja fejfáját és az ifju ka r j ába 
fűzve kar já t , s elhagyák e gyászos he lye t 

— Es csakugyan megbuktál a vizsgán? kérdé 
I lonka. 

— Meg, felelt az ifju, s ezért akar tam megölni 
magam. 

— Oh, mondá a lyányka, akkor én sem sokáig 
éltem volna. 

— Szegény apám mondá, hogy téged is hitelezőid 
ü ldöznek: mit fogsz tenni e lnémit ta tásokra? 

— Kifizetem őket édesem. A szerencse angyala 
jö t t hozzám és az menté meg életemet. 

(Folyt , köv.) 



Értesités *) 
A Bánfaivá vidéki méhészegylet fo'yó évi május 

hó 30 31-ik napjain Szentesen méhészetTkiállitást rendez. 
Az Alföld fiumei vasuttársulat személy és teher 

szállításra nyújt kedvezményt H.M.-Vásárhelyig, még 
pedig személy szállításra 3 ik osztályú jegygyei 2-ik 
helyen, második osztályú fél jegygyei 3 ik helyen. 

A tiszavidéki, Arad temesvári, Osztrák, és magyar 
állam vasutak az első erdélyi és Alföld fiumei vasutak 
teher szállításra oly képen, hogy a kiállításon el nem 
kelt tárgyak, ugyanazon irányban dijmentesen szállitat 
nak vissza a kiállítási bizottság igazolása mellett. 

Felhívjuk azért a nagyérdemű közönséget hogy 
megjelenésűkről, valamint kiállítandó tárgyaikról jelen-
tésűket a helyi bizottság elnökségéhez, Tek. Sima Fe-
renc urnái Szentesr.n május hó 20 ig bejelenteni szíves-
kedjenek, annyival ia inkább, hogy a jelentkezők el-
szállásolásáról, 8 igazolási jegyeik megküldéséről kellő 
időben gondoskodni lehessen. 

A tárgyak május 26 án H. M. Vásárhelyen^Hetve 
Félegyházán legyenek, hogy kellő időben atszállitat-
hassanak. 

A kiállítás vidéki látogatói pedig május 29 én 
este indulhatnak Szentesre Félegyháza és Hod Mező-
Vásárhelyről. 

Bánfalván, 1880 ik év május 1 én. 
Nagy Zsigmond, Szauer Alajos, 

egyl. titkár. alelnök. 

Meghívás. 
A méhészeti kiállitás órdekében f. hó 9-én, 

délután fél 3 órakor a városháza tanácstermében 
értekezlet fog tartatni; fölkérem ennélfogva a ki-
állitás iránt érdeklődő minden tisztelt polgárrár-
samat, hogy a mondott időben a városháza tanács-
teimében megjelenni szíveskedjenek. 

Szentes, 1880. april 29-én. 
Sima Ferenc, 

kiállítási elnök. 

Meghívás. 
A szentesi 48-as körnek tagjait f. hó 9-én 

délután 4 órakor a kör saját helyiségében meg-
tartandó tisztujitó közgyűlésre ezennel tisztelettel 
meghívom. 

Szentes, 1880. april 26-án 
Sima Ferenc, 

kör elnök. 

Felhívás 
a szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyleténsk 

tagjaihoz. 
Minthogy első fölszólitásom folytán az egy-

leti rendes tagok csak egy csekély része jelent-
kezett, mely még nem elegendő egy erős énekkar 
alakitásához, újból s utoljára szólítom föl azon 
tisztelt tagokat, kik eddig nem jelentkeztek s jó 
hang,uk által egyletünk énekkarában jó szolgá-
latot tehetnek, hogy ne tagadják meg jó szolgá-
latukat akkor, midőn az egyleti választmány 
mindent kész megtenni s áldozni, hogy az iparo-
sok jó hírnevét megőrizze s a közönség előtt be-
csültté tegye, hanem tegyenek ők is valamit s 
kövessék azok példáját, kik az első felhívásra 
azonnal készek voltak felajánlani hasznos szolgá-
latukat az egylet javára. Az utolsó hangpróba 
f. hó 9-én, azaz vasárnap délután 3 órakor a 
Kurcán túl lévő polgári iskola énektermében fog 
megtartatni, hová azok is kiknek hangja már 
meg lett vizsgálva, megjelenni szíveskedjenek. 

Szentes, 1880. máj. 7. 
Balázsovits Norbert, 

egyl. elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 

f Páoi Jancsi meghalt. Ezen 
városunkban általános részvétet keltő hirt 
vettük Szegedről máj. l-én. O városunk 
szülötte és az alföld legkitűnőbb muzsi-
kusa volt, ki nem kenyérért muzsikált 
csupán, hir és dicsőségért szomjúhozott 
múzsától ihletett lelke. Évekig gyönyör-
ködtünk művészetében, s mint saját fiun-
kat irigyeltük Szegedtől, midőn körünkből 
távozott. S ha büszkék voltunk rá, mint 
városunk szülöttére, s örültünk ha amerre 
járt — dicsőíteni hallottuk, a veszteség 
fájdalma most könyűt csal szemünkbe, s 
ő méltó e könyre leginkább, ki az öröm 
s fájdalom könnyét kitudta és oly sok-
szor muzsikálta ki szemünkből. — A 
29-ik évében kidőlt ifju művész koporsó-
ját Szeged általános részvéte kisérte sír-
jához. Mi a kegyelet szellemét küldjük e 
sirhoz, hogy nevünkben a nyugalom és 
béke szellemét hivja a művész poraira! 

•) Fölkéretnek az országos napi lapok e közlemény át-
vételbe. ö z e r k-

— Kossuth iratainak első kötete meg-
jelent. — E míí megjelenése elé az egész 
müveit világ várakozással nézett, s különösen 
lázas érdekeltséggel várta a magyar nem-
zet. — Most már az i r á s kézről kézre jár és ol-
vassa a világ, olvassa a nemzet, s áhítattal áll 
meg annak minden sora előtt; mert e míí egy 
nagyszerű számadás arról, hogy a világosi ka-
tasztrófa után a nagy száműzött, diplomáciái 
utón, mit tett hazánk függetlenségének kivivá 
sáért. A nemzet bibliája e míí, mely örök forrása 
leend a honszerelemnek, a nemzeti függetlenségi 
vágy szent kötelességének A jó mohamedán nem 
kiván meghalni anélkül, hogy a próféta sírját 
meg ne lássa Mekkában, s a magyar ne kívánjon 
meghalni, míg e m ü v e t el nem olvasta. 

— Meghívás. Csongrádmegye'tiszáninneni 
járásában üresedésben levő „ szolgabírói segéd" 
állás betöltése tárgyában vasárnap, folyó hó 
9-én délelőtt 10 órakor a városháza tanácster-
mében tartandó értekezletre a megyei bízottsági 
tag urakat tiszte-lettel van szerencsém meghívni. 
Szentes, 1880. május 8-án. Megbízásból: Arady 
Kálmán, megyei biz. tag. 

— Kossuth iratainak terjesztésire füzetes kiadást 
rendezett Méhner Vilmos. E művet nincs magyar em-
ber, ki birui ne óhajtaná, de az egyes kötetekért egy-
szerre 4 frtot kifizetni nem minden ember képes. — 
Ezen bajon akar és fog segíteni Méhner füzetes kiadása. 
Ezzel mód nyujtatik a szegényebb sorsú polgároknak 
is, hogy megszerezzék o művet, melynek nem volna i 
szabid hiányozni egy magyar ember asztaláról sem. j 
Az egyes füzetek ára 35 kr. Az egész mű mintegy 40 i 
füzetre van tervezve. — Ez oly vállalata Mehnernek, 
melynek pártolására a magyar nemzet egy szívvel lé-
lekkel fog sorakozni. 

— R e f e g y h á z u n k n á l az uj presbyterek mult va-
sárnap tették le a templomban eskűjöket, s ezt követte 
az alakuló tanácsülés, melyen főgondnokká: Kiss Zsig-
mond, jegyzővé: Vattai Vince, Btki Nagy Sándor vissza-
lépése folytán, pénztárnokká : Vida István, építtető gond 
nokká: Németh Sándor, számvevővé: Szabó Lajos, 
ügyészé: Ónodi Géza. urak választattak meg. Isten 
ültesse őket. 

— A bizalom. A szentes vidéki takarékpénztár 
igazgatóságától, mint olvasóink is tudják, a könyvelői 
választásnál az igazgatótanács és közgyűlés közt föl-
merült differenciák miatt. Bányai József igazgató, Nagy 
Ferenc aligazgató, Abaffy László, Batik Sándor, Szűcs 
Dániel igazgató tanácsi tagok állásukról lemondtak. A 
közgyűlés (lásd II ik cikkünket) igyekezett maradásra 
bírni őket; do megmaradtak lemondásuk mellett. — 
Ekkor uj választás rendeltetvén el, nevezettek újból 
megválasztattak, s ők a bizalomnak ilyforma nyilvánít 
lása után, a megválasztatást el is fogadták. — Helyesen 
tették, ezzel tartoztak az intézet érdekének, hol azt 
hisszük, hogy ezzel a béke és jó rend helyre is fog 
állni. 

— Kiásták a házát f. hó 4 én éjié! Kristó 
Nagy Antal polgartársuuknak és elvittek 7 vánkost, 
3 derekaljat, 3 dunnát s egy öltöző férfi ruhát. A házat 
az utcz felől az ablak alatt ásták ki. A tetteseket föl-
fedezni eddig még nem sikerült. Mint haljuk Kristó 
Nagy Antal a nyomba utasitó részére 100 frt frt ju-
talom dijat biztosított. 

-- Ismét betörés. Péntekre viradóra Felsenburg 
Benedek órás boltját ásták ki és el vittek 6 db arany, 
10 db. ezüst órát 6 gyűrűt, és egy medailont. Az el-
lopott tárgyak értéke 500 frtra megy. A tettes eddig 
még kipuhatolható nem volt, a gyanú azonban az, 
hogv a tolvajnak a szomszéd vidékre valónak kell 
lenni. 

— Nyomorúság, melyet egy élelmes mészáros ön 
hasznWa bölcsen fölhasználhatna. Városunk bau néha 
heteken át nem lehet egy font jó hust kapni. Mészá-
rosaink versenyeznek abban egymással, hogy melyik 
vágjon vénebb, soványabb és igy melyik mérjen hit-
váuyabb hust.— Ez az állapot itt az alföldön; honnan 
Bécset és Pestet hizott marhával ellátják, nagy szégyen 
mészárosainkra nézve, kik között, ha egy elhatározná 
magát arra, hogy jó hust mérne, a többi székből el-
idegenített busvevők rövid idő alatt fölgazdagitanák. 
Tehát csak föl e háladatos versenyre. 

— Kettős gyermeket szült városunkban f. 
hó l-én Török János szegény napszámos neje. Az 
anya a szülésben meghalt. A születés percén árván 
maradt szerencsétlen ikrek épek és egészségek. A két 
keze munkája után élő 6 apró gyermekkel biró sze-
gény apa városi segélyért folyamodott, hogy anya 
nélkül maradt gyermekeit fölnevelhesse. 

— Segéd-jegyzőül ajánlkozik egy szigor-
lott jegyző, ki már másfél év óta, ily minőségben al-
kalmazva is van, — jelenleg azonban májú* 15 én 
beszüutetendő állását elhagyni kényszerül. — Értekez-
hetni véle levél utján K. S. betűk alatt Kisteleken post 
restante. 

— K i n e v e z é s Ifjabb dr. Purjesz Zsigmond, 
városunk szülötte a kolozsvári egyetemhez a belgyó-
gyászati tanszékre a cultusminiszter által tanárrá ne-
veztetett ki. Gratulálunk e kinevezéshez. 

— Naplopók. A nagy gőzmalomból egy elhasz-
nált kazán vettetett ki, s egy pár naplopó a kazán 
csövén ebbe járt be naponta heverészni. F. hó 7 én a 
kazán mellett egy kis leány őrzött bárányokat és ré 
mülve hallja, midőn a kazánból hangot hall, hogy: 
„eltakarodj innen, mert agyonütlek!" A gyermek a 
gozrnalomba futott be és elbeszélte az esetet. A gőz-
malomból röktön emberek mentek ki és döngették a 
kazán olda'át, hogy: j a n o oda beni; valaki?" A 
naplopók hallgatnak. Egyik embernek azután az az 
ötlete támadt, hogy tüzet kell gyújtani a kazán szájá-
ban és ha csakugyan benne van valaki, ki kell füs 
tölni. Az ötlet tettszett és tűz csakhamar égett. A füst 
megtette a hatást, két naplopó bujt ki a kazánból, kiket 
azután megkötözve kisértek be a kapitányi hivatalhoz. 

— Ezen curiosn* eset után röktön az a hir terjedt el 
a városban, hogy Felsenburg óra tolvajai kikerültek; 
pedig ezek nem egyebek, mint „időlopó piaci legyek.a 

— A próba. Lapunkban irtuk, hogy az ameri-
kaiak főtt Kukoricával hizlalják disznaikat, s ennek 
eredménye az, hogy felényi idö alatt és felényi kuko-
ricával hizlalják ki disznaikat. — Erre nézve tesz most 
próbát Purjesz Náthán mérnök ur. 10 nap óta főtt 
kukoricával etet 150 disznót, s már eddig a próbát 
eredményre vezetőnek tartja. A disznók ugyanannyi 
főtt kukoricától sokkal hamarább megéheznek, mivel 
az emésztési processus gyorsabb lejárta van igazolvat 
s épen ez teszi a gyorsabb hízást. Purjesz mérnök ur 
az eddigi siker által biztatva most már külön hizlalói 
fog építtetni, hol külön külön nyers és főtt kukoricává, 
fog próbára hizlalni. Nagyon örülünk neki, hogy épen 
városunkban került ember, ki e próbát megkísérli, 
bogy példát nyújtson közönségünknek. Érdekes tudni, 
hogy Purjesz mérnök ur naponta kétszer 150 disznó 
számára mtként főzeti meg a kukoricát? Ez nála igen 
egyszerűen mégy. A gőzmalomban egy szobában van 
építve egy nagy fenyőfa láda, melybe a megfőzendő 
kukoricát teszik, s ebbe szolgál be egy cső, melyen a 
gőz vezettetik be, s fél óra alatt a goz megfőzi 150 
disznó számára a kukoricát. 

— Uj könyvek. A Franklin-Társulat kiadásá-
ban Budapesten, ujabban megjelentek : Olcsó könyvtár. 
Szerkeszti Gyulai Pál. 93. füzet. „Kártigára." Regény. 
Irta Mészáros Ignác. Ötödik kiadás. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól. Fűzve 80 kr. 94. 
füzet. „Amerikai nők." Rajzok és beszélyek. Angolból 
fordította György Aladár. Fűzve 40 kr. 65. füzet. 
„Kölcsey Ferenc versei" Ötödik kiadás. Fűzve 60 kr. 
96. füzet. „A szegény viltshirei lelkész naplójából." Be-
szély. Irta Zschokke Henrik. Németből fordította Sz. 
M, Fűzve 20 kr. 97. füzet. „Aristophanes." Irta Kont 
Ignác. Fűzve 30 kr. 98 füzet. „Apépi király." Elbe-
szélés. Irta Cherbuliez Viktor. Fordította Berényi László. 
Fűzve 30 kr. 99. füzet. „Bankár és báró." Szomorú-
játék három felvonásban. Irta Hugó Károly. Fűzve 20 
kr. 100 füzet. „Történeti rajzok" Irta Szilágyi Sándor. 
Fűzve 60 kr. 101 füzet. „A magyar közoktatás és 
közmivelődés némely főbb kérdéseiről." Csengeri An-
tal tói. Fűzve 50 kr. 

— „A Vasárnapi Újság" május 2 ik száma 
a következő tartalommal jelent meg: Kossuth „Iratai 
az emigrációról." — „Kossuth Lajos és családja." — 
„Bizon bizon ide s tova . . . „Kölemény. Szabados Já-
nostól. — nA gőzház." Verne Gyula regénye. — „Visz-
szaemlékezé8 a szabadságharcra." Mezei József jegy-
zeteiből összeállította Bodon J. — „Egyveleg." — 
Kossuth kézirata." Hermán Ottótól. — „Kossuth köny-
véből." (Értekezés III. Nap »leon császárral.) — „Gr. 
Széchényi Béla Közép-Ázsiában " — Irodalom és mű-
vészet, közintézetek, egyletek, mi újság? stb. rendes 
heti rovatok. — Képek: Kossuth, íróasztala mellett. 
Bertelli-botteri fényképe után rajzolta Gyulay László. 
— Kossuth, családja: Kossuth neje. Meszlényiné, Kos-
suth Zsuzsanna. Ruttkayné, Kossuth Luiza. Kossuth 
Ferenc. Ifj. Kossuth Lajos. Kossuth édesanyja. Ihász 
Dániel. — A gőzház (két kép.) — Kossuth lakása 
Genuában 1859-ben. — Kossuth kézirata. Egy kiadat-
lan leveléből. — A „Világkrónika" 18 ik száma kö-
vetkező tartalommal jelent meg: — „Halálbüntetés." 
(Négy képpel.) — „A győri rémeset.„ — A „legba-
bonásabb nép" „Szibériából." A „Vasárnapi Újság" előfi-
zetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Ujdonságok"-kal 
együtt 3 fr t—Ugyancsak a Franklin Társulat kiadó hiva-
talában (Budapest, egyetem-utca 4 dik s z ) megrendel-
hető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a magyar 
nép számára, félévre 1 frt. — E három hetilap mel-
léklapja a „Világkrónika" képes hetiközlöny megren-
delési ára a Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok 
vagv a Képes Néplap előfizetői részére negyedévre 
60 kr., félévre 1 frt. 

— Értesítések Derekas Andrásnak III. t. levő 
háza kedvező feltételek mellett eladó, vagy kisebbért 
elcserélendő; ugyanott mindennemű asztalos munkák 
és szerszámok jutányos áron eladók. — Schleier Lőrinc 
örökösök IV. t. 132. sz. házuk, és két részlet kisháti föld-
jük eladó. — Iíju Németh Imrének egy sifon nagy-
ságú, 14 darabot játszó nagy zenélő órája, melyben 
ismétlő ingó óra, s egy díszes íróasztal van eladó, 
megtekinthetni IV. tized 138. sz. alatt Győri József 
ur házánál. — Néhai Molnár Miháiyné örököseinek 
IV. t. 241. számú házuk és 4 alsóréti földjük eladó, 
vagy bérbe adó, ugy fertői földjük eladó. — Héjjá 
Juliannának alsóréten 5 hold földje eladó, értekezhetni 
Bartuc Antal vásárszéli 564. sz. házánál. — Kráhlik 
János szarvasi lakosnak a Kákafoknál, a Körösparti 
úsztató mellett 8000 kéve nádja van eladó; száza 
11 frt. 50 kr. 

jön. 
SZERKESZTŐI ÜZENET. 

K. P. urnák Szegváron. Jövő számunkban 
Köszönjük. Folytatását várjuk. 

K. -5.-nak. Jönni fog némi változással. 
Cs. L.-nak Várom a „Tavasz" ról a Csarnokot. 

A magán levelet e héten postára teszem. 

Felelős szerkesztő: S i m a F e r e n c . 

i:I 

/poüüooooorco* 
i Dr. Czukermann Soma 

orvos, sebész, szülész 
lakását Szent-György naptól saját I t. 
307. sz. házába helyezte át, eddigi la-
kásával szemközt, a kisdedovoda volt 
helyiségébe, Dósa Béla ur gyógyszertára 
lábjában. 
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Pályázati hirdetmény. 
Szegvár községben lemondás folytán megü-

resedett községi orvosi állomás választás utjármi 
betöltésére határidőül a folyó évi junius hó 
5-ik napja ezennel kitűzetvén, pályázni kivánók 
Hzabályszerűen felszerelt kérvényeiknek azon hó 
1-sfí napjáig e szolgabírói hivatalhoz leendő be-
mutatására azon értesítéssel hivatnak fel, hogy 
az orvosi állomás havonkénti utólagos részletek-
ben fizetendu 400 frtnyi készpénz évi javadal-
mazás, 50 kr. beteg-látogatási, s 30 kr. halott 
vizsgálati dij járulékokkal kapcsolatos s a sze-
gényeknek igazolt, ugy a községi ápoldában el-
helyezett betegek dij nélküli gyógykezelése ki-
kötve van. 

A választás megtörténte után az állomás a 
f. évi augustus hó 1 tői folyóvá teendő dijazás 
mellett ugyancsak augustus hó l-én foglalandó el. 

Kelt'Szegvár, 1880. april hó 20-án. 
Vidovich Antal, 

Csongrádmegye tiszántúli járás íöszolgabirája. 

1-ör. Az eperjesi . . . . 5 140/ 
200 hold. 

2-or. „ „ (tanyaépülettel) 33 640/ 
200 » 

3 or. 9 » . . . . 4 320/ 
J\ 200 D 

4 er. Királysági (tanyaépülett.) 27 1127/ '1 200 tt 
5-ör. Eperjesi 2 660/ 

/1 200 0 
6-or. 2 680. 

/] 200 » 
7-er. Királysági 14 139/ /I 200 n 
8-or. Eperjesi 9 900/ /l 200 i) 
9-tr. Királysági (tanyaépülettel 

900/ /l 200 

felmérve) . . . . 57 1231 
/1100 0 

Szentes, 1880. april 22-én. 

Az igazgatóság. 

Pondre da Serail. 
B l a h á n é L a i i a művésznő kedvenc 

arcpora. 
Ezen arcpor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektol mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, 
hogy minden eddig a kfil- és belföldön kiszitett porukat sok-
szorosan felülmúlja; nagymérvű federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
színnek ifju és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely 
itfiní! hatásáért B l a h á n ó ZiOtliza asszonyság következő 
korokkal tiinttette ki: 
Tiszt. Müller J. L. ezelőtt Vadász Ferenc 

ö z v . u t ó d a , 
i t latszoréez u rnák B u d a p e s t e n . 

A P o n d r a de Serai l , melyet ön feltalált, v a l ó -
ban ki tűnő é s n e m é b e n páratlan, mert nemcsak az 
arcon láthatatlan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
tatnál ártalmntlausága által az area olykiilönös jótékony ha 
lást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcporuál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked 
venc arcporomat kizárólag íogoin használni és meg vagyok 
győződve, hogy felinulhatatlan jóságáért általános elismerés-
nek örvendeni. 

Tisztelettel 

Blaha Louiza. 
Creme Pompadour. 

Az illatászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhirfi fölötte hatásos r C r e m e F o m p a -
dnort egész eredeti tisztaságában és errjében előllitanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fönn tudta tartani Cí-odaszépsógét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna; azért nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatónabban ajánlani. 

E kitűnő szer j6val felülmúl minden eddigi e nemfí 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 frt 6 0 kr. 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
véiljrgj-emmel el van elátva. — Legnagyobb választék va-
lódi Jrancia és angol illatszerekben. 

Minden doboz POUDRE DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
ban; valódi minőségben csupán a feltalálónál Müller J. 
L, ezelőtt lYadász Ferenc özv . utóda . illats/.erész a 
wVirág^ráyné--hoz B u d a p e s t , k o r o n a h e r c e g - u t c a 
2• s z a m kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

Birtok eladás. 
A szentesi ^takarékpénztár ingatla-

nainak — hirdetett szabadkézbőli eladására, ve-
vök ül számosan jelentkezvén, a vermi szándé-
kozók érdekeinek figyelemre méltatása okából, 
az alább elősorolt ingatlanokra í. évi m á j a s 
hó 17- ik n a p j á n a k d. e. 10 órájára és foly-
tatva, az intézet helyiségében ö n k é n t e s ár-
v e r é s fog tartatni. Miről a venni szándékozók 
azzal értesíttetnek, hogy a kitűzött határidőig 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak és azon ingatla-
nok, melyek egymás mellett fekiisznek együtt 
is áruba bocsájtatnak. A már hirdetett vételár 
fizetésied vezö feltételei továbbra is fenhagyatnak. 

Árverezni szándékozók a becsár 5°/0-át bá-
natpénzül előre letenni tartoznak. 

Eladás tárgyát kopexik: 

Ossaetes k imutatása 

a cs í i i általáuosljiztositó-társnlatiiafc (Assicnraziosi Generáli) T r i r a t a 
biztositó föleinek az 1879. évben kiűzetett 20.238 káresetről, összesen 5,839,791 írt 78 kr . 
értéken 8 más egyél), mentések és kárfelvételeknél jóváhagyott jutalmazasok s tett költ-

eeírekről 177 297 frt 63 kr. értékben, tehát összesen 6.017.0S9 trt 48 kr. 
As Intéadtnek alapittütása óta t«tt káresetekért! kifizetései 13ő,33tí.<52 frt 03 kmji összegre ragnak 

S99.5.~>ő tételben. 

Hagyar klrAljsigbaa. 
AbanJ megyében 
Aj-ad • 
krrm • 
Uác*-Bo<Jrog • 
IHranj* • 
Bm-a • 
Békés , • 
Bcreg • 
Bihar • 
Borsod • 
Csanád • 
Csongrád • 
Vas • 
>ö mflf • 
ExiUrgoa * 
Hajdú • 
Ilovea • 
nont • 
Jászság, Naffy-Koa* 

k6« éa StolÁok • 
Komirom • 
Krasfió • 
Liptó • 
Móruiaroe * 
Nft̂ rád • 
Njitra • 
Sopron • 
p.st PiiU-SoU-KIa-Kon • 
1'oznonj • 

l | 

A kárese-
tük értéke 

A kffltsé 
gok őaz-

ezoge 
9 © •r írt 1 kJ írt kr 

7 2 107."k > öli 
12 924X42 
7 1080 24 

8f> 40892 4« 
48 101-'i89íS 
60 7429 27 
19 14474'85 
17 331292 
61 1978510 
10 396610 
17 240IH63 
28 2355541 
76 2909282 
12 46S981 
9 421964 

14 265 2 i <18 
24 13605 13 
60 833456 
30 2067370 
37 1931088 
12 1051694 
10 19<>7 8i 
13 44«K);:Í6 
29 15697 20 

207 5413575 
4íl 127ls:;o 

21 353.'55'. >45 
65 19H'S83 
S 106855 

5r 1100941 
11 2591765 

103 4460514 
157 
70 1777349 
7 1657 44 j 

58 22815 03 
120 418M-35 

1 3270 <50 
80 2!910 25 
31 10866! 1 
s 96150 a 14í»ir2 
i 2227 7 2 

37 2149540 
32 132Í263 
12 4516— 
31 1837459 

12<i 3 1 U 
51 r.'irxu 

i-kJ 1126503,28 53197021 

Erdélyben _ 
Slavoniúban 
Horvátországban _ _ _ _ _ _ 
A hajdani Ltttórörridékcn __ 

Oasieg 
Ausztriai knronabirodaiomban 

az Ena alatt 
Ansztriai Loronabirodalomban 

az Ena felett 
Mona- éa tí/ilózia-koronaor-

szátTban 
Caeh-koronaorszAgban _ _ 
Galiczia- éa Bukó vina-korona-

orazáí;ban _ _ _ _ _ _ 
Stájer-Lorouaorszápban _ _ 
Krajna-koruiia<v s/.á̂ han _ _ 
Karinthia korunaora/. ágban _ 
Az ausztriai tongerparti váro-

sokban _ _ 
Dalnjj.t-knronaorRzágban„. _ 
Tirol- éa Vorai-hegyuégi koro-

országban 

Különböző más államokban. 
Bolgiumi királyházban _ _ 
Bolirár herczeKBíiégben — — 
Pán királyaápban _ _ _ _ _ _ 
Német C3iiszár»ágban _ 
Franczia-kőztáriiaKágban — — 
G5rög-kir4!ysá-,'ban ... _ 
Na'.-ybritanciai kiriJyaágban 
Hoílacdi királya&gbaa — _ 
0!a8£-kirAlygá;ban _ — — 
Tiicht̂ natein horczegsígben _ 
Málta 
P»on>án-horozorH<Vbcn — _ 
Oronz-CHÍs.'.ár̂ R:;ban _ 
SvéJ királyságban _ _ _ 
Svcltzi-kőztAr̂ asAgban 
Szerb fojahloiUBÓgben — 
Amerikában ... — — 

öftftMg 
ő*sze«en 

A kárese-
tek értéke 

34Ö38 ifc 
100.MÖ — 
72:177 60 
3282546 

46691 £70740,51 
927, 
142 6563818 

154 
6131 

27 
64 
36 
13 

költsé-
gek öüz-

szape 

frt íki 

44617015 

166551-
587241̂ 09 
2935355 
43044 9S 
34**) 40 
139320Í 
76759,58 
1561230 

I29j 4770027 
353 79 

10} 22556̂  1 
627) 2672íX 44 
86<JÍ 41764177 

1 624 
331! 231664 87 
12) 48Ó3*Vj 

5254-1617917,78 
3 778>On 
1 9:t67 

351 axni'io 
1427 32452139 
1141 46502*0 

1 779 
16j 1379804 
2l eoio8:n 

203: ;sk*<97<* 473,177297 6* 
6f01Í .Ű&9 frt áe'kíT 

frt |kr 
"Í43323 

454:36 
46.307 

2128:̂ 0 
1797598 

762828 
285182 
247309 

1490939 

33503 
838 38 
33784 
11638 r 

3988314^ 
2:̂ 80 

1602 28 

8:rS5»27 

osazeg 
1831-ik évben alapított A*rtícurnzlont fírnerAH-társoUt Triesztben, 4.200,000 oszr. értékű 

t'rtnyi alaptőkével rendolk. z'ik, mtJy 4t"u0 tHijed for/a! -mbiiU lév.UOwU frí</á részvényb l áll, melyre 30°/« 
befisottetett. mig a tö 7Uv« a rósavényesek által jótá ióvul cí!át«»tt ad slevél által I tt biztoaitra. 

A Iokutóbbi 1880 ki nifrle.íkiuiutatáawerint a kftlönbóii) biztosi*: ái íi^azhtokból, 15 877,047 frt 89 kr. 
dijtaríal ki tökeivel é» 1 772,355 frt 74 kr. nyeremény tartaléka apjial rendclkfzik a társulat. 

Az életbizt )wtásokbol fcefolvt riiKkból az A>«-»lcurazioMl G ŷí-rnlS t4réuiat, mint as •mlitttt mér-
le ;b-l kitűnik, 14 2*1.537 frt 74 kr. díjtartalékot gyűjtött, ai»ly ugyanazon mérleg khnutáláwi «rrint 
csaknem kizáróla.: tehermentei} ház és fe vöaé̂ ek, ralami t háromdzoro-t biztoa jeU%lonha fektetve, 
ezen befjkteté^ek moiloti még több mil iója vau a tarauLtuak azi urdhiteiü trtekpapirok 6a váltódba 
bejTuhá̂ va. 

A tüzfeárbiz:opitáso'\ra 1.538.310 frt C2 kr. díjtartalék vagyis a hevét edzett készpénz éijilleáékeknek 
43 s-iátalóka lett az 1>>77. d csember 31-én folyamatban volt ko«7kázt*tá»ok fed-zéat re vi-ísaUrtva. A dy-
ilietéki bárczák é.-j a kédobbi évtek >en bebújta;,dó liijiileiékek 11.715.112 frl ú» krt tettek ki. 

Az emberi életre vonatkozó töke éá járadéki biztosításukon kivül az Ausicurazioul <.eneraH tár-
8ulat köt m«K biztohitá^okat: 

tA/.Lűr < «rt< kre, épületek éí azek tartalmára, terményekre, faraktirakra a saabad' an. 
Ji-̂ kítr í'Hí'lckre mezőgazda já̂ i terméiiyekuél, 
elemi karokra áruk, termények éa állatóknál szárazon és vizén, tengeren és folyón valé szál üt ások 

alkalmával. 
Ezenfelül a tArsulat minden lebetö kŐnnycbbité«eket megtesz ngy a i.iak, mint a bárcza főtetelek-

nél és károk megtérítéseinél is, miknek készpénzboli kifizet se (>on osan eszközöltfctik. 
RéazleteH kárt^ritéai jcg>z«>k kuii«tatnaok kivnnatra Laphut̂ ik a vezeriigynökNég Iredájabaa 

Buu.ipeat, Dorotiya -uteza 10. sz. s társulat épul̂ téí>i'Q, vaiainiut anuak minden ü^ynökscgásél. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Eziiat érem Páris 1878. Tömesváry Mér 
cipogyári raktára 

Budapesten, 
király-uteza 2. szám, b. Orcy-féle ház, 

nagyban és kicsinyben. 

üregle J. és Müller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Builapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

Trieuröke t (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat caépltfgrépekszámára. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o © 

Főtörzsorvos dr. Schmidt 

F Ü L - O L A J 
^ megjavítva dr. Deutsch M. áital 
^ minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj, azon-
V nal megszünteti a nehéz hallást és a fíilzugAst. 
jr Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
Q a küldött fül-olajért, melynek többszöri használása után la-
Á ten segítségével teljesen elveszített hullásomat ismét vissza-
V nyertem. Oly süket voltain, hogy a templom harangjait sem 
Q hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyház mögött Ovan, holott most már a zsebórám kety^géseit is hallom, 

mintha süket se lettem volna. Ezer szívélyes üdvözleteim 
Q kapcsában maradiam a tok. uraságod. OSteiner Dávid, oki. totanitó rtabócsa 2 frt 40 kr. pos-

tai utalvány melletti beküldése után a fülolaj bérmentesen 
Q küldetik a használati utasítással együtt a központi főraktárból 

0 Graets Gyula, 
A Bécs, II. Praterstrasse 49. A 
e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ® 

Hölgy dk számára: 
K o m o ö - c i p ö k eberlasztiubó'l bSrből . 
Sé ta -c ipok , divatos félcipők, finomak 

és díszesek . . . . . 
R e g a t t a c ipők csatokkal, finom eber-

lasziinből vagy bó'rbol 
Regat ta -Oipök fénymázos orral, ma-

gas sarokkal legújabb szabás . . 
R e g a t t a - c i p Ö k sagrénből vagy zerge-

bőrből, szögezett kettős talppal, ma-
gas sarokkal, legújabb szabás . 

E b e r l a a s t i n g - t o p á n o k finomak, dí-
szesek fénymázorral , 

E b e r l a a z t i n g t o p á n o k ruganyhuzó-
val, magas kivágással, fénymázosorral, 
rokokó sarokkal, legújabb szabású . 

E b e r l a x z t i n g cúgos topánok, szivalaku 
metszéssel, sima talppal, rokokó sarok-
kal elegáns szabás . . . . 

B ü r c n g o s - t o p á n o k sagrénből, szögelt 
talppal, magas kivágással, legfinomabb 
kiállitás 

1 frt 20 kr. 

2 frt 20 kr. 

2 frt 70 kr. 

2 frt 80 kr. 

2 irt 50 kr. 

2 frt 70 kr. 

3 frt 20 kr. 

3 frt 40 kr. 

3 frt 20 kr. 

Urak számára; 
H á z i Cipők finom bőrből . . . 1 frt 20 kr. 
T o p á n o k erős sagrénből, erős talppal. 3 frt 80 kr. 
Topánok sagrénből, fénymázos orral 

és talppal 3 frt 90 kr. 
Borjubör t o p á n o k vikszosak, erős 

duplatalppal, a legjobb minőségűek , 4 frt 20 kr. 
Borjubör t o p á n o k keztyöbőrből, a 

lehető legjobb minőség . . . 4 frt 20 kr. 
R e g a t t a f é l o i p ő nyári idényre, leg-

jobb sagrénből, erős talppal . . 3 frt 60 kr. 
R e g a t t a f é l c i p ő fénymázos dísszel, 

legújabb szabás . . f . 4 frt — kr. 
C s i z m á k erős vikszos vagy vagy sag-

rénből, magas szár srófolt talppal . 9 frt — kr. 
G y e r m e k c i p ő k sagrénből . . 2 frt 40 kr. 
L e á n y c l p ö k eberlaszting és bőrből 

1 frt 80 kr.—2 frt 40 kr. 
G y e r m e k c i p ő k . 60 kr.—1 frt 20 kr. 

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az 
előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesíttet-
nek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben ki-
cseréltetik. Részletes árjegyzékek kívánatra bérmentve 
küldetnek meg. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 




