
Szentes, december 10. 1876. 50-ik szám. 

Előf izetés i árak: 
Egész évre . . . 4 frt. 
Félévre . . • 
Negyedévre . . 

frt. 
frt. 

Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, egy iveu. 

E lap szellemi részét illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 
a kiadó-hivatallioz külden-

dők. Vegyes tartalmú hetiközlöny. 

Hirdetés i árak: 
A h á r o m hasábra terjedd 
petitsorért egyszeri hirdetés 
nél 18 kr.,a k é t hasáboséit 
12 kr., az e g y hasábosért 

0 kr. számittatik. 
A „Nyilt-tér"-ben a három 
hasábos petitsor igtatási dija 

15 kr. o. é. 
Bélyegdij minden egyes be-

igtatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

A „Szegedi Hiradó," Csongrádmegye 
székhelye és még valami. 

II. 
Csongrádmegye székhelyének kérdéséről le-
szó, tehát kezdjük a dolgot az ügy termé-

A - - • ~ tes kiinduló pontján, s nem mint a Sz. H. 
ikkirója teszi, ki szülőföldje iránti szeretete me-

legétől levén áthatva, az ügygyei szemben „Sze-
ged álláspontja,11 s ezzel összeszőtt messzeható 
tervek kötelékeiből sehogy nem bir kibontakozni, 
s tekinti a megye székhelyének kérdését ugy, 
mintha az Szeged ügye volna, — s igy nem le-
het csodálkozni, ha elfogulatlan olvasó a provo-
kált cikkben Szeged előnyei mellett felsorolt, a 
minden áron bizonyítgatni akarás kínjaitól ve-
rejtékező érveket, összegezés mellett sem tekint-
heti egyébnek, mint a szűkkeblű önzés öngunyo-
lás kockáztatásával járó, méltán bámulatot és cso-
dálkozást keltő élelmességének. 

Mi Vas Pál ur által Szeged részéről kife-
jezett ama óhajtást illetti hogy: Szeged földmi-
velés, ipar és kereskedelmi szempontból igényli: 
a) egy magyar tannyelvű gazdasági intézet mi-
nél előbbi fölállítását; b) egy kereskedelmi és 
iparkamara szervezését, kizárólag Szeged és vi-
déke számára; c) egy magyar tannyelvű keres-
kedelmi iskola létesítését; d) egy dohánygyár 
fölállítását; mi e kérdéseket illetőleg, ugy nem-
zetgazdászattani, mint nemzetpolitikai szempon-
tokból is, örömmel tekintünk Szeged törekvé-
seire; mert ezek valósulásától nemcsak Szeged, de 
az egész alföld jobblétének lendületét várjuk. — 
De ezek mellett, hogy a megye székhelye Sze-
gedre tétessék pusztán csak azért, mert ezt Sze-
ged érdekei ugy kívánják, s mint cikkíró ki-
lejezi magát: „ezt óhajtanunk kel), — ha Sze-
ged kedvező fekvése dacára — városunk mun-
kás népét Tantalos kínjaira nem akarjuk kár-
hoztatni/' hogy igy, egy város s még nem tudni 
miféle érdekteremtette megyeszékhelyével — 
mint cikkiró mondja — Szentes városa még 
gondolatban sem barátkozhat meg; — ezt egy 
szögedi polgár sem találhatja furcsának. S ami 
különösen mi okét illet, nekünk soha nem jutott 
eszüukbe, hogy Szeged megye székhelye iránti 
törekvésére valami különös súlyt fektessünk; 
mert bárhonnan nyerjen is a minisztérium ez 
ügyben információt, nem hisszük, hogy a kér-
dés mérlegének serpenyőjén a megye óhajtása, 
egy minden közkormányzati érdeken kivül álló, 
idegen törvényhatóság élelmesség szülte törek-
véseivel szemben határozott tulsulylyal ne bír-
jon akkor, mikor a megyének különben is au-
tonómiai joga van iutézkedni arról, hogy a me-
gyeszékhelye ide, vagy oda tétessék, — S Csong-
rádmegyében tudtunkkal még egy árva hang 
sem vergődött fölszinre, mely oly forma óhaj-
tásnak adna kifejezést, hogy a megyei kormány-
zat Szegedre vitessék; mert megyei kormány-
zatott illetőleg, sem Szeged, sem H.-M.-Vásárhely 
nem tartozik Csongrádmegye kebelébe. — S 
vájjon nem méltatlanul, sőt törvénytelenül járna 
el a minisztérium, ha Csongrádmegye székhe-
lyét egy oly helyre transportálná, mely köz-
kormányzatot illetőleg, még jogi alappal sem bir 
igényei támogatására — Ilyen például Szeged, 
mely külön törvényhatóság de ha az nem volna 
is, tekintve azon szerencsétlen geográfiái fekvést, 
melyet a megyében a székhely kérdésénél ér-
dekelt városok és községekkel szemben elfoglal, 
csak a legbotrányosabb választással lehetne a mai 
megyének székhelye, dacára ama hangosan pub-
likált közlekedési előnyöknek, melyekkel Szeged 
bir ugyan, de mivel a vasúti hálózat, melynek 
Szeged a közpoutja, Csongrád megyének csak leg-
szélét, egyetlen szárnyvonalocskával érinti, ugy, 
hogy a megyeszékhelyénél érdekelt tulajdonké-

peni Csongrádmegyével Szegednek mondhatni 
semmi közlekedési összeköttetése nincs; merr 
Tápé, Horgos, Dorosma, Kistelek alig jöhetnek 
szóba akkor, mikor velők szemben a megyének 
ötszörözött többsége áll; — igy állván a dolog: 
vajou Szeged vasúti összeköttetéseit, székhely 
kérdésében, ki fogja olyan előnynek tartani, 
mely megyei kormányzatot illetőleg, komolyan 
számításba jöhetne. S ha közlekedési előnye nincs 
Szegednek, mi előnye van tehát? — Az talán, 
hogy Csongrád városától tíz, Szentestől pedig 
hét mértföldre fekszik, s ide számítjuk még 
Szegvár, Mindszent, Mágocs, Derekegyháza, Fá-
bián-Sebestyén, Tés községeket és uradalmakat, 
melyek együttvéve néhány bizottsági tagot ki-
véve, (Kistelek, Algyő, Dorosma, Gorzsa, Hor-
gos, Tápé, Baks, Sövényháza, öttömöst képvi-
selő, negy venre alig menő bizottsági tagok száma) 
az egész megyét képviselik. — Vájjon, midőn 
ezen községeknek, elébb két, három, négy mért-
földet tevén kocsin, s H.-M.-Vásárhelyen vagy 
Félegyházán még stációt is kell tartamok, hogy 
a megyei gyűiésre, Szegedre jussanak, s midőn 
ily körülmények között egy-egy bizottsági tag-
nak 5—10 frtba kerülne egy megyei gyűlés, s 
ide számítva még ama lazuló érdekeltséget me-
lyet mai napság kevesebb költséggel, kényelme-
sebb hozzá férhetés mellett is egy-egy megyei 
gyűlésen sajnosan tapasztalunk: vájjon, kérdjük, 
Csongrádmegyét Szegedre lett trauportáltatása 
után megye gyűléseken ki képviselné? — Avagy 
a kormány, ilyen forma rendezés mellett: nem 
az utolsó kegyelem döféat adná meg, különben 
is demoralisált megyei életünknek? 

Mi oly formán gondolkozunk, hogy, ha a 
mai közkormányzati viszonyok a megyei léteit 
egyátalában szükségessé teszik, ugy kell hogy a 
megye, különösen közigazgatási szempontból — 
mert szerintünk a megyék létfeltételében, csakis 
ez az egyetlen ssempont szenvedhet kérdést — 
a kebelébe tartozó minden községérdekeinek leg-
alább az arány megközelítésével felelhessen meg. 
— S azt hisszük, hogy egy megye ezen felté-
telét csakis oly viszonyok között lehet hivatva 
megoldaui, ha a székhely földrajzi fekvése arány-
ban van azon föladattal, melyet a megyeszék-
helye a megyével szemben minden oldalról el-
foglal: az az, amennyiben a székhely közigaz-
gatásilag központja, ugy kell, hogy földrajzilag 
is központja legyen a megyének. Szerintünk a 
mai Csongrádmegyében — hol elvégro is min-
den község csak kocsi közvetítése mellett juthat 
a megyére — székhelykérdésénél csakis a föld-
rajzi fekvés az, mi minden törekvéssel szemben 
a határozott túlsúlyt biztosítja. Tudta ezt Csong-
rádmegye közönsége, s saját jól felfogott érde-
kéből indult ki akkor, mikor a megyerendezés 
küszöbén, azon óhajtásának adott kifejezést, hogy 
a megyeszékhelye tétessék Szeutesre, mely me-
gyei közgyűlésen a képviselő testületnek, kü-
lönben is felét képviseli, s a megye székhelyé-
hez érdekileg kötött községek közt, a legkedve-
zőbb földrajzi fekvéssel is bir. 

Röviden összevonva ezek azok, melyeket 
mult számunkban közölt, — Vas Pál ur által 
fölsorolt érvekkel szemben, — a székhely kér-
désére nézve megjegyezni szükségesnek véltünk. 
S ezt tettük az ügy érdekében, mely Szentest 
érdekli ugyan, mert közigazgatási érdekei van-
nak fűzve a kérdéshez, de az ügy azért nem 
Szentesé, s még kevésbbé Szegedé, de egyenes 
Csongrádmegyéé; s Csongrádmegye érdekeinek 
adunk kifejezést akkor mikor azt mondjuk, 
hogy Szeged törekvése nem az ügy szükségé-
ben, hanem a haszon hajhászat kapzsi élelmes-
ségében leli indokát. s. 

A liazai ipart pártoló és terjesztő 
egyesület és a szentesi nőegylet. 
(cs.) „Segits magadon, az isten is 8«git.u 

Alig volt állami életünkben oly szomorú idő, a 
midőn nagyobb fontosságot tulajdoníthattunk eme mon-
dat igazságának. Eltekintve erkölcsi sülyedésünktől, 
napról-napja mind kiáltóbban jelentkezik pénzügyi ál-
lapotunk súlyos volt*. Egyesek ugy, mint az állam, a 
bukás örvényéhez közelebb sodortatnak. Hitelünk meg 
iugatva; iparunk, kereskedelmünk pang; az emberek 
irigyek, roszakarók. S mind e bajokat pénzügyi álla-
potaink ziláltsága okozza. — Tulajdonképen pedig e 
bajok okozói mi magunk vagyunk. A politikát ne is 
tekintsük; elég lesz említenünk, hogy helytelen speku-
lációnk, a haladás szent ügyének félremagyarázása vitt 
a legszélső végletekig bennünket . v 

E bajokat ismeri mindenki. Erezzük, hogy álla-
potunkon könnyíteni, helyzetünket megváltoztatni ok-
vetlen szükséges. 

Férfinak és nőnek egyaráut kijut a szerep bajaink 
orvoslásában. Kinek—kinek a maga erejéhez képest 
tennie keli. 

A legnagyobb örömmel jegyezhetjük föl , hogy 
derék nőink megértették az intő szózatot s egy oly szép 
erkölcsi kötelességet vállalnak magukra, mely kötele-
zettségből kifolyólag, ha nem létesítik is az eszme ke-
resztülvitelét, de, ha csak megközelítik is a távoli cé l t : 
már méltán díszíthetjük föl őket az elismerés és hála 
dicskoszorujával. 

A mi buzgó honleányainknak céljok, hogy tűr-
hetlen állapotunkon változtassauak. E cél elérését a 
hazai ipar pártolása és terjesztése által vélik valósítani. 
8 a nők keresztül fogják vinni tervüket. Mert, elte-
kintve a férfiak helytelen számításból eredő és kikerül-
hető pénzpazarlásától, nőink azok, kik a luxus tárgya-
kat künn hagyva külföldön, pénzüket benn az ország-
ban forga t ják ; ők azok, kik a szemkápráztató külföldi 
cikkeket mellőzve, hazai készítményeket használva, az 
ipart, kereskedelmet nagyban előmozdíthatják. 

A budapestiek a föntérintett cél elérésére tömö-
rültek ; alakítottak egy egyletet, melynek feladata lesz: 
„a hazai ipar pártolása és terjesztése.* 

Az egyesülethez csatlakozó honleányok és honfiak 
erkölcsi kötelességüknek valltják egyéni, házi is gaz-
dasági szükségleteiket lehetőleg hazai iparcikktk által 
födözni. 

Az egyesület céljának elérésére a következő esz-
közöket használ ja : 

a hazai ipar emelése, mint első rendű nemzeti ér-
dek iránti erkölcsi érzetet országszerte fölébreszteni 
törekszik ; 

a kereskedelmi és iparkamarákkal , iparegyesüle-
tekkel, a házi iparegyesületekkel, ipartársulatokkal és 
ipari intézetekkel az egyesület központja és vidéki kö-
zéjé i utján állandó összeköttetésbe lép, a hazai ipar-
icicpoó. cs iparosok termelési képességének, a cikkek 
árának kitudása, mintáknak beszerzése és a fogyasztó 
közönséggel való megismertetése végett; 

az ipartelepeknek, kézműiparosoknak és azon ke-
reskedő cégeknek, melyek egyes hazai iparágakat fel-
karolnak, továbbá a megrendelési helyeknek, á raknak 
és miutáknak ismertetéséről, valamint a visszaélések 
felderítéséről és megtorlásáról gondoskodik ; 

a hazai iparcikkek megrendelésének, elárusitásá-
nftk, bizományosok és ügynökök által való közvetíté-
séről gondoskodik ; 

odaha t , hogy a versenyképes hazai iparcikkek 
szamára árucsarnokok és állandó kiállítások létesülje-
nek, valamint e cikkek kelendősége érdekében az egye-
sület tagjai közt fogyasztási ezer vezetek keletkezzenek. 

Íme tehát a módozat, mely által ama távoli cél 
elérhetésére törekedik. 

Hogy nem humbug ez egyesülés, hogy nem frázis 
mindaz, melyet e tárgyban a fővárosi s vidéki lapok 
napvilággá bocsájtanak, kitűuik abból, hogy az egye-
sület élén oly kitűnőségek állanak ugy a férfiak, mint 
a nők közül," kiknek nevei elég kezesség arra nézve, 
hogy a feladat nagyszerűségétől áthatva, indíttatva ér-
zik magukat, hogy mindent megtegyenek. Gyámolitásra 
azonban szükségük van. Egyesek kezdeményezők és 
irányt mutatók lehelnek, hanem mindenkor maga a 
nagy közönség az, mely az ily lelkeseknek, vezérsze-
repiőknek feladatuk, hivatásuk teljesítésére tényleg be-
foly, s ez által tért biztosit, melyen amaz egyesek biz-
tosan mozoghatnak. 

A mi buzgó nőegyletünk is magáévá tette ez esz-
mét, s elhatározta, hogy a központi egyesület tagjai 
közé belép, s egyszersmind odahat, hogy az egyletnek 
minél több tagot szerezzen. E szempfout vezérelte te-
hát akkor, midőn tagjai közül néhányat megbízott, hogy 
az egylet részére tagokat szerezzenek. S a mi lelkes 
nőink nem tekintik a jelenlegi körülményeket, nem saj-
náljak a fáradságot; állapotunk szomorú volta, a ha** 



iránti for:«» érzelem feledtetik a fáradságot; a elég kár-
pótlást ad. hogy honleányi kötelességüknek eleset tettek. 

Midőn mi is felhívjuk t. olvasó közönségünket, 
hogy az eszmét pártolva, a felhívást no ntasitsa visz 
bza: azon megjegyzést kell még megtennünk minden 
félreértés kikerülése tekintetéből, hogy a pártoló-tagok 
3 évre kötelezik magukat az egylet tagjainak sorában 
megmaradni; — beiratási dij címen 1 frtot fizetnek, a 
többi években pedig 20—2ü krt. 

Tárgysorozat 
Csongrád megye törvény hatósági bizottságának f. 1876. 
évi december hó 14-én tartandó rendkívüli közgyűlé-

sén tárgyalandó ügyekről. 
1) A nagym. m. k. pénzügyminisztérium rende-

lete, a megyei kataszteri bizottság feloszlatása és njra 
alakítása tárgyában. — 2) A nagyin, m. k. honvédelmi 
minisztériumnak, az 1877. évi újoncozás foganatosítása 
tárgyában kelt rendelete. — 3. A nagyra, m. k. földra. 
ipar és kereskedelmi minisztériumnak, a megyei mér-
tékhitelesítő hivatalokra vonatkozó intézvénye. — 4) A 
nagym. m. k. belügyminisztérium rendelete, a magas 
kincstár részére f. évben termelt dohány beváltása tár-
gyában. — 5) A nagyra, m. k. honvédelmi minisztérium 
lölhiváso, a honvédtisztek özvegyei és árvái ellátására 
alakítandó egyletre vonatkozólag. — 6) A nagyra, m. 
k. miniszterelnök intézvénye, a görög keleti szerb lel-
készség javadalmazása tárgyában. — 7) A nagyra, m. 
k. belügyminisztériumnak a kórházak és gyógyintéze-
tekre vonatkozó rendelete. — 8) Ugyanannak, a ha-
gyatéki ügyek tárgyalására vonatkozó intézvénye. — 
9) Ugyanannak rendelete, a méter-mértékek használata 
tárgyában. — 10) Ugyanannak rendelete, a magyar 
állam területén tartózkodó s büntetendő cseleivények 
elkövetésével vádolt küliöldi egyének irányában köve-
tendő eljárás tárgyában. — 11) A nagyra, m. k. bel-
ügyminisztérium által kibocsátott szabályrendelet, a vér-
bocsátással való visszaélés megszüntetése iránt. — 12) 
A nagyra, ra. k. földraivelés ipar- és kereskedelemügyi 
miniszteirum rendelete, a fatenyésztés tárgyában. — 
13) A nagym. m. k. belügy minisztériumnak, Gorzsa 
adóközségre vonatkozó rendelete. — 14) A nagyra, m. 
k. földraivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztéri-
umnak a megyei halászati szabályrendeletre vonat-
kozó intézvénye. — 15) A nagyra, m. k. belügyminisz-
tériumnak, a Szentesen engedélyezett III. gyógyszer 
tárra vonatkozó rendelete. — 16) A nagym. ra. k. 
földm. ipar és kereskedelmi minisztériumnak-, az ipar 
bizottságok fölállítása tárgyában kibocsátott rendelete. 
— 17) A nagym. ra. k. belügyminisztérium intézvénye, 
a megyei hivatalok számára évenkint szükségelt iro-
dai szerek beszerzése tárgyában. — 18) Ugyanannak, 
a megyei házipénztárral 1874. évre szerkesztett szá-
madásra vonatkozó intézvénye. — 19) Ugyanannak 
rendelete, a Szeged város tulajdonát képező, úgyne-
vezett tápéi rét, Keraes- és Marostő birtokoknak va-
lamely községhez leendő csatolása tárgyában. — 20) 
Ugyanannak, a Csongrádváros és Mindszent község 
részére, az idei árviz alkalmából engedélyezett inségi 
kölcsönökre vonatkozó intézvénye. — 21) Ugyanannak, 
a Szenté* városi levéltárnoki hivatal betöltése tárgyá-
ban kt it rendelete. — 22) Ugyanannak rendelete, a 
Vidovi h Antai szolgabíró, Beke Kálmán csendbiztos, 
Vas Imre és Dobos János pusztázók ellen eszközölt 
fegyelmi eljárás tárgyában. — 23) Ugyanannak ren-
delete, a Németh László horgosi tanitó és Fehér An-
tal községi biró közt fennforgó ügyben. — 24) Kiil 
döttségi jelentés, a H >rgos községre vonatkozó iratok 
átvétele tárgyában. — 25) Trencsén megye alispáni 
hivatalának a cholera árvákra vonatkozó átirata. — 
26) A szegedi kir. törvényszéknek, a vásárhelyi föl-
oszlatott törvényszék által használt bútorokra vonat-
kozó értesítése. — 27) Ugyanannak átirata, a megyei 

levéltárba tartozó és a vásárhelyi királyi járásbíróság-
nál levő különféle iratok átvétele tárgyában. — 28) 

, Somogy vármegye közönségének átirata a hagyatéki 
ügyek tárgyalása körüli eljárásra vonatkozó föliratú 
nak pártolása iránt. — 29) Pest-Pilis- és Solt t. o. me-
gyék közönségének átirata, a személy és vagyonbiz-
tonság érdekében a nagym. tn. k. belügyminisztérium-
hoz intézett föliratának pártolása iránt. — 30) Alispáni 
jelentés a megyei szegény alapra kivetett összegekbői 
llravásárhely városánál hátralékban levő 1171 frt 74 
krnyi összeg behajtása tárgyában. — 31) A megyei 
m. kir. építészeti hivatal jeléntése, a megyei széképii 
let belső tisztogatása tárgyában. — 32) Küldöttségi 
jelentés, a Ilmvásárhelyeu levő tiegyei épületek javí-
tása tárgyában. — 33) Tiszti jelentés, Felgyő pusztá 
nak közigazgatási tekintetben valamely községhez le 
endő csatolása tárgyában. — 34) Tiszti jelontés, a 
IIravásár*»elv város közönsége által Csongrádraegye 
közönsége ellen követelésbe tett 349 frtnyi összegre 
vonatkozólag. — 35) Vidovicli Antal tiszántúli járási 
szolgabíró kérelme 5 Irt 50 krnyi uti költség és napi 
dij megtérítése iránt. — 36) A község jegyzői nyugdíj 
intézetre vonatkozó szabályrendelet ellen Szentes és 
Csongrád városok részérői beterjesztett észrevételek. 
— 37) Szentes város tanácsának kérelme a 2438 hr. 
sz. alatti üres háztelek eladására vonatkozó szerződés 
jóváhagyása iránt. — 38) Ugyanannak krrelme, a 
2433 hr. sz. alatt üres háztelek eladására vonatkozó 
szerződés jóváhagyása iránt. — 39) Csongrád vároo 
polgármesteri hivatalának kérelme, a f. évre összeírt 
közmunka erő fölhasználása tárgyában. — 40) Tápé 
községnek 10,000 frtnyi kölcsön fölvétele tárgyában 
897/i876 síám alatt kelt határozata. — 51) Dorozsma 
község fölfolyamodása, a dorozsmai országos vásárok 
megtartása tárgyában. — 42) Mindszent községnek 
1877 ik évre k^zi te t t költségvetési terve. — 43J Ud 
vardi Sándor megyei bizottsági tagnak a 3"2/is:6 sz. a. 
hozott m. határozat ellen beadott fölfolyamodása. — 
44) Küldöttségi jelentés, a Vidovicli Antal volt megyei 
pénztárnok által kért kitáblázási engedélyre vonatko-
zólag. — 45) Burián Lajos Szentes városi tiszti ügyész 
fölfolyamouványa, az arva ügyek kezelésére vonatkozó 
li:VÍ876 sz. végzés megváltoztatása iránt. — 46) Dr. 
Cukkerman Soma szentesi lakos folyamodványa, ok-
leveleinek kihirdetése iránt. — 47) Szlávik Károly m. 
köagyám folyamodványa, három havi fizetési előleg en 
gedélyezése iránt. — Keit Szegvárott, 1876. dec. hó 
7-én. Stammer Sándor, alispán. 

Városi közgyűlés. 
— 1B7G. dec. 4-. — 

Olvastatott a szegedi kir. adófelügyelőségnek tet-
tes Csongorádmegye alispáni hivatalához intézett leve-
le, az adóvégrehajtók számának Szentesen legalább hatra 
leendő felemelése iránt. 

Mielőtt a közgyűlés az adóvégrehajtók számának 
szaporítása iránti intézkedésbe bocsájtkoznék, szüksé-
gesnek látja, hogy az 1865. évi és 1876. évi november 
hónapokban történt adófizetésekről külön külön szám-
szerinti kimutatások alapián alapos meggyőződést sze-
rezzen arról, hogy az 1875. és az 1876. évi november 
hónapokban történt adóbefizetések között van-e oly 
lényeges külömbség, melynél fogva az adóvégrehajtók 
számának szaporítása szükségessé válik. Csakis ily ki-
mutatásokból merített tapasztalat után leend a közgyű-
lés azon helyzetben, hogy a végrehajtók szaporítása 
felett intézkedjék; mert a jelenleg alkalmazásban lévő 
3 adóvégrehajtót minden tekintetben elégségesnek 
találja. 

A szentesi kir. járásbíróság f. évi 2700. t. k. sz. 
alatti végzését megküldi, mely szerint a külső árterek-
nek az illető tulajdonosok neveire történt telekkonyve-
zése folytán a munkálat hitelesítése határidejéül f. évi 

december 18, 19. 20, 21. és 22. napjai kitűzetvén, az 
iránt hivja fel a városi közönséget hogy a hitelesítés-
nek szabályszerű foganatosítására s a j á t részéről két 
megbízottat küldjön. 

Ezen hitelesítés foganatosításához a város részéről 
Kr. Nagy ístván polgárnagy és Abaffy Zsigmond v. 
mérnök küldetnek ki. 

Felvétetett Farkas Benedek rfőkapitánynak a f. 
évi 201. sz. alatt keit k. gy. végzés ellen beadott fel-
lebbezvénye. 

Ezen kellő időben beadott fellebbezvénv az összes 
iratok kapcsolatában, illetékes felsőbbhatósági elbírálás 
végett, tettes Csongrád megye köztörvényhatóságához 
felterjesztetik. 

Olvastatott a városi tanácsnak a malmok után 
fizetendő dijjak iránt, az illető malomtuUjdonosokka! 
kötendő egyezségre vonatkozó javaslata. 

A tanácsi javaslat elfogadtatván, a fizetendő ma 
lomdijakra nézve, minden egyes malomtulajdonossal 
külön egyezség megkötésére és ezeknek megerősítés 
végett a közgyűléshez leendő beterjesztésére Kr. Nagy 
István elnöklete alatt egy küldöttség küldetik ki. 

Ideje már, hogy egyszer valahára valami meg-
állapodás jön létre a város é3 az illető tulajdonosok 
között. Ideje, hogy magszüntessük azt a sok kellemet-
lenséget, melybe ugy a város, mint az egyes tulajdo-
nosok sodortattak. Malompereink száma meghaladía a 
200-at. Van olyan per elég, mely a városnak többe 
került 20 frtnál, s a bíróság, a törvényszék megítélt 
10—15 frtot. Mind ezen kellemetlenség pedig tulajdo-
nítható a város azon eljárásából, mely szerint az egye-
sekre egyoldalilag kirótta a fizetendő taxát, a mit ter-
mészetesen azok nem íizettsk meg az összeg nagysága 
miatt. 

A háztartási szakosztály Szűcs Dániel révbérlő-
nek azon kérvényét, melyben előadja, hogy az idei 
rendkívüli árvi? miatt tetemes kárt szenvedett, s ez 
okbó! haszonbér leengedést kér, — előterjeszti. 

Udvardi Sándor egyátalában nem tart ja helyesnek 
a szakosztály véleményét. Szerinte a közgyűlés csak 
saját maga iránti következetlenségbe esik, ha a szak-
osztály véleményét elfogadja, s a kérelemnek helyt 
enged. Következetlenségbe bocsájtkozik pedig azért , 
mert volt idő, midőn a rosz termés miatt társulat for-
dult kérvényével a közgyűléshez, akkor társulatot, hol 
mindenesetre több egyén helyzete követelte volna a 
bér leengedést, elutasított a közgyűlés; szerinte nein 
teheti a képviselőtestület, hogy most meg egyes folya-
modó kérvényét teljesítse. 

Balogh János nagyon helytelennek tartja U. S. 
képviselő vélekedését. Egy képviselőnek,—mondá, — 
kire igen euiyos erkölcsi kötelességek, felelősségek há-
ramolnak, sohasem szabad iiy kicsinyes okok miatt 
nézetében korlátoztatni magát. Ha a közgyűlés egv 
esetben méltánytalan volt, ha egy esetbon tévedett": 
okvetlen szükséges, hogy már ez oknál fogva másod-
szor is méltánytalan legyen, másodszor is tévedjen? 
A képviselőt sohase a közvélemény kormányozza, kor-
látozza, hanem mindig saját egyéni meggyőződése. A 
kérvénynek helyt adatni és folyamodónak legalább 200 
frt. bérleengedést véleményez megadatni. 

A szakosztály, valamint Balogh J . indítványa el 
nem fogadtatván, folyamodó kérvényének hely m m 
adatik. 

Világ folyása, 
A lefolyt pár hét nagy eseményei között kttlö-

nöstn kettő az, mely magára vonta egész Európa fi-
gyelmét. Az egyik Salisbury marquis, angol meghatal-
mazott körútja az európai dipíomatiánál. A másik pe-
dig Bismark herceg nyilatkozata. 

Salisbury küldetését igen nagy fontosságúnak te-
kinthetjük, mert az angol kormány határozott meg-
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A burokban szülött. 
— R E G É N Y . — 

Irta: S. F. 

(9-ik folytatás.) 

A vár úrnője szép fiatal özvegy volt. Férjét, kit 
ő különben nem nagyon szeretett, egy évvel előbb ki-
sérte sirba. S uoha ő volt a férj halálának oka, — ki 
egy szerencsétlen párbaj áldozata lett, melyet, mint 
beszélték, a báróné által Larmont gróf irányában ta-
núsított túl előzékenység idézett elő. 

— A fiatal báróné egy percre sem keserité azzal 
életét, hogy félje után búsuljon. Sokan beszéltek oly 
forma dolgokat is, hogy Larmont gróf és az ifjú, kel-
lemének tavaszát, s szerelmi ábrándjainak delét élő bá-
róné, — mert férje oldalán nem találta meg a házas 
élet örömét és boldogságát — előre összebeszéltek, hogy, 
ha Remparti báró a párbajban, — melyre Larmont ál-
lal hivatott ki — elesik: a halottnak torát, egy ket-
tőjük közt létre jövendő, házassági frigy által fogják 
megünnepelni. S ez, dacára annak, hogy Rempartit már 
elmúlt, egy éve eltemették, még létre nem jött, annak 
azon ingadozás volt uz oka, melyet a báróné, ilyen sze-
relmi dolgokban idáig tanúsított. Lelke tele volt sze 
szélylyel és szenvedélylyel, s mivel vágyaiban nem volt 
mérték, óhajtásában semmi határ, mi a fiatal ábránd 
lelket korlátok között tartotta volna, könnyen hihető, 

hogy a házas egy rendszeres korlátok között mozgó 
élet, bármilyen férfi oldalán sem elégítette volna ki. 
— Atalában özvegyi életét; vadászat s mindenféle ka-
landokkal töltötte. S mi tartja most is, az éj ily késő 
perceiben ébren, s miért nera nyugszik, midőn az egész 
vár a boldog álom édes illusioit űzi; mi lehet lelkében, 
mi egy éjszaka nyugalmát kívánja tó'le áldozatai? Ta-
lán Remparti szelleme jött elő a semmiség borzasztó 
hónából, a túl világról kísérteni. Nem, Rempartiné szen-
vedélytől égő arcán, s egy titkos vágy tüzétől csillogó 
nagy kék szemeiben, nem a meghalt kísértő fagyos ke-
zének nyomai látszának. — Egy elő lény kisértő alakja 
áll folytonosan lelke előtt, tehát a szenvedélyes szere-
lem űzi el a nagy szép kék szemekről az álmot. 

Hogy a fulmári vár ez éji eseményeinek magya-
rázatát adjuk, tekintsünk egy pár hónappal hátra a 
múltba. A mult képezi ugy is a jelennek alapját, s 
erre kell helyezkednünk, hogy a jelent megértsük s a 
jövőt selyteleraben megközelíthessük. 

Pár hóval elébb egy gyönyörű tavaszi délutánt 
Rempart báróné, vadásza kíséretében, a fulmari erdő-
ben vadászattal töltött. Különösen a vadászat volt az, 
mit a fiatal özvegy báróné még férje életében is, de 
különösen mióta özvegyvégre jutott, egész szenvedély-
lyel űzött; kalandszerető lelkét a szórakozás e — ko-
rántsem nőket illető — neme elégité ki leginkább, e 
alig volt nap, jó és rosz időben egyaránt, hogy há-
rom, négy órát ne szentelt volna o nemes időtöltésnek. 

A fulmari erdő egy negyed órajárásra kezdődött 
a kastélytól, s két-három mértföldre húzódott el ke-
letfelé, hol az erdőn túl apróbb nemesi birtokok fe-
küdtek. 

A báróné szenvedélyesen puffogtatott folytonosan 
hol erdei madarakra, hol egy-egy félénken előbukkanó 
őz, szarvas, vagy dámvadra, melyeknek elég bőségé-
ben volt az erdő. A vadásznak, ki a bárónét kísértei, 
nem volt szabad lőni; nem engedte ezt meg a szeszé-
lyes urnő; mert boszankodására szolgált, hogy a va-
dász, •— kit különben m3ga a báróné is Martin bá-
csinak nevezett — biztos keze, minden emelésnél ta-
lált, 8 ő ötvenszer is durranthatott, mig egy őzet, vagy 
egy szalonkát el birt ejteni Martin bácsi nem volt már 
fiatal ember; gyermekkora óta szolgált a fulmari kas-
télyban. 

A hű szolga, mint elidegenithetlen örökség ma-
radt firól-fira, örökösről, örökösre a fulmari uradalom-
ban; elébb az öreg Rempart bárót, majd fiát, s most 
ennek özvegyen marabt szép, fiatal nejét kisérgeté a 
a vadászatra. S átalában, ő abban soha nem gáncsos-
kodott, hogy kit kelljen uralnia, s ha nem volt is egé-
szen ínyére, hogy vadászi tisztét a báróné a puska-
töltögetés unalmas és nyomorúságos szerepére szállitá 
alá, mégis örömmel, s egy Öreg ember boldog megelé-
gedésével tekintett olykor-olykor a báróné rózsás ar-
cára, melyen az ifja lelkesültség fáradhatlan heve ült. 
— S midőn úrnője célzott, mint egy gyermek, remény-
teli, dobogó kebellel várta a durranást, s csak akkor 
tekerintett boszankodva ogyet vastag, bozontos baju-
szán, midőn a vadat, — melyet gyakorlott szemeivel 
előre elejtettnek szeretett tekinteni — repült, vagy sza-
ladt tovább. 

(Folyt, köv.) 



állapodását, a jelenleg szóban forgó keleti kérdésben 
politikáját tudatja az egyes hatalmakkal; pedig szíva 
jelenleg döntő Angolország, ha nern legközvetlenebbül 
is, de az orosz terjeszkedés meggátlásában politikájánál 
fogva legnagyobb mértékben érdekelve van. Az angol 
kormány az utóbbi időkben vajmi keveset folyt be az 
európai koncertbe. Politikája egyedül oda irányult, 
bogy anyagilag gyarapodjak, szellemileg tökély etíbűljön 
A keleti események szinre hozatala óta észrevehetőleg 
tudatja, hogy még ő is bele akar szólni a dologba, 
hogy ő neki is érdekeit sérti az orosz törekvés. Azért 
nevezetes most Salisbury marquis küldetése. Es, hogy 
valóban magok a nagyhatalmak is fontosnak tartják, 
kitűnik a/on bizalmas hangból, melylyel Törökországot 
értesítették, hogy tarrsa függőben minden elhatározását 
addig, mig Salisbury Konstantinápolyba érkezik. 

Hir szerint Salisbury marquisnak sikerült meg 
nyugtatni Andrásy grófot az iránt, hogy a fellázadt 
vazu 11-tartományok közigazgatási antonomiát kapjanak. 
Azonban tulajdonkép a lényeg most már nem is az, 
hanem Oroszországnak alig leplezett törekvései a tö-
rök birodalom szétdarabolása iránt. Salisbury körútja, 
ha semmi egyebet nem eredményezett is, — irják 3 e r 
lioből, — annyit mindenesettro igen, hogy nem kell tar-
tani líeresztyén hatalmaknak összeütközésétői. 

Hasonlóképen igen nagy horderejű a mai bonyo-
dalmas, kuszált viszonyok között Bismark herceg nyi-
latkozata. Bismark sokáig hallgatott. Kérték, lesték 
az igét, melyet e tekintetben mondani fog. Nem szóit. 
Engedte a kis politikusok megjegyzéseinek, gúnyjainak 
egész árját ömleni fejére, a nagy politikusokat pedig 
hagyta gyötörtetni e hallgatása által. Nyilatkozata két 
szeresen nagy esemény, s ezt a konferentia egybegyíi 
lesének küszöbén kétszeresen érzi a politikai világ. 
Különösen nagyfontosságú reánk nézve. Altalán meg-
erősítik, hogy Bismark rokonszenves nyilatkozatokat 
tett Ausztria-Magyarországról. Azt mondá, hogy Ausztria-
Magyarország bonyolodott helyzetben var,; Németor-
szágnak érdekében áll megtartani Ausztria barátságát, 
és, ha a monarchia nehézségekbe keverednék, vagy 
„életveszélyesen megsebesíttetnék": akkor Németor 
azágra nézve beállott azon lehetőség, hogy a monar-
chiát támogassa. 

A részletekre áttérve, Bismark herceg, kijelenté, 
hogy Németország törekvése első sorban a török-orosz kon-

fiictm elhárítására, vayg, ha ez nem lehetséges, arra irá-
nyai, hogy a konjlictus lokalizáltassék, és a főérdeklettekre, 
t. i. az orosz és törökre szorittsiseék. 

Németországra nézve a kényszerítő perc, — mondja 
tovább, — akkor fog beállni, ha Ausztria-Magyarország, 
me'ynek fennállása Németországra és Európára nézve 
a legnagyobb fontossággal bir, — életérdekeiben ve-
szélyeztetnék. Ausztria ereje, — folytatá, — inkább 
Cseh-, Morva- és Magyarországban és Erdélyben van, 
mint Bécsben. I la ledőlne is az alkotmányos fal a bi-
rodalom két fala között, Magyarország a dualismus 
nélkül is (vagy is egyedül) megtartaná erejét, miután 
a magyar nép határtalan tisztelettel viseltetik a Habs-
burg uralkodó ház iránt. Ausztria nagy ereje az euró-
pai államcsaládban akkor tűnnék ki igazán, ha a benne 
lévő életerők s népeinek dinastikus ragaszkodása együt-
tesen működnének. 

Bismarknak irányunkban tett nyilatkozata eszünk-
be juttatja I. Napoleont, ki minden ellenséget túl ma-
gasztalt, azon elvből indulván ki, hogy a gyávákat nem 
bajos dolog legyőzni; ő pedig az általa dicsőnek hir-
detett sereget is megverte, igy aztán érdemül termé-
szetesen többet róhatunk fel neki. 

Az európai hatalmak harci készülődései mind 
nagyobb-nagyobb mérvet öltenek. Különösen Orosz-
országból ujabbon olyan hirek érkeznek, melyek már 
formaszerű hadi állapotot jelentenek. Orosz törzskari 
tisztek jár ják be a határos román helységeket és fal-
vakat s pontos feljegyzéseket készítenek az egyes la-
kásokról. Konstantin nagyherceg a déli hadsereg pa-
rancsnoka már mult hó 27 én elutazott egy távirat 
következtében a hadsereghez. Négy hadtest fog átlépni 
a romániai határon, s hozzájuk csatlakozik a román 
hadsereg, mely o osz főparancsnokság alá helyeztetik. Ro-
mánia közeiebb 4 milliót szavazott meg hadi költsé-
gekre. 8 e készülődéseket teszik pedig azért, mert 
Oroszország nyíltan mogigérte, hogy megadja neki 
teljes f üggetlenségét, s így megveti alapját az önálló ro 
mán királyságnak. Szerbia hasonlóképen a legnagyobb 
erő megfeszítéssel fegyverkezik. Tudják ugyan, hogy 
e készülődés rájuk nézve csak káros következményű 
lehet, mert Oroszország intentiója nem az ő felszaba-
dításukra, hanem saját maga előnyéro van irányozva. 
Egyátalában nem igen nagy hajlandóságot érez egy 
ujabbi orosz-török háború esélyeinek kitenni magát. 

Törökországban, a Duna mentén mindenfelé össze-
vonják a csapatokat a nagyobb városokban; a régi 
erődítményeket részint kijavítják, részint a mai igé-
nyeknek megfelelőleg egészítik ki. 

Zűrzavarar állapotok, melyeknek kimenetelét nem 
csak hogy nem tudja senki, de még nem s gyanitihatja. 

Helyi hirek. 
— A kaszinói felolvasás e hó 6-án megtartatott. 

Csukás Benjámin ar, mint elnök előadja, hogy tulaj -
donképen mi célt akar elérni a választmány akkor, 
midőn ily felolvasások rendezését elhatározta. Min-
denesetre lazult, vagy talán mondhatjuk, félre vezetett 
társadalmi életüket óhajt ja szilárdabbá tenni, illetve 
rendes menetéke visszavezetni. A cél nagyon szép; s 
a választmány csak Örülni fog, ha valamit tehet. Egye-
dül a nagy közönségtől függ, hogy a megkezdett s 
jóakaratúlag rendezett estélyek tovább is folytattassa-
nak; mert hiszen a csekély látogatás következtében 
m<*g azok is nem örömest tesznek, kik más különben 
örömmel áldozzák föl idejüket, szolgálatukat. A mi a 
programmot illeti, — miut mondá Cs. ur, — az meg-

lehetős szerényen van Összeállítva; de tekintve a fen-
forgó viszonyokat, nagyon elégnek találja a választ-
mány. — A rövid megnyitó beszed után ugyancsak 
Cs. ur foglalta el a felolvasó asztal. Tárgya volt; „Es<y 
város 2000 év előtt.u Athén, Görögország e nagyszerű 
városának politikai, társadalmi életét, lakosainak mű-
veltséget, művészetét, szépéi zékét hasonlitotta össze a 
jelenlegi helyzetekkel. Hogy a leggyönyörűbben oldotta 
meg Cs. ur feladatát, azt bizonyítgatnunk sem kell; 
elég mondanunk, hogy ő olvasott fel. Különben meg 
fogjuk Cs. urat kérői, hogy lapunk egész terjedelmé-
ben hozhassa e szép értekezést. — Utánna Szalay 
István tanár ur lépett az emelvényre. Vörösmartytol 
„Szondi hét apródja'4 cimű költeményt szavalta. Most 
is, mit mindig, dicsérőleg nvilatkozhatnuk szavalatáról. 
Azután következett, mit a közönség oly örömmel hall 
mindig, a zenei rész. Joó K. az első zenekar 3 tagja kí-
séretében Mozart vonós négyesét játszotta el. A közönség 
a darab végeztével viharos tapsokban tört ki s ismé-
teluiök kebett még egyszer. •— Az előadás után tánc 
következett. A tűz vérű íiatalság nein nyugodott, s a 
csekély szám dacáia is „nótát parancsolt.44 — ál ta lá-
ban az egész estélyt igen sikerültnek mondhat juk; s 
itt azon reményünket fejezzük ki, hogy jövő alkalom-
mal nagyobb seárnu közönség fog részt venni e mult 
évben is oly jól nikerült estélyeken. 

— Lapunk mult számában dr. Pollák Sándor, v. 
főorvos ur által közzétett „Figyelmeztetésből* nyom 
dai hibából, kimaradt a következő pont : „a szegénvek 
ingyen gyógykezelésben részesülnek, s hefyettök a gyógy-
szertári költségeket, a városi hatóság fedezi.*' 

— Beküldetett. A nőegylet pénztávnoka igazolja, 
miszerint f. évben mind a két helybeli takarékpénztár, 
egyenkint 15 frtot volt szives a nőegylet segélyezésére 
adományozni. 

— A nőegylet jövő év január 20 án, tombolával 
összekötött táncvigalmat rendez. 

— A roncsoló toroklob mind nagyobb—nagyobb 
mérvbon mutatkozik. Figyelmeztetjük a szülőket, hogy 
a mult lapuukban megjelent főorvosi utasításhoz szí 
goruan ragaszkodjanak, s a segélykéréssel egyáltalában 
ne késsenek. 

— Krtesités a szülőkhöz. A városunkban uralkodó 
roncsoló torokiobos esetek meggátlása szempontjából, a 
közegészségi bizottság az iskolaszék utján fölhivra a 
nőegylet választmányát, hogy a kisdedóvodát rögtön 
zárassa be. E helyen is tudomására hozzuk az illető 
t. szülőknek, hogy a további intézkedések megtételéig, 
a kisdedóvoda bo fog záratni. —Jurenák Edéné, elnök nő. 

— Az 1877. évre szóló legtöbb adót tizetők név-
sora f. dec. hó 11-én, d. u. 3 órakor fög a városháza 
tanácstermében összeállittatni nyilt ülésbon. Részt ve-
hetnek tehát maguk az illetők is, hogy a netaláni té 
védés esetén rögtön megtehesiék fölszólalásukat. 

— Az adóvégrehajtókat, miután ez állomás rendsze 
resitéso oly sok vita után jelenlegi alakjában elfogadta-
tott, — f. hó 6 án választá meg a tanács. Megválasztat-
tak pedig: Aradi Károly és Kövér János, a tanyák közé 
pedig Négyesi Ferenc. — Becsüsöknek megválasztattak : 
Balog Ferenc, Bárdos Antal, Halász József, Karai János, 
Kalpagos Sz. István és Váróci József. 

— Heti szemle. December elsrje óta az időjárás tar-
tósan gyenge, s majdnem állandóul esős, mely utu»nkat 
jóformán járhatlanuá tette. A kései vetésekro azonban 
jó hatással Utt, mivel kikelhetvén, megerősödésnek indul-
hatnak. A gabonaárak néhány hét óta igen szilárd are 
melkedésnek örvendenek, mtlynek okát részint a vi-
lághírű rosz utakban, részint pedig abban keresik, hogy 
a háborúra kilátások mindinkább valósulás felé kője-
lednek. Pesten a búzának métermázsája már is 13 írt 
00—80 krra hágott föl s ehez képest halad piacunkon 
is 79 klj*. hektóliter, — 100 klgmot számítva 11 frt 
80 kr. 78 klg. 11 frt 50 kr. 77. klg. 11 frt 30 kr. 
7 klg. 11 frt. — Árpa 5 frt 5 frt 50 kr. métermázsa. — 
Kukorica régi mérték szerint 3 frt 60 kr. 4 frt. — Zab 
egészen hiáuyzik. — Szalonna méterra. 52—60 frtig. 

— R ö v i d h i r e k . Hazánk összes szolgabirói ren-
deletet kaptak, mely szerint a badkötolesek azonnali 
összehívására készen legyenek. Ez is a béke jele. — 
Londonban egy összeesküvésnek jöttek nyomára, moly 
Vilmos német császár ellen irányoztatott. Az illetők 
letartóztattak. — Nyíregyházán egy kereskedőt megbün-
tettek. mivel 1 literes üveg jó bort 35 krért adott, ho 
lott a regále bérlő a legrossabbat is 50 krért adja . 
Ejnye, de furcsák azok a nyíregyháziak. — E g y buda-
pesti kereskedő vállalkozott, hogy étkeit kizálótag Ma-
gyarországból szerzi bo. Követésre méltó vállalat. 

Fölhívás. 
A török sebesültek részére tépések gyűjtésére kiküldött bizott-

ság nevében felhívom városunk lelkes hölgyeit, hogy tekintve a 
szenvedők nyomorát, a csekély fáradságot nem tekintve. szívesked-
jenek minél nagyobb számmal és minél nagyobb menyiségtí tépé-
seket saját körökben gyűjteni, s azt hozzám vagy a küldöttség 
valamely tagjához m é g e h ó f o l y t á n beküldeni, hogy mi is a 
tömeges elküldéssel ne késsünk. J u r e n á k E d é n é . 

Értesítések. Szentes város javadalmához tartozó heti 
és országos vásárok hel^pénzszedési joga 1877. január 
1-től 1879. év december végéig 3 egymást követő évre 
nyilvános árveréseu fog f. évi december 18-án d. e. 
9 ó rakora városház tanácstermében haszonbérbe adatni. 
— Szentes varos javadalmához tartozó tiszai rakpart 
és cölöppénzszedési jogok 1877 év január 1 tol azon 
év december végéig, 1 évi időtartamra f. évi december 
13-án d. u. 2 órakor fog nyilvános árverésen a város 
haz tanácstermében nyilvános árverésen haszonbérbe 
adatni. — Ifj . Nyiri József sz Lászlón lévő első osz-
tályú földjo szabad kézből eladó vagy haszonbérbe ki-
adó. — Lapistón és az alsóréti tanyáján kukorica szár, 
haj és szalma van eladó, ugyancsak az alsói éten 15 
hold földje apróvetemény alá kiadó. — A földhitelin-
tézet részére Paksi István és neje, Soós János és neje 
ellen biróillag lefoglalt szőlő és tanyaföld f. évi dec. 
hó 28-án, esetleg 1877. január 29-én d. e. 9 órakor a já-
rásbíróság udvarán árverésen el fog adatni. 

— A f . hó 12-én tartandó megyei közgyülésré 9-
helyen is fölhivjuk az érdekeltek figyelmét 

I r o d a l o m . 
— Klesögazcias&gl Jonmalistika. Előttünk fekszik á 

„Wiener Landwirtlischaftliclio Zeitung* november havi füzete, mel* 
sok, felette érdekes és különösen a magyarországi raezőgazdákry 
nézve is fontos cikket tartalmaz. A négy novemher havi számban 
nem kevesbb mint 31 nagyobb és kisebb cikket találunk, továbbá 
15 uj mezőgazdasági mii recensióját, az utolsó hóban megjelent 
mezőgazdasági müvek jegyzékét, személyi hireket, vagy félszáz me-
zőgazdasági újdonságot, a Magyarország és Ausztriában a legköze-
lebbi időben tartandó mezőgazdasági kiállítások és egyleti gyűlések 
rendes jegyzékét, rendéit földbirtokforgalmi íjdonságokat, kimerítő 
terménvpiaei hireket, felette érdekes levélszekrényt, négy érdekes 
tárcacikket., a mezőgazdát érdeklő legkülönfélébb hirdetéseket stb. 
Mezőgazdák, szőlősgazdák, dohánymivelok stb. ezen kiváló lapból, 
melynek novemberi számai 28 ábrával vannak illustrálva, sok és 
különféle irányban vonhatnak tanulságot. 

— A ,,Magyar ország és Nagyvilág" mult heti száma 
következő változaios tartalommal jelent meg: „Az egyetlen arany.* 
Elbeszélés. (Tolnai Lajos.) „A nyomorhoz." Költemény. (Pósa La-
jos.) „Egy boldogtalan nő.u Beszély. (Turgcnjew Iván.) Rajzok a 
vasúti életből. ILI. Szökött kocsik. (Wachtel Károly.) Tárca levél: 
„Az ifjakról.- (Porzó.) Oroszországiképek: A cár nyaralója Livádiá-
ban. Nándor orosz trónörökös. Csata után. Petőfi diszkiadásából. * 
ezen képeknek szövege. (Forgó János.) Különfélék. Sakkfeladvány. 
Szórejtvóny. Szerkesztői üzenet. — Ezen kitűnően szerkesztett szép-
irodalmi lap megjelen minden héten vasárnap négy iven, gazdag 
tartalommal • bzép képekkel. Előfizetési ára egy negyed évre *2 frt 
50 krajcár, 

Főmunkatárs : Felelős szerkesztő: 
K o v á c s P d l . S i m a F e r e n c . 

H i r d e t m é n y . 
Az 1877. évre összeállítandó legtöbb adót fizetők 

(virilisek) névjegyzékét a f. évi december hó 31-én d. 
u. 3 érakor, a városháza tanácstermében, a közgyűlés-
nek 206. számú határozatával kiküldöttek — az 1871. 
évi XVJl l . t. c 35. § a értelmében tartandó nyilt ille-
tten fogják összeállítani. 

Azon érdekeltek, kik magukat a névjegyzékbe 
adójuk alapján felvételre jogosultaknak vélik: a végre 
hivatnak fel, hogy a mondott időbeu jogaik érvénye-
sítése végett megjelenjenek. 

Kelt Szentesen, 1876. december hó G-án. 
A küldöttség nevében: 

KÍ03 Zsigmond, elnök. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tanácsának a f. évi 1500. számú 

tanácsi határozatával, a váro3 javadalmaihoz tartozó 
tiszai rakpartnak és cölöppénzszedési jogokuak «z 1877. 
évi január 1-től ugyanazon év december végéig, azaz 
egy évi időtartamra nyilvános árverés utjáni bérbeadása 
elrendeltetvén, melyre nézve árverési határidőül f. évi 
december hó 18 napjának délutáni 2 órája a tanács-
teremben kitClzetik. 

A vállalkozni kivánók a mondott időre 12 forint 
bánatpénzzel ellátva, meghivatnak. 

Az árverési feltételek addig is alulirott tanácsnok-
nál megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1876. évi december 5-én. 
Győri József, tanácsnok. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó Széchényi csősz-

ház és az ott levő 1489 nsz. öl földnek az 1573. sz. 
tanácsi végzés folytán, a kiadás idejétől számítva, az 
1879. év szeptember végéig nyilvános árverés utjáni 
haszonbérbeadása elrendeltetvén: mire nézve árverési 
határidőül ugyanez évi december hó 19-ik napjának 
délutáni 2 órája a holyszinén kitiizetik. 

Hova is a jelzett időben az árverezni kivánók 6 
frt bánatpénzzel ellátva, meghivatnak. 

A feltételek addig is alulirott tanácsnoknál bár-
mikor megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1876. december 5-én. 
Győri József, tanácsnok. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város javadalmaihoz tartozó heti- és_ or-

szágos vásárok helypénzszedési jogoknak a f. évi 1558. 
számit tanácsi határozattal az 1877. évi január 1-től az 
1879. évi december végéig — 3 évre terjedőleg nyil-
vános árverés utjáni haszonbérbeadása elrendeltetvén, 
melyre uézvo árverési határidőül f. évi december 18-ilc 
napjának délelőtti 9 órája a tanácsterembe kitüzetik. 

A fentjelzett időben és helyre a vállalkozni ki-
vánók 100 frt bánatpénzzel ellátva, meghivatnak. 

A feltételek addig is alulirott tanácsnoknál bár-
mikor megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1876. december 5-én. 
Győri József, tanácsnok. 

Kemény tűzifánk 
magérkezett. Lázár és Sonnenfeld. 

Pályázat tanítói állomásra. 
Csongrád megyében kebelezett Fábián-Sebestyén 

puszta községben, halálozás következtében üresedésbe 
jött községi elemi iskolai tanitó állomás betöl-
tésére pályazat nyitatván, a tanító évi fizetése 300 frt. 
o. é.-ben, tisztességes lakás, % hold föld. 

A pályázni kivánók kérvényeiket, tanítói képes-
s é g oklevéllel és bizonyítványaikkal felszerelve, az 
1877. évi január hó 5-ik napjáig, Szentes városában 
létező Fábián-Sebestyén község hivatalos helyiségéhez, 
Bartha János iskolaszéki elnökhöz, bérmentve bekül-
deni szíveskedjenek. 

Kelt Szentesen, 1876. december hó 4-én. 
Bartha János, isk. elnök. 



II I II D E T É S E K. 
TT̂T Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. riidtt. 403. §-a értel-
11:' ben ezennel közhírré feszi : hogy a szentesi kir. járásbíróság 

szátnu végzése által EJatlta S á n d o r , jelenleg bánfalvi 
lakos ellen, özv. I C ö a i g S i m o n n é részére 150 frt követelés vé-
reit elrendelt biztosítási végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt szél-

ir. alomnak és melléképületeknek 790 frtra becsült feléből álló ingó-
nyilvános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis 

>i ! é.rdéses ^.élmalom helyiségében leendő eszközlése határidejéül 
]*>76 évi december hó 2L-ik napjának délelőtti 9 órája tüzetett ki, 
mcivhez a veuniszándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
jmg, hogy az érdeklett ingóságok emez árverésen a polg. tk. rdtt. 
400. £-a szerint, szükség esetében beesárou alul is eladatni fognak. 

Kelt Szentesen, 1876. évi november hó 20-áu. 
O n o d y K á r o l y , bir. végrehajtó. 

-TÍX- Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részé-

r>! ezennel közhírré tétetik, hogy özv. I C á l i n á n S á n d o r n é és 
tr»;ii'M végrehajtatóknak, I C i i r t i - S z a b ó S á r a és r>omettfj Anna 
vvégrehajtást szenvedők ellen 400 frt és járulékai iránti végrehajtási 
ügyükben, a szentesi 830. számú telekjkönyvben A 1 l l ü s . 
hrsz. a. 500 frtra becsült ház, udvar és tartozékai, az 1876. évi 
december hó 11-ik napján délelőtt 9 órakor mint első, és 1877-ik 
évi január hó 11-ik napján délelőtt 9 órakor mint második határ-
időben, ezen telekkönyvi hatóság helyiségében megtartandó nyilvá-
nos árverésen következő feltételek alatt fog eladatni, úgymint: 

1-ször. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen alul az 
első árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 
10%, vagyis 50 frtot bánompénzül készpénzben, vagy ovadékképcs 
papában a kiküldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és 
pedig első 17v-dát az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó egy 
liénap, a második %-dát ugyanazon naptól számítandó két hónap 
alatt, az utolsó yj-át három hónap alatt, minden egyes vételári 
r< s/!et utáu a birtokbalépés napjától számítandó 6% kamatokkal 
egy "tt ezen kir. járásbíróság által kieszközölt utalvány alapján a 
tzeutesi in. kir. adó-, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 
4-szer. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés alkalmá-

val tűzkár ellen biztosítani. 
5-ször. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett 

ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és 
terhei ez időtől öt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekebelezésé csak a vételár és kama-
tainak teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
7-szer. Amennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének 

eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyiké-
nek kérelmére, a prts. 459. §-a értelmében, vevő kárára, bánat-
pénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsáttatni és csu-
pán egy határidőnek kitűzése mellett, az előbbi becsáron alul is 
eladatui fog. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tu-
lajdoni vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat vélnek érvénye-
síthetni, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetménynek a harmadik 
közzétételétől számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem 
vettek is. ezen kir. járásbíróságnál nyújtsák be, különben azok a 
végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére 
lógnak utasíttatni. 

Végül felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen 
bíróság székhelyén, vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár 
1'elosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett megbízottat ren-
deljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellen-
kező esetben Kiss Zsigmond ügyvéd, iniut hivatalból kinevezett 
ügygondnok által fognak képviseltetni. 

Kelt Szentesen, 1876. november 8-áu. 
-AJgrner I m r e , bír. végrehajtó. 

Beste NáhmaTchine der Weft. 

Értesítési 
Tisztelt vevőink 

saját érdekében ezen ! 
nel k íj el en tj ü k, mi 
szerint az e r e d ő i i g 
amerikai 

„ 1 I O W E H 
varrógépeink! 
e gy e d ü 1 i r a k t á r aj 
helyben: S i a g e r g 
Vilmos megbizot-j 
tunknál van, ki 
minden vevőnek e g y l 
a gép eredetiségérőig 
szóló, s a „ H O W E -
társulat által saját S 
kezűleg aláirt bizo-
nyítványt kézbesitenig 
köteles. 

Részletfizetési 
ni el i ott egy ero- | 
deti csul&dl T- ar- | 
rósrév 85 frt , | 
szabók éa cipé-
szelmek 35 frt. 

Egy bécsi gyárt ! 
mányu varrógép árai 
45 frt. 

Scliott testvérek 

W I N G Y E N , ^ 
i ó t levélbeli kívánatra 

iiicja? bérmentve i s ! 
készséggel szolgáltatik miodenkiuek VC 

MSIII l e ^ R j í ' m j ö r i ' a h h .. 

-s If női rnhabelmék f 
n a g y v á l a s z t é k u min t agyü j t eménye Jí 

HAMBURGER ADOLF /J 
dlvat&rukereskedéfiében h ' 
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BUDAPESTEK 

ESegintés. 
A helybeli „Segélyegylet" réézvényes tágjai, kik 

heti betét és kamathátralékaikat mindez ideig le uem 
fizették, — a választmány által niég egyszer és utol-
jára komolyan figyelmeztetnek, hogy december hó 12-ik 
napjáig okvetlen letörleszszék annyival is inkább, mi-
vel a f. hó 15 én megtartandó választmányi ülésen az 
alapszabályok 10 § a értelmében az egyleti ta-,ok so-
rából ki fogoak töröltetni, a részükre esendő tiszta 
nyereményben nem osztozkodván — és a náluk lévő 
kölUöntőke sommás szóbeli eljárás utján fog rajttik 
megvétetni. Szentes, 1876. dec. 2. A választmány. 
5S2/ist6 Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részé-
széről közhírré tétetik, hogy V u e s s ú k J á n o s , mint a szentesi ta-
karékpénztár igazgatója, s végrehajtatónak, J u h á s z J á n u s n é , 
H a r i s H e l é n a végrehajtást szenvedő ellen 3500 frt iránti vég-
rehajtási ügyében, a szentesi 9928. számú telekjegyzőkönyvben jegy-
zett 247. hrsz. a. ház, udvartér, és tartozékai, 6500 frtra becsült 
ingatlan az 1877. évi január hó 4-ik napján délelőtt 9. órakor mint 
első- és 1877. évi február hó 5-ik napján délelőtt 9. órakor, mint 
második határidőben, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatni 
fog, úgymint: 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett bccsár, melyen alul az 
első árveréskor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárnak 
10% vagyis 650 forintot bánat pénzül készpénzben, vagy ovadék-
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és 
pedig: az első '/3'dát az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 
két hónap alatt, a második ' y d á t ugyanazon naptól számítandó 
négy hónap alatt, az utolsó V3-dát pedig ugyanazon naptól számí-
tandó nyolcz hónap alatt-, minden egyes vételári részlet utáu a bir-
tokbalépés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt ezen kir. 
járásbíróság telekkönyvi hatóságáuál előre kieszközölt utalvány alap-
ján a szentesi m. kir. adó- mint birói letéti pénztárnál lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni 
4-szer. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával 

tűzkár ellen biztosítani 
5-ször. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett 

ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna ws 
terhei ez időtől őt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kama-
tainak teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
7-szer. A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyiké-

nek eleget nem nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bá»-
melvikének kérelmére, a prts. 459-ik §-a értelmében vevő költ-
ségére, bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsát-
tatni- és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becs-
áron alul is eladatni fog. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tn-
lajdoni- vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni 
vélnek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetménynek a hivatalos 
lapban lett harmadik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt , 
habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. járásbíróságnál nyújt-
sák be: különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, e g y e -
dül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. 

Végül felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen 
járásbíróság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vé-
telár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett helyben 
megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig je -
lentsék be, el lenkező esetben Szabó József ügyvéd, mint hivatalból 
kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

Kelt {Szentesen, 1870. november 4-én. 
A i g n e r I m r e , bir. végrehajtó. 

V a n szerencsém a mélyen tisztelt hölgyvilág szí-
ves tudomására hozni, miszerint nálam bárminemű 

n ő i ö l t ö z e t e k 
izlésteljesen és pontosan elkészíttetnek, ugyszinte gou-
verirozások is fölvállaltainak. — Hasonlóan ajánlja nőm 
a legújabb divatú, női fehórnemüek készítésére szol-
gáló lyukasztó (slingelő) nyomdaját. 

A t. hölgyek számos megrendelését kérve, vagyok 
tisztelettel Szentesen, 1876. november 9-én. 

áhi Sándorné asszony 1.1. 230. számú házában van. 

ü 

Jakó Mihály, uői szabó. 

Van szerencsém Szentes város és környéke Egu 
nagyérdemű közönségével tudatni, hogy laká- jjjĝ  
somon is — az újonnan épülő gyógyszertár gjw 
átellenében, Füchsl József ur házában (I. tized) 

naponkint délután 1—3 óráig |flí 
rendelek. 

Szegényeknek ingyen. T B B tgp 
A t. közönség pártfogását kérve, vagyok 

tisztelettel 
Dr. Czukermann Soma, 

orvos-sebésztudor, szülész. 

4-3íst6 Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 

1*76. évi szeptember hó 25-ik napján 4159. szám a. kelt végzés 
folytán közhírré tétetik, miszerint D . - ~ V a s s J ó z s e f és neje szentesi 
lakos hagyatékához tartozó, a szentesi 285. számú telekjegyzőkönyv-
ben 350. hr. szám alatt bevezetett és tartozékaival 500 frtra becsült 
háznak elárvereltetése elrendeltetvén, ennek foganatosítására első 
határnapul 1876. évi december hó 30-ik napjának, szükség esetébeni 
második határnapul pedig 1877-ik évi január hó 29-ik napjának 
délelőtti 9 órája oly föltételek mellett tűzetik ki, hogy : 

1-ször. Kikiáltási ár a becsár, 
2-szor. Venni szándékozók tartoznak a becsár 10%-tóliját bá-

natpénzül a végrehajtó kezébe előre letenni. 
3-szor. Tartozik vevő a vételár 1/4 részét — a bánatpénz 

beszámításával azonnal, % részét 30 nap alatt, y4 részét 30 nap 
alatt, az utolsó % részt 1877. april 24-én, mindég az árverés nap-

játó l számítva, járó G%-tóli kamataival együtt befizetni. 
4-szer az árverésen vett birtok utáni százalékot vevő vise-

lendi, az árverési költségekkel együtt. 
5 ször. A megvett ingatlan rész vevőnek 1877. april 24-én 

birtokába bocsáttatik, a telekkönyvi átíratás azonban csak az egész 
vételár lefizetésének igazolásával fog megengedtetni. 

6-szor a fizetési határidők meg nem tartása esetében vevő 
kárára uj árverés fog kitüzetni. 

7-szer hogy az első árverésnek netán eredmény nélküli el-
múlásával a föntebb körülirt ingatlan a második árverésen bees-
á iou alul Í3 eladatui fog. 

8-szor. Az állami, községi és más adókirovások vevőt csak 
1877. april 24-ike után fogják terhelni. 

9-szer. Vevő a házat az árverés napjától kezdve tűzkár ellen 
biztosítani köteles. 

A becslevél és árverési feltételek as árverés alkalmával fel-
olvastatni fognak. 

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság 
székhelyén, vagy ennek közelében laknak, felhivatnak, hogy a vé-
t. lárfolosziás alkalmávali képviseltetésök végett, ezen hatóság szék-
helyén megbízottat rendeljek, s annak nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkező esetbeu hivatalból kinevezett gondnok által 
fognak képviseltetni. 

Végre mindazok, kik a fent körülirt ingatlan iránt tulajdoni 
vacry más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, 
e-ennél felhivatnak, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzété-
telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, a telekkönyvi ha-
tóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. 

Kelt Szentesen, 1876. évi december hó 1-én. 
3 - 3 O n o d y I v á r o l y , bir. végrehajtó. 

Hirdetmény. 
Szentes város tanácsának a f. évi 1572- számú 

tanácsi végzésével a város javadalmaihoz tartozó alsó, 
felső tehén csordajárási legelő földeken a vadászati 
jognak gyakorolhatása hatósági jóváhagyás idejétö! szá-
mítva az 1878. év február 15 ik napjáig bezárólag 
nyilvános árverés útjáni haszonbérbeadás elrendeltet-
vén; — melyre nézve árverezési határidőül ugyan ez-
évi december hó i9 ik napjának délelőtti í) órája a ta-
nács teremben kitűzetik. — Addig is a feltételek alul-
írott tanácsnoknál megtekinthetők. 

Keit Szentesen, 1876. év december 5 én. 
Győri József, tanácsrok. 

r
596/i876 Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részé-
ről közhírré tétetik, hogy L a k o s T á l végrehajtatónak, T i t i !Pál , 
szentesi lakos végrehajtást szenvedő ellen 1500 frt iránti végrehaj-
tási ügyében, a szentesi 10701. ez. telekjegyzőkönyvben A 
12008. 12050, 12048, 12049. 12054. 12055. 12053. és 12007. hrsz. 
a. bevezett 2O12tt0/1600 1 1uon/ |MO S*%600 8»2%6on l O ' o o / ^ I3t088 / l 6 0 0 
171t ,94/i6oo «97,/i6oo í , o 1 í 1 területű legelő, szántó, és kaszáló össze-
sen 13,489 frt 50 kra becsült ingatlanok 1877. évi január 22-ik 
napján d. e. 9 órakor mint első, és 1877. évi február hó 26-ik nap-
ján d. e. 9 órakor mint második határidőben ezen telekkönyvi ha-
tóság hivatalos helyiségében nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kelt Szentesen, 1879. november 15-én. 
A i g n e r I m r e , bír- végrehajtó. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó vásárszéli 

birkalegelőnek a f. évi 1557. szátnu tanácsi végzés-
sel -— az 1877. év január 1-től 1879. évi december hó 
végéig — 3 évi időtartamra haszonbérbe adása elren 
deltetvén: mire nézve árverési határidőül ugyanez évi 
december hó 19-ik napjának délutáni 3 órája a 
helyszínén kitüzetik. 

Hova is az árverezni kívánók 10 frt bánatpénzzel 
ellátva, meghivatnak. — A feltételek addig is alulírott 
tanácsnoknál megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1876. évi december 5. 
Győri József, tanácsnok. 

Legolcsóbb cipőáruk! 

T e m e s v á r i M ó r 
c i P o g y á r a , 

Budapest, kerepesi at 14. sz. ajánlja 
Nőknek: 

Fűzős topánok Brünnelbol, fénymázos begygyeJ, szép 
tűzéssel 2 frt 40 kr . 

Fűzős topánok erős bőrből, fénymázos hegygyei, sze-
gezve és csavarral ellátva, kettős talppal, gyakori 
használatra és esős időre . . . . 3 frt 40 kr. 

Topánok mézga betéttel, erős chagrain vagy borjubőr-
ből, szegezve és csavarral ellátott kettős talppal, 
igeu tartós és meleg 3 frt 60 kr . 

Topánok leányoknak bőrből, erős talppal 1 frt 80 kr. 
Uraknak: 

Topánok finom chagrin kettős bőrből . 3 frt 60 kr . 
Topánok fénymázos vagy bagariabőrből, szegezett és 

csavarral ellátott kettős talppal . 4 frt 20 kr. 
Topánok íinom bőrből és diszes fénymázos heg}?gyel, 

termek és bálokra 4 frt 20 kr. 
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett kettős talp-

pal, csavarral, a legjobb lábbeli a nedves időben, 
igen tartós és meleg 5 frt 50 kr . 

Vadász-csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fénymá-
zos bőrből, háromszoros csavarral ellátott kettős 
talppal 10 frt 50 kr. 

Ugyanaz orosz fénymázos bőrből . . . 13 frt — kr. 
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria bőrből, csa-

varral ellátva és kettős talppal . . 4 frt 20 kr. 
Gyermekcipők Brünnelbol vagy bőrből, félcipő 45 kr*. 

szegezett talppal igen tartós . . . 1 frt 20 kr.* 
Brünnell-topánok fénymázos hegygyei . 1 frt 20 kr! 

Részletes árjegyzékek kívánatra ingyen és bér-
mentve küldetnek. — Vidéki megrendelések posta-után-
vét mellett pontososan és lelkiismeretesen teljesíttetnek. 

Szentceeu, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1876. 


