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Előfizetési árak: 
Egv évre . ."7?. . . 4 

Félévre . . . . . 2 

Negyedévre . . . 

4 forint. 

2 forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség : 
Kurcaparti utca 31. szám, hova 

e lap szellemi részét illető közle 

mények és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátsó oldala 40 helyre vai 

beosztva, egy hely ára béíyegdi; 

nélkül 90 kr. Bélyegdij mindeo 

beiktatástói külön 30 kr. 

V E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I KÖZLÖNY. 

„ N y í l t t é r i b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ixmert 
kezektől fogadtatnak el. 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak 

l ^ f e g r j e l e r L r c L i : n < i e : n . s z o m b a t o n . Felelős azerkesztő ét kiadó tulajdonos : 
s z á m á r a , © I s r s í j c z á i , 

Csongrádmegye jubileáljon-e? 
E hónap végén lesz io éve, hogy Tisza 

Kálmán áll, mint miniszterelnök, hazánk kor-

mányzásának élén. 

A vármegyék mozgalmat indítottak meg 

már hetekkel ezelőtt, hogy alkotmányos éle-

tünknek ezen, mindenesetre moinentualis kö-

rülménye megünnepeltessék azzal, hogy a 

miniszterelnök, kormányzásának 10 éves for-

dulóján, az e g y e s törvényhatóságok és vá-

rosok által v a g y feliratílag, vagy küldöttsé-

g i l e g üdvözöltessék. 

Már számos vármegye és város elha-

tározta, hogy a miniszterelnök iránt — io 

éves kormányzása alkalmából — elismeré-

sét, a tisztelet e g y vagy más alakjában 

kifejezi. 

A vármegyék és városoknak eziránt 

napirenden levő mozgalmai e g y egész há-

borút képez a kormánypárti és ellenzéki la-

pok között. — Foly az elkeseredett toll-

hí; c, hogy jubileáljanak-e a vármegyék és 

városok, v a g y se ? 

A z ellenzéki sajtó ezen ünneplésben 

Tisza Kálmán összes politikájának sanctió-

nálását látja s azért e-Iene van, hogy a vár-

megyék és városok Tisza Kálmánt elisme-

meréssel üdvözöljék; a kormánypárti lapok j 

ebben e g y udvariassági tényt látnak, me-1 

lyet a minísterelnök iránt leróvni lovagias-

ság és tisztesség dolga. 

Lapunk nem politikai lap, s igy politi-

kai vonatkoztatások mellett nem szólhatunk 

ahoz, hogy Csongrádmegye és mellette Szen-

tes városa csatlakozzék-e azon vármegyék 

és városok sorához, melyek már határoz-

tak a fölött, hogy a miniszterelnök io éves 

kormányzása alkalmából üdvözöltessék, ha-

nem szólunk a kérdéshez politizálás nélkül, 

ugy, amint azt lapunknak tisztán társadalmi 

iránya mellett tehetjük, sőt amint azt a köz-

vélemény irányzására való tekintetből tenni 

j o g o s feladatunknak tekinthetjük. 

Mi ugy fogjuk föl a dolgot, hogy Ti-

sza Kálmánt io éves miniszterelnökösködése 

alkalmából nem azért kívánják a vármegyék 

és városok meggratulálni; mert ő Ausztria 

és Magyarország között 1867-ben létrejött 

közjogi kiegyezés hive, hanem megkíván-

ják gratulálni azért, mert — eltekintve min-

den pártérdektől — e g y országot 10 éven 

át jó és balszerencse között, becsületesen, 

rendíthetlen, vaskitartással kormányozni, bár-

mely párton legyen is valaki, oly érdem, 

mely előtt — a pártérdek legszigorúbb kri-

tikája mellett is, — tisztelettel kell meg-

hajólni. 

10 évi kormányzat, parlamentaris rend-

szer mellett a föld legrégibb s legszilárdabb 

alkotmányos államában, Angliában is ese-

ményt képezne, s hazánk 18 évi alkotmányos 

életében — annyi magyarellenes nemzeti-

ségi törekvésekkel szemben — Tisza Kálmán, 

v a g y bárki 10 éves kormányzása rendkívüli 

erélyre és tehetségre vall, mely a külfölddel, 

és Ausztriával szemben is Magyarországnak 

tekintélyt és becsülést követel. 

Ez oly tény, melyhez pártkérdés józa-

nul nem férhet s mely előtt bármely párton 

legyen is valaki, elvi meggyőződésének min-

den megcsorbítása nélkül, hajóihat meg ha-

zafias tisztelettel. 

Ily értelmű manifestatiót látunk mi Tisza 

Kálmán 10 évi miniszterelnökségének meg-1 

gratulálásában s e téren Csongrádmegye 

csak méltósága színvonalán áll, ha csatlako-

zik az ünneplő vármegyék és városokhoz. 

— S ha pedig a nagy és általános szem-

pontoktól eltekintünk, akkor Csongrádme-

g y e , sőt Szentes is első lehet azon m e g y e 

és városok között, a melyek hálával említik 

fel Tisza Kálmá 1 kormányzatát. 

Csongrádmegye székhelyéért a megye 

törekvése és Szentes óhajtásával szemben 

Szeged és Hm vásárhely harcoltak, sőt még 

megyénk egyes községei is ellenünk küz-

döttek s ezen kétséges harcban csak e g y 

reményünk volt, hogy bármennyire legyen 

is előnyösebb Szeged és Vásárhely helyzete 

s bármint álljanak is föl a két város érdeke 

mellett, különösen Szegednél, a protektorok 

egész serege, a belügyminister a megye 

többségének akaratához képest Szentes ja-

vára dönti el a kérdést. — Azt a rendele-

tet, melylyel kimondatott, hogy Csongrád-

megye székhelye Szentes, T i s z a Kálmán 

irta alá. 

Csongrádmegye ugyan ne ezért, hanem, 

mert az országot 10 évig kormányozni, nem-

zetiségi viszályok és hatalmas pártharcok kö-

zött, minden időben örök érdem lesz: t e g y e 

le a miniszterelnök elé elismerését! 

© 

Az ártéri székhelykérdés kisértett Hód-
mezővásárhelynek f. hó 10-én tartott városi 
közgyűlésén. A társulati közgyűlés ugyanis 
f. hó 24-én lesz Hódmezővásárhelyen. A 
meghívónak a közgyűlésen lett felolvasása 
alkalmából, mint ezt a »Vásárhely és Vi-
déket irja, a következő felszólalásokra adott 
alkalmat: 

Ezután olvastatott a Körös-Tisza-marosközi ér-

dekeltségnek nov. 24-én városunkban megtartandó 

első rendkívüli közgyűlésére szóló meghívó. Kovács 

József utasitandónak véli a város kiküldöttét, misze-

rint az érdekeltségi közgyűlésen indítványt tegyen, 

hogy a székhely ne Szentesen, hanem Vásárhelyen 

legyen. Ez alkalomból megtámadja azokat, kik u.ult 

alkalommal a szentesi érdekeltségi közgyűlést idő 

előtt odahagyták s igylehetségessé tettek, hogy ben-

nünket a székhely kérdésénél leszavazzanak. Dobossy 

Lajos ellenzi, hogy ez az érdekeltségi közgyűlésen 

szóba hozasséL, mert ennek ugy sem lesz eredménye. 

Kovács Ferenc védi azokat, kik a szentesi közgyű-

lésen városunkból kíküldve voltak és azt állítja, 

hogy éppen az olyan emberek, mint K o v á c s 

J ó z s e f , hagyták oda az első nap a közgyűlést, 

holott tudták, hogy másnap döntenek a székhely 

kérdése fölött. (Kovács József közbeszól és tiltako-

zik az ellen, hogy ő ott hagvta volna a gyűlést.) 

Kovács Ferenc folytatva beszédét, kijelenti, hogy a 

fő oka annak, miszerint nem nálunk lesz az érde-

keltség székhelye : Dáui József, a Károlyi grófok 

birtokainak jószágigazgatója, ki dacára annak, hogy 

megigérte, miszerint 300 szavazatát Vásárhelyre adja, 

ennek dacára Szentes mellett szavazott. — Igy cse-

lekedett a Pallavicini grófi birtokok képviselője is. 

Ajánlja, hogy Kovács József indítványa fölött a köz-

gyűlés napirendre térjen. Garző Imre felvilágosítja a 

közgyűlést, hogy Szentes székhelyi minősége a tár-

sulat alapszabályaiba van iktatva és igy nagyon 

korainak tarija, hogy ez alapszabályok megváltoz-

tatására épen Vásárhely városának képviselője te-

gyen indítványt. Később ez irányban meg lehet tenni 

a szükséges lépéseket, most még nem ajánlja. Erre 

a közgyűlés Kovács József indítványa fölött napi-

rendre téit. 

Közigazgatási bizottsági ülésből. 

Megyénk közigazgatási bizottsága 11-én tartá 

meg nov. havi ü'ését. Az ülésen Rónay Lajos főis-

pán elnökölt s a bizottsági tagok majdnem teljes 

számban voltak jelen. 

A bizottsági ülés több érdekes tárgya között 

eLő sorban is Siági Bálint segéd-szolgahirónak fel-

jelentése érdemel figyelmet, ki Vadász József adó-

feltigyelő ellen fegyelmi eljárást kér megindittatni. 

Az ügy — melyet az adófelügyelügyelő tnlbuzgól-

kodása idézett elő, — a fegyelmi választmány elé 

utasíttatott. 

Érdekesebb tárgy volt az ü'ésen Kardos János 

csanyi plébános panasza C-any községe ellen amiatt, 

hogy ez elvonja a plébánostól azokat a földeket, 

melyeket Kardos János elődje élvezett a csanyiaktól. 

— Az eset röviden összefoglalva az, hogy Kardos 

János jelenlegi plébános elődje, azon időben, mikor 

a csanyiak még csak bérlői voltak a gróf Károlyi 

nemzetségtől meg vett s ma csanyi közbirtokossági 

tulajdont képező földeknek, a bérlők a plebánoznak 

kihasítottak a közösen bérelt földekből egy darabot s azt 

átadták haszonélvezetre a piabánosnak, de midőn a 

csanyiak ezeket a földeket öröktulajdonul megvették, 

tt.Hkor azt mondták, hogy nem adnak a plebáuosuak 

földet. S ez a dolog annyiban rendén volt, hogy a 

csanyiak nem tartoznak földet adni a plébánosnak, 

mert ők, mint bér'ők, csak nagy elküségből enged-

ték át haszonélvezetre a plébános által használt föl-

det s azt joguk volt visszavonni. Eobe azon időben 

a plébános aunyiban belenyugodott, amennyiben nem 

fdlebbezett a község azon időben kimondott határo-

zata ellen. Most az uj piebáuos folyamodott a köz-

séghez, hogy az elődje által használt fold neki MUS 

ható. — Természetes, hogy ezen kifogások dacár* 

is elrendelték a felelősséget, pedig kisült, hogy a 

felelősségi inditványnyal szemben felhozott állitások 

valók voltak, melyeket az adófelügyelői előterjesz-

tés most azzal véd, hogy az adóhivatal hibás kimu-

tatást nyújtott be az adófelügyelőséghez. 

Éppen azért, mert ez is megeshetik, ajánlatos, 

hogy máskor takarékosabban bánjék az adófelfi-

gyelő ur azokkal a felelőségre vonásokkal, melyek 

a nép zaklatását és az elöljáróság pellengérezését 

involválják. 

Ennél az esetnél azonban az egész eljárást 

mentheti az, hogy az adófelügyelő éppen akkor jött 

sék át, a község elutasította a plébánost, kimondván, ide s igy ideje sem volt körülnézni. 

hogy ő nem kegyúr s ő a stólánál egyebet nem j 

tartozik a plébánosnak adni. A piebáuos ezen köz-

ségi határozat ellen felebezett a közigazgatási bizott-

sághoz. A közigazgatási bízottság, C-.emegi szolga 

bíró véleményének meghallgatása mellett, Kardos 

János plébánost rendes peres eljárásra utasitotta. 

A 

— Tisza Kálmán miniszterelnököskö-
désének f. hó 29-én lesz 10 éves évfordu-
lója. Ez alkalomból az ország vármegyéi és 
városai meg fogják gratulálni a miniszterel-
nököt. — H o g y a miniszterelnök iránt 10 

ü és legérdekesebb és legbecsesebb tárgyát I éves kormányzása alkalmából Csongrádme-
adta L^vay Ferenc kir. tanfelügyelőnek megyénk . g y e mily alakban fejezze ki elismerését, eziránt 
népoktatási viszonyait feltüntető több rendbeli, nagN f. hó 11-én Rónay Lajos főispán elnöklete 
érdekű statisztikai kimutatása és előterjesztése. Min 

d -n egyea alkalom arról győz meg jobban jobban 

bennünket, hogy Lévay Ferencbeu egy hivatása tel 

jes magaslatán álló, kitűnő tanfelügyelőt nyertünk 

A tanfelügyelő statistikai kimutatását lapunk 

jövő számában közöljük. 

A közigazgatási bizottság, a tanfelügyelő elő-

terjesztése folytáu, özv. Szűcs Antalnénak szegvári 

nőtanitóvá lett megválasztását megsemmisíti két ok 

bél, először: mert az állás betöltése nem lett kellő I 

ieg közhírré téve, másodszor: inert Szűcs Antalnénak ! 

nincs oklevele. Ezen tárgynál szép vita fejlődött ki. | 

Balogh János azon véleményben volt, hogy miután \ 

Szűcs Antalué a tanitói oklevelet megkövetelő nép-

oktatási törvéuy életbeléptetése elfttt már tanitó volt 

s állasán való meg naradhatás föltételét törvény sze-

rint megkövetelő pót-tanfolyamot hallgatott éspedig 

kellő sikerrel, annálfogva a törvény átmeneti intéz-

kedésére való tekintetből Szücsnének meg van a 

qualificatiója s az ő inegválasatása nem törvényel-

lenes. Ezf»n vélensi 

alatt, — tekintélyesebb megyei képviselők 
közbejöttével, — értekezlet tartatott. — A z 
értekezleten jelen voltak, politikai pártállá-
sukra v aló tekintet nélkül, egyértelmüleg ha-
tározták el, hogy rend. megyei közgyűlés sür-
gős összehívását kérik, mely gyűlés egyedüli 
tárgya lesz a felett határozni, hogy Csong-
rádm^gye feliratílag üdvözölje-e a minister-
elnököt? — A megállapodás szerint az üd-
vözletet egy nagyobb küldöttség fogja át-
nyújtani a ministerelnöknek. — E tárgyban 
a megyei közgyűlés f. hó 18-án lesz. 

A külföldi biztosításokkal 
szemben. 

A magyar képviselőház üléseinek megnyitása 

utáu, szabadelvű és ellenzéki képviselők egyesült kezde-

ményezése folytán, mint a ,Correspondance de Pest* 

irja, szóba fog hozatni az a kérdés : mily ezközők 

ényben volt Filó János lelkész is, j á l t a , v o l n a a külföldi biztosító társulatok miud ua-

a közigazgatási bizottság többsége azonban elfogidta 

a tanfeiügyelő előterjesztését. 

Egy szomorú história ügye is tárgyaltatott a 

gyűlésben. Lapunk annak idejében megemlékezett 

azon esetről, hogy Hódi RSzsa tanítónő Csongrá 

don öngyilkosságból a Tiszába ugrott és bele is 

halt A csongrádiak ezen szomorú eset okául Szarka 

Ödönt állítják, ki szerelmi viszonyban volt a sze 

renc^étleu nővel, s bár mélyebb viszony füsté a 

szerelmeseket együvé, Szarka Ödön később hid^g 

s^get mutatott a nő iránt és ez volt oka a nő ön-

gyilkosságának. Ez az eset a csongrádiak nagyr^ 

szét — a szerencsétlen nő iránti méltó részvétből 

is — felháboritá Szarka Ödön ellen és az islola-

fzék által vizsgálatot rendeltek el ellene. 

Ezen iskolaszéki vizsgálati eljárást a tanfel 

ügyelő megsemmisité, hanem a törvény értelmében 

fegyelmi eljárást indíttatott a tanitó ellen. D.i e 

közben Szarka Ödön maga is figyel mi vizsgálatot 

k^rt <naga e'len, hogy beigazolhassa, hogy ő ár 

tatlan az iilető nő szereucsétlen halálában. Az elő 

gyobb mérvet öltő inváziója oly módon megakadá-

lyozható, hogy először Ausztriában és más államok-

ban a biztosító társulatokat illetőleg legalább a 

paritásos álláspont érvényesíttessék kölcsönösen s 

másodszor törvényes garanciák szereztessenek az 

iránt, hogy a biztosítási iutézmény, mely a takarékos-

ság fejlesztése és tőkegyűjtés szempontjából az or-

szágra nézve oly nagy nemzetgazdasági jelentő-

séggel bir, ne diszkreditáltassék oly klilföldi vál-

lalatok által, melyek a biztosság szükséges garan-

ciáját nem nyújtják, vagy épen károsítják a bizto-

sítási intézménynek az országra oly fontos nemzet-

gazdasági erdekeit. 

A kormány ez időszerűit már szintén foglal-

kozik ez ügy, valamint ama nem kevésbbé fontos 

másik kérdés tanulmányozásával, hogy mily törvény-

hozási intézkedések segélyével lehetne véget vetni a 

külföldi sorsjátékok által űzött szédelgésnek ? 

Itt meg kell jegyeznünk mindjárt, hogy az 

esetleges törvényes intézkedéseken kivül, melyek 

létesülése minden esetre hosszabb időt igényel, a 

sajtó és társadalmi tevékenység van hivatva ezen, vizsgálattal Csemegi szolgabíró bízatott meg a köz 

igazgatási bizottság által, s ő kihallgatta az érdé- az ország gazdasági érdekeit egyenesen megkárosító 

kelt feleket; de most Szabó I-ure csongrádi köz külföldi vállalatok ellen harcolni, vagy legalább azo-

jegvző és társai egy kimerítő feljelentést tettek ez kat nem támogatni. 

Ügyben, melyben kifogásolják, hogy Csemegi szol- Ami a külföldi biztositó társulatokat illeti, Ausz-

gabiró és Szvoboda iskolaszéki eh.ök jártak el a tríában sokkal következetesebben járnak el. Tudva-

vizsgálatnál. kik rokonai Szarka Ödönnek. Nevezett! levő, hogy az osztrák jelzálogintézetek és takarék-

vádattevők határozottan állítják, hogy Szarka Ödön j pénztárak a jelzálog kölcsön megszavazását mindig 

agatartása kergette halá'ba Hódi Rózsát és így az 

eddiginél szigorúbb vizsgálatot kérnek. A közigaz 

gatási bizottság hosszas vita után, melyben Lévay 

tanfelügyelő, Síammer Sátdor alispán és Sima Fe-

renc vettek részt, az összes iratokat a bűnfenyitő 

eljárás megindítása végett a királyi törvényszékhez 

tette át. 

Érdekes volt az adófelügyelő azon előterjesz-

tése is, mely Mindszent, Szegvár, Mágocs, Derekegy 

háza elöljáróság«! ellen még augusztus havában in-

dítványozott s később a péozügyminister által el is 

rendelt felelősség esetéből forog fenn. 

Sima Ferenc bizottsági tag ugyanis akkor az 

adófelűgyelő felelősségi indítványával szemben pri 

vát, de alapos tudomás alapján kijelenté, hogy a 

felelősség kimondása hamis adatok alapján inditvá-

nyoztatott; mert sem Mágocs, sem Derekegyháza 

nineaenek hátralékban, s igy ellenök nem lett volna 

felelősség indítványozható, s Mindszent és Szegvárra 

nézve pedig azon kifogás tétetett, hogy a szolgabi-

róvaJ nem volt közölve a hátraléki kimutatás, a igy 

ő, ha van is hátralék, ezért felelősségre nem von-

a jelzálogul szolgáló tárgynak osztrák intczetuél 

való biztosításától teszik függővé. S nemcsak a gráci 

takarékpénztár, hanem más osztrák jelzálogbankok 

és pénzintézetek is annyira mentek az ország köz-

gazdasági érdekeinek megvédelmezésében, hogy még 

magyar társulatok biztosítási kötvényét sem fogad-

ják el. Ami ezt a pontot illeti, megegyezni csak 

lehet Ausztriával. Ha azonban itt nem a teljes pa-

ritás és a kölcsönösség elve alkalmaztatik, ugy 

Magyarországnak szintén a védelem, illetőleg meg-

torlás eszközeihez kell nyúlnia. 

A megbizhatlan külföldi biztositó társulatok s 

más gazdasági káranyagok elleni sikeres védekezés 

céljából végre is az érdekközösség alapján könnyen 

volna megegyezés létesíthető Ausztria és Magyar-

ország közt; hiszen a gyakorlatban már meg is van 

az. Például tény, hogy az osztrák-magyar monar-

chiában vannak oly első rangú biztosító-társulatok 

is, melyeknél a dualizmus elve ép ugy érvényesül, 

mint az osztrák-magyar banknál. 

Föltétlenül szükséges volna már ma, hegy az 

összes magyar pénzintézetek és takarékpénztárak, 
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•e lyek jelzálog kölcsönöket adnak, a kölcsönvevö-

töl egy belföldi társulatnál való biztosítás kimutatá-

sit követeljék. Ezt a követelést egyébként már a 

biztosítás természete és valódi célja is indokolja. 

Az összes biztostió társulatok alkalmat adaak szer-

vezetük által a takarékoskodás és tőkegyűjtés leg-

kttlönbözöbb módjaira. Nemzetgazdasági szempont-

ból minden biztosító társulat nem egyéb, mint taka-

rékoskodók egyesülete, mely a gyűjtött tőkék kifi-

zetését az illető biztosítási szerződés által megál-

lapított különböző esélyektől teszi függővé. A bizto-

sítási szervezet a legkellemesebben egyesíti a társu-

lás elvet a rendszeres és kötelező takarékoskodás 

elvével. A biztosító társulatok azért az állami érde-

kek és egészséges nemzetgazdasági viszonyok szem-

pontjából takarékpénztáraknak tekindendők. E minő-

aégökbcn üzleti tevékenységük közvetlen célján kí-

vül hivatvák még az álalnk belföldön gyűjtött tőké-

ket kamatozó elhelyezésük alkalmával a belföld jo-

gos hitelszükségleteinek kielégítésére fordítani. Itt 

első sorban a belföldi jelzáloghitel jön tekintetbe. 

Egyrészről az állani 8 másrészt még fokozottabb 

mértékben a társadalom köteles, amennyire lehet, meg-

akadályozni, hogy a biztosítási Intézmény, mely esak 

más formája a takarékoskodásnak, az ország kárára. 

Különösen megbocsátó atlan pénzügyi absurditás 

pedig az, ha Magyarország — egy tőkeszegény or-

szág, — mely maga is külföldi tökére szorul, meg-

takarított tökéje egy részét biztosítási dijak alakjá-

ban, vag ami még roszabb, külföldi sorsjegyek vá-

sárlása által külföldre exportálja. Ha valaki munká-

val szerzett pénzét rábízza egy külföldi takarékpénz-

tárra, melynek igazgatóit s kezelőit nem ismeri s 

melynek tőkéje, illetőleg biztossága felől Ítéletet nem 

alkothat, az ily eljárást mindenki csak könnyelmű-

nek, ha nem épen oktalannak fogja deklarálni. 

Ugyanezen alapelv, ugyanezen érvek alkalmazhatók 

a külföldi biztosító-társulatokkal kötött biztosítási 

szerződésekre. Kttlömbség csak a névben van s nem 

a dolog lényegében. Nemcsak a fővárosi, de főleg 

a vidéki sajtó feladata részt venni ezen fontos ma-

gyar érdekek megvédelmezésének munkájában. 

Erélyes publícistikai és társadalmi akczió ez 

tlgyben sürgetően szükséges épen most, mert ujab-

ban egves kölföldi biztosító-társulatok, melyek a 

reájuk bízott tőkék biztossága tekintetében egy lelki-

ismeretes és gondos családapát kielégíthető garan-

cziát egyáltalán nem nyújtanak, üres és valótlan 

Teklámok segélyével igyekeznek Magyarországba 

tért foglalni. 

Mi már évek előtt figyelmeztettük a hazai közön-

séget arra a szédelgésre, melyet különböző amerikai 

biztosító társulatok űznek csaló ígéretekkel, melyek 

„Tontine" nevet viselnek, de sajátképen nem egye-

bek, mint hazárdjáték-tervek és sorsjegytársula-

tok, melyekkel a biztosítás elve megbamisittatik. 

A* óvás, — nehogy valaki Amerikában helyezze el 

megtakarított pénzét — ma különösen aktuális, mert 

az „Equitable" nevű amerikai biztosító társulat épen 

most állított Magyarország számára képviselőséget 

Budapesten. A föntebbiek szolgáljanak azért komoly 

intésül. 

Minthogy Magyarországon elég sok biztosító-

társulat működik, melyek itt megtelepedve, a bizto-

sítási dijakban gyűjtött tökéket belföldön helyezték 

el s ily tevékenység által szereztek maguknak pol-
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Valahányszor 

Valahányszor bubánatnak 
A d o m által magamat, 
Könyeimnek bús patakja 
Nedvesiti arezomat; 
Meggondolván, a magasból 
H o g y te látod bánatom, — 
S én — kegyetlen — túlvilági 
Örömidet zavarom: 
Letörülöm és elfojtom 
Könyeimet, gyermekem! 
Méreg bár az elfojtott köny, 
Kínjait elviselem. 

Valahányszor pedig lelkem 
Derűit körben elmulat, 
Tréfa készt mosolyra s e l f o g 
A derültebb hangulat; 
Rád gondolva, mint a kit rút 
Tetten rajta kaptanak, 
Szégyenülten, leveretten 
Vádolom önmagamat. 
Elvonulok s könyeimmel 
Vezekelek tettemen: 
Mint tudtalak csak percre is 
Elfeledni — gyermekem? — 

Sirassam-e, feledjem-e, 
Mit tegyek hát óh egek, 
Örömit hogy ne zavarjam 
S ne terheljem lelkemet . . ? 
E g y sugárt e kétes útra, 
V a g y sebemre balzsamot, 
V a g y — hová le főmet hajtsam — 
E g y nyugpontot adjatok . . . 
— M é g panaszlok, h o g y belép é s 
Forrón átölel felem: 
Érzem a nyugpontot s áldlak 
Boldogító szerelem! 

S - a i - M . 

gárjogot a magyar állam területén, nem forog fenn 

akadály arra nézve, hogy a sajtó felvilágosító és 

ellenőrző ténykedése által az illető magyar pénzin-

tézetek és közönség arra indíttassanak, mikép saját 

jól felfogott érdekeik fölött való éber őrködéssel 

egyszersmind az ország közgazdasági érdekeit is 

megvédjék. Ezzel az illetők maguk és az állam 

iránt teljesítenek kötelességet 

Levelezés. 
Kun-Szent-Marton, 1885. nov. 6. 

Amily szomorúan érdekes, éppen olyan tanul 

ságos az az eset, mely városunknak f. hó 4 én tar-

tott közgyűlésén lejátszódott. 

A költségvetés tárgyalása egy város közgyű-

lésében sem szokott minden észrevétel és minden 

zaj nélkül lefolyni, s igy nem történik ez meg ná-

lunk sem esete paté nélkül. Olyan dolgok azonban 

még soha nem történtek Kun-Szent Márton város 

képvistlő testületének ülésében, mint most a jövő évi 

költségterv tárgyalása alkalmával történt. 

Városunk ez időszerinti polgármestere, ki ez 

évben lett megválasztva, mikor még városi képviselő 

volt, a mult évi költségvetés tárgyalása előtt tartott 

képviselői értekezleten ellene volt annak, hogy a 

költségvetéssel együtt tárgyalt statutumban a polgár-

mesteri fizetés 1200 forintban állapittassék meg; 

mert — ugy mondá ő, — a polgármesteri állás in 

kább tiszteletbeli állás, melynél nem a fizetés nagy-

ságára, hanem az állással járó személyes kitüntetésre 

kell némi, miért is ő 600 frt fizetést elégnek tart, 

— ezen és ehez hasonló nyilatkozatok és kijelenté-

sek a képviselő testület többségét odavitték, hogy, 

bár törvény szerint a polgármesternek 1200 frt fize-

tés és 2C0 frt lakbérilletmény járna, a fizetést, ugy 

amint az azelőtt volt, 800 frtbau állapitá meg. — 

A megye természetesen nem hagyta helyben ezt a 

statutumot, hanem a polgármester fizetését 1200frtra 

emelte. S miután ezen 12C0 frtos polgármesteri 

fizetés ellen legkülönösebben Tóth Eeudre küzdött, 

a képviselők többsége mellé csatlakozott, mint tisz 

teletbői szolgálni kész polgármester jelölt mellé és 

őt, a polgármesteri állást alku tárgyává tenni nem 

akaró ellenjelöltjével szemben, polgármesterré meg 

is választották. Ezen választás természetesen azon 

hiszemben történt, hogy Tóth Endre a megye által 

1200 frtban megállapított polgármesteri fizetésből a 

közpénztár javára legalább is 800 frtig lemond. Ő 

azonban nem akar megfelelni a tisztelt képviselő 

urak balhiedelmének, s most e miatt tört ki a há-

ború Kun Szent-Mártonon. 

A költségvetés tárgyaltatott f. hó 4-én. — A 

költségtervben 1200 frt van elő irányozva a polgár-

mester fizetésére. — Ezzel szemben a képviselők 

többsége által következő írásos indítvány adatott be 

a közgyűlés elé: 

„Tekintettel arra, hogy Tóth Endre városi kép-

viselők többsége által csakis azért és azon hiszemben 

lett polgármesterré megválasztva, hogy általa Ku 

rucz Istvánnál tett nyilatkozat szerint nemcsak más-

nak, hanem magának is soknak találandja az 1200 

frt polgármesteti fizetést és felsőbb helyeni feleme-

lés esetén is, a felemelt 400 fnról az úgyis üres-

ségtől kongó városi pénztár javára lemondand. De 

mivel est ez ideig nem, sőt ellenkezőleg tette, in-

dítványozzuk, hogy hívja fel a közgyűlés Tóth Endre 

polgármestert hatázozatilag, hogy felemelt és még 

polgármester nem vol*, általa is soknak tartott 12G0 

frt fizetésről a városi pénztár javára mondjon le és 

elégedjék meg az előbbeni polgármester által élve-

cett 800 frt évi fizetéssel s ha ezt nem tenné, jelentse 

ki a közgyűlés, hogy Tóth Endre polgármesternek, 

Kurutcz István házánál tett azon nyilatkozatit, mely 

szerint a polgármesteri 12C0 frtot sokalta és elég-

nek tartott volna, még nem volt polgármester, 600 

frtot is, nem egyébnek, mint jobb meggyőződése 

és törvényellenes városi képviselők félrevezetésére 

és megválasztatását elősegítő k o r t e s és ámító 

nyilatkozatnak tartja." 

A polgármester a közgyűlésen kijelenté, hogy 

ő nem elnökölhet a költségvetés tárgyalásánál; mert 

személyileg érdekelve van, s felkérte a főjegyzőt, 

mint helyettes polgármestert, hogy ő elnököljön. 

Igen, de a költségvetésben minden hivatalnok fize-

tése külön ki van tüntetve, s ennek következtében 

a főjegyző kijelenté, hogy ő is érdekelve van, te-

hát ő sem elnökölhet. 

— No hát elnököljön a mérnök ! 

— Az is érdekelve vau; de az törvény szerint 

uem is elnökölhet. 

Ekkor kezdődik a zaj és ingerültség. 

— Eh, hát elnököljön a polgármester, hiszen 

öt azért választották meg! 

A polgármester el akarja hagyni a gyűlést. 

— Olyan nincs! Tessék elnökölni! 

Elfoglalja az elnöki széket s azután felolvasta-

tik az iuditvány. 

A polgármester kijelenti, hogy ő nem ígérte 

senkinek, hogy 800 forintért is hajlandó polgármes-

terkedni. 

— De igen ! kiáltanak többen ; — igérte! 

A zaj és lárma között feláll a polgármester 

védelmére Tóth Ernő, — kunszentmártoni követ s 

a polgármester testvér öcscse, de őt nem hagyják 

beszélni. 

— Menjen a parlamentbe ! hangzik felé több 

képviselő felkiáltása. 

Ilyen hangulat között tárgyaltatott le városunk 

jövő évi költségvetése! Rendes körülmények között 

ez a város minden értelmes polgárára kínos hatás 

•al volna, igy azonban ezt az egész város értelmi 

sége megelégedéssel nézi; mert ez komoly tanul 

ságot szolgálltat polgármesterüuknek két körülményre 

és pedig először arra, hogy a polgármesterig ma 

már nem csak tiszteletbeli, de egy nagy felelősség 

gel járó terhes állás, melyen ha valaki az állás ér 

tékéhez képest tud és akar szolgálni a közönségnek, 

az megérdemli a maga törvényszabta fizetését; má 

sodszor, hogy olcsó népszerüsködéssel (nem kell 

ennyi és annyi fizetés !.féle népszerű szavakkal) 

Kun Szent Mártonon még sikerülhet valakinek a 

polgármeteri székbe jutni ; de est ennyi erénynyel 

még Kun-Ssent—Márton sem lehet megtartani; mert 

itt is saját szemükkel kezdenek már az emberek 

látni és saját eszükkel akarnak gondolkozni. 

Hogy ez igy van, azt abból lehet látni, hogy 

Kun-Szent-Márton város polgármestere ellen azok 

harcsolnak legélesebben, kik öt a polgármesteri székbe 

segítették. 

Egy kunszentmártoni. 

Világfolyása. 
A konstantinápolyi konferencia e hó 

5-én végre összeült és megtartotta első ta-
nácskozását. Hát ez magában már nem volna 
v?lami meglepő dolog, ha ugyanakkor nem 
erkezett volna meg Szent—Pétervárról a 
minden oroszok cárjának h a t a ^ a s rendelete, 
mely szerint Sándor fejedelemnek lakolnia 
kell az elkövetett államcsíny miatt s őt az 
orosz hadseregben elfoglalt magas katonai 
rangjától — altábornagy volt — megfosztja. 
Szól pedig ezen szigorú rendelet a követ-
kezőképen : »Sándor bulgár fejedelem ő 
fensége az orosz hadsereg lajstronrrúból ki 
van zárva. Sándor bulgár fejedelem ő fen-
sége 13. számú lövész-század neve jövőre 
egyszerűen »13. lövész-század« lesz.« — E 
rendelet a nov. 2-án kelt katonai napi pa-
rancs alkalmából lett kihirdetve. Azon kö-
rülmény, hogy az orosz cár a napi parancs-
ban nem a »kitörültetett,« vagy »elbocsát-
tatott« szót használja, hanem a legszigorub-
bat, a »kizárást,« a legkíméletlenebb volna 
nem fejedelmi személyiség ellen is. 

E cári ukáz megjelenésében az a kü-
lönös, hogy az épen a konferencia első ülése 
idején járta be a világot s hogy egyik fe-
jedelem a másikat nem tartja érdemesnek 
arra, hogy hadseregének tisztjei közt le-
gyen a neve. Ez a legnagyobb sértés, mit 
uralkodó fejedelmek egymás nevével elkö-
vethetnek. S mi a bűne Sándor bulgár fejede-
lemnek ? Semmi más, minthogy azon szán-
dékához, mely szerint Kelet-Ruméliát egye-
síteni akarja, nem kérte ki a cár előleges 
beleegyezését, azaz Oroszország mellőzésé-
vel szervezni akart e g y országot, melynek 
megalapítását Oroszország kezdeményezte, 
s melyhez j o g o t egyedül ő formál. No hát 
ez a csíny nem volt szép Sándor fejedelem-
től akkor, mikor Bulgária fejedelmi székét 
egyedül az orosz cárnak köszönheti. Kez-
detben mindennel elhalmozta Oroszország 
a fejedelmet, remélvén, hogy alatta majd 
erősödni fog azon elem, melynek neve a 
nagy, egységes szláv birodalom. Azonban 
Sándor fejedelem épen az ellenkezőt csele-
kedte. Fivére házassága folytán az angol 
királynővel közeli rokonságba lépett, s 
ennek biztatására határozta el magát — 
az állam-csíny elkövetésére. — Ezért la-
kol most Battenberg Sándor herceg s 
aligha állásába nem kerül a merész elhatá-
rozás. 

A konferencia ugyanis, melynek föl-
adatai közé tartozott Sándor fejedelem ténye 
fölött határozni, vonakodott beleegyezni, 
hogy a fejedelem egyszerűen letétessék a 
trónról, ámde a cár tudott utat és módot 
találni, hogy rettegett haragját éreztesse. 
Aglia, mely pártolja Sándor fejedelmet, el-
lentétbe helyezte magát Oroszországgal, 
azonban a cár közbelépése azonnal kétsé-
gessé tette a konferencia eredményét. 

Mig a nagyhatalmak képviselői a zöld 

A Z 0 R 0 K 0 S . 
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SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) (1) ! 

Dic8Ő8zentmártoni Vas Pál ur halála nagy ese-

mény vot Sátor-Vásáron. 

Általában nagy esemény szokott lenni egy 

gazdag ember halála; de különösen ha az az 

ember agglegény, s igy élt, mint Dicsöszentmártoni 

Vas Pál, ki 1828-ban került Sátor-Vásárra, megvá 

sárolván ott egy 10 ezer holdas birtokot, egy eme-

letes házat, s ebbe beleköltözködik, egy maga korú 
1 német inassal és ennek feleségével, ki egyszers-

mind szakácsué is volt s ugy hárman laktak együtt 

18 éven át, annélkűl, hogy a városbeliek csak egy-

szer is láttak volna a kőfallal körül vett és vasaj-

tóval elzárt emeletes házban egyetlen idegent meg-

fordulni ; egy ily embert, ki maga soha nem ment 

Sátor-Vásáron senkihez, s — bérlőjét kivéve — hozzá 

sem ment senki, csak nagy ritkán, egy évben talán 

egyszer, az orvos; de ez is csak egyszer, mert a 

házbelieknek az a természetök, hogy ritkán lesznek 

betegek ; de igen könnyen meggyógyulnak, ha egy, 

az emberek elöl 18 éven át elzárt emeletes ház 

gazdag tulajdonosa, kinek előéletéről és rengeteg 

pénzéről száz és száz alakban jár a nép ajkán hi-

hetetlenebbnél hihetetlenebb beszéd és mese, egy-

szerre csak, mikor még senki sem várta, meghal, 

egy ily haláleset még Sátor-Vásárnál külömb város-

ban is nagy eseményt szokott képezni. 

Sátor-Vásáron azonban ezen esemény nagysá-

gát és az emberek izgalmát csak fokozta a 60 má-

zsás nagy harang örökösen magános zúgása. 

Dicsöszentmártoni Vas Pál, halála előtt egy 

órával magához hivatta nagy tiszteletű Balogh Péter 

esperes urat, a sátorvásári ref. hivők nagyhírű lelki-

pásztorát, 8 megkérte, hogy legyen vele halála be-

következtéig. A nagytiszteletü ur ott volt vele, s ez 

idő alatt nem volt szabad a beteghez még meghitt 

cselédeinek se bemenni. Balogh Péter uram fogta le a 

titokzatos ember szemelt. 

Vas Pál urnák egyik végkivánsága az volt, 

hogy mikor meghalt, a nagy haranggal azonnal kon-

dítsanak, s mig holt teste fenn lesz, a nagy harang 

minden második órában egész órán át szóljon éjjel 

és nappal egyformán. 

A sátorvásáriak tehát, ha akartak volna is napi 

ember halálesete felett, 

nagy harang örökös szó-

rendre térni a titokzatos 

ezt lehetetlenné tette a 

moru kongása. 

Milyen csudálatos, hogy ezt az embert senki 

nem sajnálta a városban és az a nagy harang mé-

gis oly szomorúan hirdeté halálát, hogy a sátorvá-; 

sáriaknak soha nem tetszett ily szomorúnak, ily meg-

döbbentően gyászosnak a nagy harang hangja. 

A sátorvásáriaknak átalában feltűnt ez és so-

kan nem is késtek ezt a jelenséget jóslatokra hasz-

nálni fel, melyek szerint vagy Sátor-Vásárt, vagy a 

sátorvásári ref. egyházat fogja nagy szerencsétlen-

ség érni. 

S ime, a jóslat valósulása már kezdődik is; 

mert egyszer csak, a halálesetet követő nap dél-

utánján, ugy 3 óra tájon, anélkül, hogy az egész j 
óráig tartó harag vers elhuzatott volna, sőt alig 

hogy megkezdték a harangozást, egyszer csak meg-

szűnik a harng szólni. — A sátorvásáriak várják, > 

hogy majd újra kezdik, majd csak folytatják a ha-

rangozást; de hiába várnak. Percek után percek 

multak ; de a harang nem szól. — Egyszer csak 

fut a városban szélylyel a híre, hogy a nagy harang 

ütője kiszakadt és a harangozót agyon vágta. 

Fekete Sámuel uram, a főcurátor, kinek sziu-

tén feltűnt a harang gyászosan szomorú hangja — 

szintén azokkal tartott, kik ebből az egyházra rosz-

szat jósoltak; azt mondá, mikor a haranggal és ha-

rangozóval történt szerencsétlenséget hallotta, hogy: 

no, kezdődik már a szerencsétlenség; de itt ennek 

még nem lesz ám vége. 

Hát az igaz, hogy nagy szerencsétlenség volt, 

ami a haranggal történt; mert csak erről beszélt a 

nép, a boldogtalan harangozóval, ki özvegyet és hat 

árvát hagyott hátra, nem törődött senki. — A ha-

rang, ez volt a kérdés s még nagytiszteletü Balogh 

Péter esperes ur is megdöbbent és halálsápadt lett a 

hir vételére; mert Dicsöszentmártoni Vas Pál ur, 

mikor előtte azon kívánságát fejezte ki, hogy a ref. 

hitvallás szertartásai szerint temettessék el, megval-

lotta a nagytiszteletü urnák, hogy ő nem kálvénista, 

hanem mohamedán, s azután sok minden titkát fel-

fedte életének a lelkész előtt, s oly dolgokat mon-

dott el, melyekre gondolva, a nagytiszteletü ur ki 

nem volt ment egy kis babonás érzéstől, — kezdte 

azt hinni, hogy a haranggal nem történik az a sze-

rencsétlenség, ha ezt nem Vas Pál halálára húzzák 

meg. Nem is mondta volna e pillanatban el senki-

nek, hogy Dicsöszentmártoni Vas Pál nem volt kál-

vénista, mert akkor röktön kitört volna az egyház-

ban a háború. 

Fekete Sámuel főcurátor ur, kinek elsörendbeli 

tisztét képezte, hogy a harang helyreállittassék, 

mikor elgondolta, hogy még mi szerencsétlenségek 

érhetik az egyházat, s ezt rövideden meghányta ve-

tette elméjében, — azután rögtön egybehivatta a 

hozzá értő mesterembereket, hogy a harang ütőjét, 

melyet az előtt egy hatalmas szij kötél tartott, fel-

kössék. 

A nép, melynek egy része azt hitte, hogy 

ezen esettel örökre vége van a nagy harangnak, 

egészen meg lett elégedve, mikor meghal'ották, hogy 

a harang ugy este 7 órakor újra megszólalt. Pedig 

megszólalhatott volna már 5 órakor is ; mert az űtö 

már ekkorára föl volt kötve; de nem merte a ha-

rangot meghúzni senki, mert attól féltek, hogy a 

szij újból ciszakad és a harangozó sorsára jut valaki. 

Végre is Fekete Sámuel uram, a főcurátor, az-

zal döntötte el ezt az életbe vágó kérdést, hogy mi-

után az egész munka jóságáért a szíjgyártó mester a 

felelős, ki a felkötő szijjat készítette, tehát húzza 

meg a harangot ő. S Gál Péter uram ezt nem csak 

megtette, hanem kijelentette, hogy ő annyira jót áll 

munkájáért, hogy ha az egyház hajlandó minden órai 

harangozásért egy ezüst forintot fizetni, ő nem tartja 

kharakterén alóli dolognak, hogy három jó erős se-

gédjével együtt kiharangozza az emeletes házból az 

Istenben megboldogult Vass Pál urat. 

A főcurátor örömmel egyezett bele ebbe a fel-

tételbe ; mert hiszen ezt a harangozási dijt ugy is 

busásan kihozza a harangnak versenként 50 forint-

tal való díjazása. 

Most már azután, hogy megszólalt ismét a ha-

rang, a nép teljesen átadhatta gondolkozását a Vas 

Pál ur életét fedő titkok kutatásának. 

Mindenki tudott róla valamit, csak azt nem, 

amit nagytiszteletü Balogh Péter ur tudott s ami 

egészen bizonyos volt, hogy Vas Pál ur mohamedán 

hitben halt meg. Különben is hitbeli dolgaival nem 

törődött senki, hanem azzal, hogy honnan került ö 

Sátor-Vásárra, miféle emberektől származott, mivolt 

az előtt, hogy Sátor-Vásárra került és miből szerezte 

rengeteg vagyonát? — És sok mindenféle alakban 

járt szájról-szájra az is, hogy miféle vallomásokat 

tett nagytiszteletü Balogh Péter urnák? 

Egy versió szerint Vass Pál Erdélyből, Dicső* 
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asztal mellett csibukozva tétlenkednek, ad-
dig Törökország megkettőzött sietséggel 
fegyverkezik, Szerbia és Bulgária között pe-
dig egyre nő a gyűlölködés, úgyannyira, 
h o g y ma már Milán király sem ura többé 
a helyzetnek s kérdéses, hogy Oroszország-
gal szemben elfoglalt álláspontjával nem-e 
jut Sándor fejedelem sorsára, t. i. hogy őt 
is megfosztják orosz katonai rangjától, — 
viszont Görögország is azt tartja, hogy a 
közérzülettel kell számolnia. 

SZENTESI Xj-A.^. 

Csongradmegye törvényhatósági bizottságának 20 

me?yei képviselő kérelme fotytán Szentesen, a folyó 

1884. évi i ovember 18-án délelőtt 11 órakor meg-

tartandó rendkivüii közgyűlésén elintézendő Ugy 

t á g y s o r o z a t a . 
1. Tisza Kálmán ur ő nagyméltósága minister 

elnökségének 10 ik év fordulója a'kalmából, Csöng 

rádmegye közönsége részérői szerkesztendő felirat 

és az azt átnyújtandó küldöttség alakítása tárgyában. 

Szentes, 1885. november 11. 

Stammer Sándor, 
alispán. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Esküvők. Tóth Gyula, az öreg legények 

légiójának egyik fiatal tagja, — f. hó 16 án délután 
5 órakor a budapesti ferencvárosi r. kath. templom-
ban esküszik örök hűséget Sipeky Bálás Gizella ur 
hölgynek, Sipeky Bálás Kálmán vesztfgzárintézeti 
igazgató derék és müveit leányának. — G i l i c e 
Eszter kisasszonyt, Gilice József polgártársunk ked 
ves és szép leáuyával Molnár János királysági tanitó 
f. hó 18 án tartja egybekelését a hely be i ref temp-
lomban. Ugyancsak f. hó 18 án J á m b o r N. István 

f>olgáriársunk házánál lesz kettős nász, amikor Mariska 
eányának Berényi József, Ii'»zsának pedig Szabó 

Imre esküszik hűséget a r. kath. templomban, — 
liJ-én pedig Földvári Nagy Ferenc vezeti oltárhoz 
Bab s Sárikát — Tóth Ferenc fiatal iparosunk es 
küvoje Krecsmári Hermiuával f. hó 7 én volt a ref. 
templomban. — Tartós boldogságot kívánunk az 
uj pároknak ! 

— Próba szónoklat. Győri Vilmos halálával 
Budapesten megüresedett evang. lelkészi állás leg 
közelebb lesz választás utján betöltve. A budapesti 
ev.ogelicus egyház az ország négy jeles papját 
hi <H meg választliAtás céljából próba szónoklatra. 
A ii gy választott között van Petrovics Soma, a 
szentesi evangeiicus egyház kitűnő lelkésze is, ki 
dec. 3 áu fogja Budapesten a próba szónoklatot 
megtartani. 

— A szentesi dal- és zeneegylet által Szen 
tesen, 1885. nov. hó 21 éu (szombaton) Elszasszer 
S. nagytermében rendezendő dal é«> zeneestély mÜ-
sorozata: 1. Dalünntpen. Négyeskar Erkel Sándor 
tói, énekli : a dalegyiet. 2. Egyveleg. Ilka dalműből, 
Doppler Ferenctől, előadja : a zeneegylet. 3. Nép 
dal egyveleg. Négyeskar Pap Dezsőtől, énekli: a 
dalegyiet. 4. Serenade. Hayutől. Vonó* négyen, elő-
adja: a zeneegylet négy tagja. 5 Fohász. Huber 
Károlytól. Élnek és zenekarra, elődja: a dal és ze-
neegylet. 6. Régi magyar zeuegyöngyök. Csermák, 
Lavotta, liuzsizska és Rózsavölgyitől, előadja : a 
zenergylet 7. Népdalok. Énekli; a dalegylet. 8. 
Sylvest» r éji hangok. Joó Károlytól, előadja : a ze-
negylet. Belépti dij személyenként 1 torint. Kezdete 
pont 7 órakor. A pártoló tagok tagsági jegyei e 
hangversenyre érvényesek. A tiszta jövedelem az 
egylet hangjegytára gyarapítására fordittatik. 

— Megyei képviselő választas. Kalpagos Sz. 

Szentmártonról jött Magyarországba. Erdélyben a 

gazdag gróf Kálnokvnénak volt titkára, ki, miután 

semmi gyermekkel nem bírt, a neki mindenben ked-

veskedő íiatal embert adoptalta s a grófné azután, 

hogy az örökbefogadásra kinyerte a királyi belee-

gyezést, pár hét múlva meghalt. Mindenkinek az 

volt a véleménye, hogy a grófné uem természetes 

halállal mult k i ; Vass Pál, hogy minél előbb bele 

ülhessen Kálnokyné vagyonába, öt megmérgezte s 

ezt a gyilkosságot a vele együtt élő inas felesége 

— ki Kálnokynénál volt szakácsné, — hajtá végre. 

A megye azonban nem hagyta abba a dolgot, 

hanem fiskusa által az átalánosan gyűlölt Vass Pál, 

mint fogadott anyja megmérgezője ellen főbenjáró 

bünpert indíttatott. — Ezen perrel azonban kezdet-

ben nem mentek semmire, mert midőn elrendeltetett 

a halottnak a kriptából való kivétele és felboncolása, a 

boncolást teljesítő megyei orvos jó pénzért Vass Pált 

miudea vád alól feloldó orvosi bízonyitványt állított ki. 

Almossy első vice-ispány azonban, ki szentül 

hitte éá állitá is Vass Pál bűnösségét, nem nyugo-

dott bele az orvosi bizonyítványba, hanem a holt-

testet felvitette a vármegyeházához és a szomszéd 

vármegyék orvosait hivta meg orvosi vizsgálatra. A 

hárorn orvos közül kettő mérgezést konstatált, de a 

harmadik, ellen véleményben volt. Igy a négy orvos 

közül kettő az alispán hite, kettő pedig Vass Pál 

ártatlansága mellett bizonyított. 

Az alispán a mellette szóló két orvos nyilatko-

zata alapján megújította a pert Vass Pál ellen, de 

ez nem várta be a per kimenetelét, hanem Kálno-

kyné kincseit magához szedve, a két cseléddel, Jkik 

a bűn tényleges végrehajtói voltak : megszökött a 

megyéből, de egy levelet hagyott hátra, melybeu 

szökése okául azt hozta föl, hogy őt a megye Üldözi. 

A megyei törvényszék most már miuden ha-

bozás nélül kimondta Vass Pál felett a bűnöst s öt 

jósoágainak elvesztése mellett, halálra ítélte. 

A tábla azzal sulyositá a törvényszék ítéletét, 

hogy Vass Pálnak először jobb karja vágattassék le 

és csak azután vétessék feje. 

A curia megváltoztatta mindkét Ítéletet. Vass 

Pált bűnösnek mondá ki és halálra ítélte, de mint 

a Kálnoky vagyon törvényes örökösét nem ítélte el 

jószágvesztésre s igy a vagyon a Vass Pálon végre-

hajtandó halálos ítélet után, az ő örököseit illeti. 

(Folyt, köv.) 

Ferenc halála folytán az első tízedbea megürese-
dett egy megyei képviselői állás f. hó 17 én lesz 
választás utján betöltve. Választási helyül a kaszinó 
van kitűzve. Előreláthatólag Tóth János ügyvéd 
lesz megválasztva. 

— A fogyasztási adó alól egyesek által leendő 
megváltás érdekében, a tanács ajánlattételére hivta 
föl a korcsmárosokat és husmérőket; de ezen aján 
latok. mint hallottuk, nem kielégítők. — A szőlő 
birtokosoknak holnap dé után 2 és fél órára van-
nak a városháza tanácstermében összehiva. Hogy 
azonban igy együttesen kielégítő ajánlatot tehesse 
nek, arra kilátás sem lehet; mert hiszen ez előze-
tes, bővebb tájékozást igényel. Véleményünk sze-
rint itt biztos kezeltetés, teljes garantiát nyújtó al 
haszonbérlő nélkül nem is képzelhető. — Külöm-
ben e tárgyra jövőre visszatérünk. 

— Szónrajz képek cim alatt lapunk mult szá-
mában megemlékeztünk arról, hogy Hegedűs fény-
képésznél Gáli Balázs jeles rajz uüvész féuykép 
uian élethű szénrajz képeket készít életnagyságban. 
A derék, fiatal művész már eddig több, mint husz 
megrendelést kapott. S akiknek a képe már elké-
szült, mindnyájan igen meg vannak elégedve ; miért 
is ismételten ajánjuk őt közönségünk pártfogásába. 

— A szentesi ev. ref. egyház presbyieriumá-
ból a f. évi nov. 8 án tartott egyháztanács ülés al-
kalmával kisorsoltatattak : Nagy Imre, Hódi János, 
Debreceni József, Kanti Horváth Lajos, Burián La-
jos, Varga Béniámin, Nyiri Dániel, Farkas Gedeon, 
Zolnay Károly, Székely Lijos, Szabó Zsigmond, 
Kálmán Mihály és Németh Lijos (ács) presbyterek. 
— Az egyházközségi képviselők közül pedig : D. 
Tóth István, Vida Szűcs Diniéi, Kristó Nsgy Imre, 
Kádár Imre, Nemes János, Borbély János, Táncos 
Sándor, Vajda Sándor, Dudás Szabó János, Kiss 
Mihály (szíjgyártó), Stllai Szabó János, Balogh Ist 
ván (takács), Vecseri Imre, Vass András, Sebesi 
Mihály, Kovács Pál (asztalos). Széli István, Szij. 
Szabó József, Kálmán Béuiámin, Böszörményi Ká 
roly (ügyvéd), Papp István, Soós József, Kiss Pál 
János, Végh Sándor, Fábián Tóth Bilint, Bartha 
Sándor (bognár), és B irtha István képviselők. 

— Jótékonycólu táncvigalmat rendez a helybeli 
48-as népkör f. hó 22-én a csizmadia céhház nagy 
termében, melyre előre is felhívjuk a tánckedvelők 
figyelmét. 

— Az ártézi kut fúrásával f. hó 6-án felhagy-
tak ; mert a kut mélyítéséhez egy uj csőre van 
szükség, s mér ez Budapestről meg nem érkezik; 
addig a fúrást tovább folytatni nein lehet. 

— A circuszbol. Konrádi Lina kitűnő lovarda 
társulatának aligha volt még oly szép és nagy kö 
zöusége, mint f. hó 11 én mister Bono, kitűnő mű-
lovar jutalom játéka alkalmából ; de a cirkust láto-
gató közönségnek is aligha volt még oly rendkivül 
elvezetes estéj», mint ez alkalommal. Mr. Jeau 
Bono, kinek parforce lovaglásai eddig méltó bámu 
latot keltettek, ez este a jutalmára tartott előadáson 
minden várakozást fölülmúlt. Midőn a sebesen vág-
tatott ló hátán a 22 láb széles vásznat keresztül 
ugrotta s midőn fölugrott a sebesen vágtató ló há-
tára, s midőn Adelle leánykával együtt mutatták 
be a mülovaglás legnehezebb és legkellemesebb mu 
tatványait, s különítsen a „Julius Caesár" című pá-
ratlan lovarjelenetben, hol Bono ur négy futó ló 
hátán járt kelt, a közönség rendkívül el volt ragad-
tatva és sokszoros tspssal jutalmazá a kitűnő mii 
vészt. Bononé asszony ez este teljes mértékben 
versenyezett az est sikeréért, melyet Kourádi Lina 
igazgatónő és Bristoles ur erőim!vészi mutatványai, 
Almási tagkiferdiétseí és Killiano bűvészeti mutit 
ványai rendkívül fokoztak, la este Konrádi L :na 
igazgatónőnek lesz jutalomjátéka, melyre oly nagy 
előkészületek tétettek, hogy pénteken este e miatt 
nem is volt előadás, a cirkus pedig fűtve lesz. — Ez 
este progr.mmja változatosságban az eddigieket is 
főül múlja. 

— Gazdáink figyelmébe. A m. kir. 3 honvéd 
huszárezred pótlovazó bizottsága f. é. nov. 28 án 
Hódmezővásárhelyre, nov. 30-án Szegedre érkezik 
azon célból, hogy háti lovakat vásároljon. Felhivjuk 
azért lótenyésztő és lótartó gazdáinkat, kiknek háti 
lónak eladásra alkalmas lovaik vannak, azokat a 
fentjelzett napon és helyen reggeli 8 órakor a vá-
rosház előtti térségen bemutathatják. 

— Beküldetett Járdáink rossz karban vannak. 
Nyáron, száraz időben nem igen tűnik föl ; de az 
őszi, sáros idő nagvon is felhívja a rossz járdára a 
figyelmet. Mi is felhivjuk erre azok gondját, aki-
ket illet. A Haris féle ház SMrkától az izraelita temp 
lomig nagyon igényelné a járda a javítást. 

— Visszavont panasz. Csatár Zsigmond volt 
országgyűlési képviselő Greskoviss Pál csongrádi 
lakos ellen emelt p inaszát a budapesti esküdtszék-
nél, visszavonta. 

— Csongrádon egy Grósz Móric nevü 21 éves 
lengyelországi csavargé zsidó — irja az „E." — 
e hó 5-én éjjel betört az ottaui zsidótemplomba, de 
Halász Ignác takarékpénztárki önyvvezető észrevette 
és egy őr segítségével elfogta. Grosz bevallotta, hogy 
Kun-Sz.-Mártonban szintén betört a zsid '»templomba 
s egy ezüst kelyhet meg is találtak nála. 

— Országos iparos gyűlést hiv egybe a sze-
gedi ipartestület a jövő évben Szegedre a végett, 
hogy abban az uj ipartörvény Ieg^rezhetőbb hiányai 
megbeszéltessenek s azoknak pótlására és a legége 
tőbb iparügyi bajok orvoslására a törvény és a tör 
vényhozás felkéressék. Az országos nagy gyűlés elő 
készítésére és programmjának megállapítására na 
gyobb bizottság küldetett ki. 

— Vörösmartynak Méhner Vilmos kiadásában 
megjelenő összes munkáiból 4 füzet (43, 44, 45, ' 
46) került ki sajtó alól. E négy füzetben a magyar 
költőkirály vegyes prózai dolgozatainak folytatása 
van. Az elegáns kiadásban megjelenő mű egyes fű 
zetének ára 35 kr. Kapható városunkban Stark N. 
és Dezső S. urak könyvkereskedésében. 

— A királyné esernyője. Triesztből írják: 
C*ak most, miután Erzsébet királyné Miramárét 
már három nap előtt elhagyta, jön tudomásra a kö 
vetkező érdekes eset, mely a felséges asszony szív-
jóságát és barátságos leereszkedését fényesen meg-
világítja. A királynénak a miramarei kastélyban való 
időznének utolsó előtti napján volt, midőn az ural-
kodóné szokása szerint minden kiséret nélkül agyő 
nyörü parkban sétált, dacára annak, hogy az időjá-
rás nem volt nagyon hivogató. Alig hogy a királyné 
útnak indult, esni kezdett és pedig ugy, hogy akár 
felhőszakadásnak is beillett volna. A királyné, kit 
eleinte nem zavart az eső, végül mégis kénytelen 
volt elüle a park egyik barlangjába menekülni, a 
hol egy, az iskolából hazatérő leányka már előbb 
menedéket keresett. A gyermek, ki az előkelő hölgy 
láttára el akart rejtőzni, utóbb, midőn ez a hölgy 
megszóllitotta, bizalmassá vált és bátran helyt állott 
a kérdéseknek, ugy, hogy a királyné csakhamar 
megismerkedett kis társalkodónője családi viszonyai-
val. Végül, miután az eső nem akart szűnni, azt 

mondta a leáuyka, hogy mégis jobb lesz haza men-
nie, mert szülői aggódni fognak miatta. „Igazad van 
gyermekem, sohasem szabad a szülőknek gondot 
okozni és mivel oly derék leány vagy, magam fog-
lak esernyőinmei haza kisérni.u Es a királyné csak-
ugyan elkísérte a gyermeket a zuhogó esőben egé-
szen a pályaudvarig, melynek közelében a gyermek 
lakott. A királyné itt elbúcsúzott védencétől s neki 
adta esernyőjét ezen szavakkal: „Ezt pedig tartsd 
meg, hogy mindenesetre legyen esernyőd, mert" — 
tevé hozzá a királyné mosolyogva, — „nem akadsz 
mindig oly emberekre, a kik haza fognak kisérni.u 

A gyermek tulboldogan rohant haza, hol eléggé ösz-
szefüggéstelenül mondta el kalandját és mikor szü-
lői a pályaudvar felé siettek, hogy a jószívű hölgyet 
meglássák, ez nem volt ugyan már itt, de a vasúti 
alkalmazottak megmondták neki, hogy a királyné 
volt. A család ereklyeként fogja megőrizni „a királyné 
esernyőjét" és bizonnyal sokan akadnak majd, akik 
megirigylik érte. 

— Tudományos kutatás áldozata. Szeged ut-
csáín és terein egy szánandó alak hívja fel a járóke-
lők figyelmét. Migas, sovány termete meg van g'ír 
nyedve, sápad: ábrázatát kuszált barna sztkál kö 
riti, megtört barna szemei szánandóan meredeznek, 
az elme háborodás jeleit tüntetve fel. Ez az élőhalott 
fiatal ember, a ki most piszkos rongyokkal takar 
gatja testét, nemrég még jeles tehetségű mérnök volt 
a szerencsétlenségét egy rögeszme megvalósítására 
irányult törekvés idézte elő. Megakarta ugyanis ol 
daní azt a problémát, hogy miként lehetne a lég 
hajót kormányozhatóvá tenni s olykép tökéletesíteni, 
hogy az a közlekedésnek oly alkalmas eszközévé 
váljék a légben, mint a vasút a földön s a hajók a 
víz hátán. Ezen lelki küzdelemben szellemi erejét 
túlfeszítette s megtébolyodott. 

— A párisi cselédek. A magyar háziasszonyok, 
különösen a fővárosban, a cselédek arrogáns kö-
veteiéjeit illetőleg a párisi nők helyzetével vignsz 
talhatják magukat. A párisi szolgáló leány hasonló-
nak képzeli magát úrnőjéhez, mert az nem tarthat 
két cselédet, de gyűlöli, mert egy cselédet mégis 
jjgadhat. Ha végig hallgatjuk a beszélgetést egy 
úrnő és egy ajánlkozó cseléd közt, sok érdekes ta 
pasztalatot tehetünk. A szolgáló kérdezősködése sok 
Kai élesebb, mint az úrnőé. Ha a cselédfogadás a 
nő lakásán történik, a szolgáló megmutattatja magának 
a lakást. Ha másutt, akkor a szolgáló kikérdezi 
az úrnőt, hányadik e neleten, melyik utcában lakik, 
hány gyermeke van, szokott e sokszor másutt ebé-
delni, ad-e estélyeket, megy-e nyáron falura s ott 
Iiogyan él, miféle borokat isznak nála stb. Azelőtt 
minden két hétben engedtek kimenőt a cselédeknek, 
•uost minden héten kell neki egy. Azt is megkívánja, 
hogy urasága vasárnap ne ebédeljen otthon, az abla 
kokat az üvegessel, a réz és ezüst-edényeket pe 
dig napszámossal tisztogattassák. Még azt is köve 
teli az ilyen „házi segítség", liogy a gyermekek ne 
terheljék kérdésekkel. Terítő és asztalkendő nélkül 
nem ebédel és szobájában szőnyegnek ós mosdó 
asztslnak is kell lennie. Egy férj a ininap hallotta, 
a mint felesége a mellékszobában egy ajánlkozó cse 
léd követeléseivel folytatott küzdelmet. Izgatottan 
belépett és igy szólt a fiatal leányhoz : „Maga cselédnek 
ajánlkozik?'* — „l-?*10 uram.u — „ Ért az olajfesté 
szethez?" A leány csodálkozva hal gat. — „Ért az 
olajfestészethei? Igen vagy nem ? — nNem uram ;u 

feleli a leány félénken. — «Tud zongorázni?" — 
Azt sem !u — „Biszél latiaul ?" - „Ne n én, ura n !u 

— „No akkor nem fogadhatom fel. E*y olyan kö 
zönséges személyt, mint maga, nem használhatunk 
a szobatakaritáshoz és tányér mosogatáshoz." 

— Savanyu Józsi és tarsai elleni bűnügyi íra-
tok, mint a „Vasm. Lipok"irja melyek kétezer ivet 
meghaladnak, Simon Miklós tvszéki vizsgáló biró 
által a mult hóban tétettek át a kir. ügyészséghez. 
Dr. Ajkas Károly a bünügy tanulmányozását már 
a mult hóbau megkezdette ; a roppant irathalmaz 
áttanulmányozása a kir. ügyészt annyira elfoglalja, 
hogy » hivatal vezetését kénytelen volt 2 havi idő 
tartamra Török Sándor kir. alUgyésznek átadni. 

— Udvari élet Gödöllőn. Uralkodónk, kinek 
sok szabad mozgást ajánlottak orvosai, naponkint, 
— ha az államügyeket elvégezte — derült, vagy bo 
rult időben egyaránt, hosszabb vadászati körutakat 
tesz Gödöllő környékén főhadsegéde : Mondel báró 
kíséretében. Az alatt a királyné is többnyire sétál 
gat körübelől a 11 órai dejeuner idejéig. A tengeri 
ut egésziégére vált, kitűnő színben van. Jövőre — 
mint haljuk — nem utazik Amsterdamba, minthogy 
a inassage-kúrára már nincs szüksége. Az udvari 
ebéd ideje délután 5 óra s rendesen a királyné lak-
osztályaiban tartatik, az uralkodó pár s Mária Va 
iéria főhguő részvételével. Valér'a fngnő egy vigjá 
tékon dolgozik, mely valószínűleg a télen a főher 
eegnőnél adandó estély alkalmával foga bécsi burg 
ban előadatni. 

— Hazasulandó Ifjak Miatyánkja. Az ima-
könyvek ben ugyan foglalhatnak a többi között 
„szereucsés házasságért" való imádságok is, de bíz 
a benuök kifejezett óhajtások kissé már elavultak. 
E*y egészen modern szellemű imádságot kaptunk 
ina, ugy látszik „illetékes helyről," és legényolvasó 
ink érdekében sietünk azt közzétenni. I-ne az imád-
ság : „Mi leendő oldalbordánk, ki vagy egy gazdig 
ember magzata, jelentessék be a te hozományod. 
Jöjjön el apád félgazdasága. Legyen meg a te ifjú 
ságod míképm most, azonképen évek múlva. A mi 
mindennapi kártya., ital- és dohánypénzünket add 
meg bőven »z esküvő e'őtt. Es bocsásd meg ha 
elmegyünk a kávéházba, mikép mi is megbocsátunk, 
ha nem kell vel«d bálba és színházba mennünk, 
És ne vigy minket a divatáru kereskedésbe. De 
szabadíts meg nyelvedtől. Mert tied a fecsegés ha-
talmas eszköze most és életed végéig, de azontúl 
Ám nem." 

— A hü barát. Két jó barát billiárdozik. Az 
egyik elhibázz« a lökést és homlokára ütve mondja: 
oh én ostoba! Erre a másik nagy készséggel pofon 
üti, mondván: Nem tűröm, hogy barátomat sérte-
gessék ! 

— ROSZ álom. Az árva leány ott nevelődik a 
nagybácsinál. Egyszer azt kérdi tőle: „Nagybácsi, 
az éjjel azt álmodtam, hogy férjhez mentem. Vájjon 
rosszat jelente ez á lom?"— „Mindenesetre — mor-
mogta az öreg, — azért, mert nem igaz." 

— Gyermek éle. „ jó reggelt gyermekem!" — 
mondá K. orvos ur kedélyesen három apróságnak, 
a kik az iskolába iparkodtak, — »hogy érzitek ma-
gatokat?" — n e m merjük megmondani" — 
mondja a legnagyobb fiu közülök. — „Miért?" — 
kérdé az orvos elcsodálkozva. — „Azért, mert a 
papa azt mondá, száz forintjába került, midőn a 
bácsi egy időben mindeunap megkérdezte tőle, hogy 
érzi magát?" 

— Egy fiatal házaspár dadát keres. A nő na 
gyon szigorú elvek szerint van nevelve s midőn az 
elhelyező intézet alkalmas leányt küld neki, e sza 
vakkal szólítja meg: — „Rjmólem, nincsenek férfi 
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izmerősei?" — „Nincsenek nagyságos asszonyom 
csupán egy gyermekem van" — „Micsoda ? Önnek 
gyermeke van s elég vakmerő szoptatós dajkául 
kínálkozni?!" 

— A mai gyermekek. Tanitó: ki mondta azt 
a népmondást: ami az enyém, az a tied ! Tanuló : 
Olyan ember, a kinek semmije sem volt! 

— Megházasodott. Hogy vagy kedves Jenőin ? 
— kérdi S. barátját, a kit idestova egy esztendeje 
nem látott, — hogy vagy a széplányokkal ? — Igaz, 
még mindig udvarolsz a szép Ellienek? — „Nem 
én, pár hónap óta elhagytam." —„Talán összevesz-
tetek?" — „Dehogy, a mult juniusban — nőül 
vettem!" 

— A haldokló turnür. A turnür uralma ugy 
látszik végét járja mar. Legalább mind többen 
akadnak olyanok, a kik emáncipálják magukat a 
hölgydivat e jelentékeny kinövése alól. Igy nem 
rég az orleansi hereegnő lakodalmán, mely valósá-
gos divat mintakiállitás volt, a hölgyek mind tur-
nür nélkül jelentek meg. Ha igy halad a hölgyvi 
lág, remélhetjük, hogy a turnürt nemsokára kitö-
rülik az élők sorából. 

— Katonás szerelmeskedés. H . . . kapitány 
udvarol Rózsa kisasszonynak: „Kisasszony, fülig 
szerelmes vagyok önbe." — Rózsa kisasszony el-
pirulva: „De kapitány ur . . • „—„Hallgasson" — 
mordul rá a kapitány — „nekem jobban kell azt 
tudni!" 

— Százhárom éves vénasszonyt ítélt el Vir-
csolágon a biró, nyelvelés miatt. Mondja még azu-
tán valaki, hogy nincsen perpetuum mobile? ! 

(Hirek folytatása a 4-ik oldalon.) 

Felhívás. 
A nagyméltóságú m. kir. 'pénzügymi-

niszter ur ő exelentiájának f. évi szeptem-
; ber hó 5-én a »pénzügyi közlöny« 32-ik számá-

ban 45055 szám alatt kibocsájtott körrende-
I letével kapcsolatban az 1885. évi XXII-ík t. 
j cz. §§-aival a földadó kataszteri nyil-

vántartás vezetését is megváltoztatni ren-
deli el. 

H o g y pedig földbirtokos közönségünk 
| tájékozva legyen jövőre arra nézve, hogy 
1 ha adott, vett, cserélt, örökölt, megosztozott, 
j ajándékozott, bírói ítélet nagy kisajátítás 
! utján birtokában változás állott elő, miként 

kelljen eljárnia : a fennebb hivatkozott tör-
| vény és utasitás értelmében, a. 3 és 4. §. 

rendelete szerint, tartozik ugy a ré j i , mint 
az u j ü i r t o k o s a változás bekövetkeztétől szá-
mított 30 nap alatt azt személyesen a bir-

j toknyilvántartói hivatalnál bejelenteni, ma-
gukkal vivén a birtokváltozásra vonatkozó 
okmányaikat, melynek elmulasztása esetén 
az emiitett szakaszok h.) pontja értelmében 

! 1 frttól 500 forintig terjedhető pénzbirság-
gal fognak büntettetni. 

H o g y mennyire szükséges a személyes 
bejelentés, példa lehet reá az, hogy közel 
4000-re megy azon birtokosok száma, kik-
nek birtoka 1882. év óta változott, s csak az 
év végén, vagy az ártérfejlesztésről kiadott 
intő czédulák alkalmával győződnek meg 
arról, hogy más idegen bírtok után is meg 
vannak róva, holott ha a bejelentés mindég 
annak idejében, s z e m é l y e s e n megtörtént 
volna, — ugy ezen hibák ma nem létezné-
nek ; — de szükséges különösen azért ís, 
mert a kataszteri helyrajzi számokat elő Db 
egyeztetni kell a hiteltelekkönyvi helyrajzi 
számokkal, s csak ezután lehet a kataszteri 
nyilvántartásba átírni; — de végre, szük-
séges még azért is, mert a kik ezt be nem 
jelentik, azokat a 12. értelmében köteles-
sége a nyilvántartónak hivatalból felvenni 
s illetékkiszabás végett bejelenteni; — ha 
pedig a nyilvántartó mulasztaná el ezen hi-
vatalbóli feljelentést megtenni, ugy ellene 
az 1SS4. évi X L I V . t. cz. II. fej. 37. §-ának 
szigora fog alkalmaztatni. 

Igen sok a panasz továbbá a városban 
a házak alkatrészei, valamint a tanyákon 
az ujjonnan épült épületek számnélkülisége 
ellen, — minélfogva okvetlen szükséges, 
hogyha valaki építtet, a régi épülethez ra-
gasztott, kamrát szobává alakított, v a g y 
szobából boltot építtetett, vagy ha ezek 
közzül valamit elbontott, — ha uj épületére 
ideiglenesen adómentességet nyert; — to-
vábbá, hogy ha valaki az 18S4. évtől kezdve 
házából valami lakrészt, vagy épületet ha-
szonbérbe kiadott, hogy ha haszonbérlője 
megszűnt lenni: ezeket okvetlen bejelentse, 
mert a házosztály és házbéradó most újból 
három évre fog megállapittatni, s a ki most 
a bejelentést elmulasztja, az a következmé-
nyeket magának tulajdonítsa. — Mindezen 
bejelentések határideje november 30-án le-
jár s a későbbi bejelentések figyelmen kivül 
hagyatnak. 

Kelt Szentesen, 1S85. évi november iván. 
J U H Á S Z J Á N O S , 

birt nviivttó. 

özv. Herényi Antal né 
házánál 1883-iki érmelléki bor van eladó. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő, köze-

lebb Grünvald József által haszonbérelt kis 
piaci 7-ik ráta területén gyakorolható ital-
mérési j o g bérbeadására nézve ujabbi ár-
verezés határidejéül f. évi n o v e m b e r h ó 
16-ikának délutáni 3 órája tűzetik ki, melyre 
árverezni kívánók a tanácsterembe ezennel 
ujolag meghívatnak. 

Szentes, 1885. nov. 13. 
N A G Y I M R E , 

tanácsnok. 
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— A kecskeméti polgármester : Lestár Pétert 
5 felsége »király kir. tanácsosi cimmel tüntette ki a 
•áros szellemi és anyagi felvirágoztatása körül szer 
zett érdemei elismeréséül. — Ha tekintetbe vesszük, 
hogy e városnak 465.596 frt 30 kr. évi kiadása 
mellett 431 330 frt 51 kr. bevétele és igy csak 
34,265 frt 79 kr. deficitje van, a város anyagi hely 
sete valóban rendkívül kedvező; mert polgárai 10% j 
pótadónál többet alig fizetnek. Botdog város, boldog 
polgármester! 

— Menyasszonyi szemle. Moszkvában a tatá 
roktól fen tartotta magát az az ősi, nyilván mai na-
pig is öröklött szokás, hogy az eladó leányok s az 
özvegy, de még Hymen lánczaira vágyakadó asszo-
nyok, böjtög Iván napján kiállnak szemlére. Ez 
idén a sok főkötő aspiráns az úgynevezett „Leány 
mezőn* gyűlt egybe, természetesen mindegyik a 
legjobb és legrikitóbb szinü ruhájában. Az" ilyen 
„menyaszonyi szemle" rendesen délelőtt 11-kor kez-
dődik és el tart késő estig. A jelöltek hosszú sorfa-
lat képeznek, — mely előtt elvonul a házasulandó 
legények csapata. Akinek valaki megtetszett, be-
szédbe ereszkedik vele, megvendégeli mézeskalács-
csal, megajándékozza dióval és más ehhez hasonló 
.csemegével* és kész az ismeretség, mely aztán az 
oltárnál nyer betetőzést. Az nj ismerősök kisebb 
csapatokra válnak szét, és tánccal, dalolással vég-
zik be •», mulatságot, mely késő estig tart. 

— A legközelebb álló csillag földünkhöz a, 
Centaurban levő világító csillag. De ez a csillag is 
oly távolságban van tőlünk, hogy óránként 100 
kilométer gyorsasáig»! menő vasúton is csak 48 
millió év muiva juthatnánk el oda, s az uti költség 
a vasutaknál szokásos díjtételek szerint, mintegy 32 
milliárd forirtra rúgna! 
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— A kiállítási sorsjegyek húzása. (Folyatás.) 

Tíz forint értékű nyereményt a következő so-
rozatok összes számai nyertek:* 94 299 580 1182 
1691 22f>7 2395 2661 3448 3543 -1074 4078 4440 
523«; 57 J0 6443 6452 7981 8177 8184 8402 8566 
8734 9222 9318 9441 9445 9611 9738 9741. 

Husz forint értékű nyereményt a következő so-
rozatú- és szánni sorsjegyek nyertek : 6 95 10 41 
32 87 38 3 43 tJO 85 32 1K2 45 191 
243 55 
370 66 
416 16 
480 78 
604 95 
763 62 
838 41 
965 xo 
107^ 37 
1195 14 
1322 57 
1423 96 
1452 75 
1712 82 
1855 98 
2002 07 
2079 83 
2414 19 
2483 25 
2628 f>4 
2697 55 
2767 96 
2817 75 
2879 85 
2922 36 
3128 02 

250 76 
370 72 
432 32 
489 19 
654 77 
777 44 
853 03 
981 74 

1089 49 
1205 41 
1326 47 
1439 24 
1594 40 
1787 72 
1865 15 
2022 78 
2230 81 
2422 97 
2494 58 
2034 87 
2739 41 
2792 17 
2845 100 2846 
2882 95 2883 
2946 51 2991 
3133 21 3153 

262 71 
380 28 
437 5ó 
489 77 
677 12 
779 54 
859 81 
994 56 

1112 
1212 
1328 
1444 
1627 
1788 
1884 
2023 
2259 
2430 
2499 
2663 
2741 
2792 

2*2 92 
396 43 
442 52 
506 09 
755 37 
785 32 
869 97 
1026 
33 
60 

10 
1134 
1226 
1333 
1477 
1657 
1819 
1948 
2028 
2284 
2432 
2f>00 
2667 
2745 
2792 
2849 
2892 
3026 
3174 

340 29 
400 95 
454 48 
530 17 
756 27 
804 01 
897 66 

1061 
25 1190 

o é 
£46 91 
413 35 
4(>5 44 
569 34 
763 51 
824 82 
961 25 
36 — 

98 
39 
38 

69 
86 
81 
44 
91 
37 
95 
30 
70 
66 
48 
84 
86 
95 

1319 
1392 
1541 
1687 
1854 
1950 
2056 
2339 
2449 
2510 
2674 
2761 
2815 
2878 
2901 
3113 
3197 

3230 26 3276 22 3287 41 3292 26 3295 77 
3H03 79 3326 86 3346 48 3351 05 3353 97 
3391 28 3399 89 3413 01 3414 23 3438 93 
3485 14 3495 92 3511 25 3532 20 3550 13 
3552 42 3591 75 £593 31 3002 20 3021 17 
3001 100 3084 01 3703 75 3721 78 3725 82 
3730 57 3749 91 3778 52 3792 85 3821 59 

3833 27 3838 04 3841 53 3842 39 
ma ci 3879 09 3940 87 3955 44 3950 20 
3958 65 3900 09 3988 04 4001 97 4024 05 
4061 r»L> 4002 89 4079 94 4090 71 4114 08 
4173 09 4175 68 4200 51 4210 07 4214 51 
422!» 94 4242 01 4277 03 4285 19 4308 50 
4908 70 4314 59 4321 21 4338 34 4341 79 
4385 23 43! >7 46 4411 25 4427 61 4440 07 
4454 11 4450 42 4409 56 4478 68 4485 34 
4499 83 4505 26 4513 90 4518 23 4530, 51 
4010 08 4042 88 4059 03 4705 4712 89 
4722 52 4720 58 4727 59 4787 15 4834 50 
4839 86 4*74 69 4S79 11 4919 17 4931 38 
4966 11 4979 I t 5084 40 5118 29 5132 75 
5138 94 5151 40 5173 97 5198 20 5201 24 
6286 :<:? 5256 01 6302 90 5324 56 5348 84 
6861 4<; 5451 94 5474 1»; 5506 30 5507 21 
6523 20 5540 27 5552 02 550)7 45 5596 68 
5013 55 5030 86 5678 07 5701 19 5701 23 
5720 13 5734 04 5734 80 5738 37 5738 ;>2 
5744 74 5748 02 5755 31 5709 03 5770 89 
6776 59 5770 66 5791 46 5821 14 5829 48 
68&0 •'•(> 5877 5910 100 5948 94 5988 52 
6991 80 6030 25 6057 <>001 38 0077 06 
6080 60 0107 91 6180 64 6194 SS 0214 01 
6211 64 6242 66 0272 03 0280 69 0358 <>4 
6385 11 0412 33 6431 30 0451 17 6465 58 
01II0 67 0193 17 6533 87 6552 34 6553 42 
6669 19 6574 31 6580 92 6016 53 6626 71 
6530 47 0033 <M 6647 71 0079 72 6691 78 
0737 19 »>742 34 0743 7.i 6743 83 0751 94 
6768 98 0778 93 0781 08 0797 11 0)801 70 
6802 74 6826 51 0861 27 6877 32 0)889 i'/.t 
6918 03 0920 94 0921 7»; 6929 85 0)936 21 
— 7028 15 - 7029 tíO 7081 42 7091 49 
7111 72 7111 95 7155 54 7188 75 7230) 53 
7241 98 7203 40 7325 40» 7320 07 7362 48 
7408 42 7409 98 7428 44 7430 51 7432 10) 
7410 42 7400 91 7482 95 7497 0)2 7638 98 

21 7503 88 7583 90 7589 82 7594 19 
7014 30 7622 10 7092 16 7717 68 7728 45 
7781 11 7745 7780 37 7812 28 7810) 14 
7880 79 7892 28 7890 20 7901 95 7915 62 
7919 28 7949 82 7977 34 7978 50 7995 19 
8007 12 8023 «»:> 8090 35 8074 dl 8117 71 
8181 76 8190 100 8200 81 821 1 41 8227 87 
8268 10 8259 15 8200 48 8261 05 8200 38 
8274 03 8277 36 8279 78 8282 74 8321 80 
8325 99 8334 7:' 8340 76 8343 02 8414 39 
8439 44 8497 17 #535 54 8600 42 8014 99 
— 8032 59 8002 ! 57 — 8665 05 8609 50 
^724 30 8730 82 8748 07 8748 81 8700 70 
S770 80 8821 19 8828 15 881."> 54 8847 40 
8898 71 8S94 50 8! »00 07 8903 10 8910 78 
8983 42 8937 7»; 8948 23 8993 04 9034 09 
9092 71 9123 70 9150 40 9107 86 9183 22 
9186 67 9223 67 9213 70 9242 28 9259 03 
9276 46 9321 -17 9357 06 9304 0,1 9415 92 
9436 M 9440 10 9400 02 9463 37 9407 18 
9476 69 9477 68 9478 05 9511 04 9575 56 
(.»r>'.'4 71 9000 46 9033 04 9657 40 9707 68 
9728 H4 9702 4] 9730 76 9780 00 9796 87 
9802 96 9833 18 9853 32 9800 60 9898 91 
9909 39 9954 41 9957 99 9904 75 9982 99. 

Apróságok. 
— Az utcán. 
— Koldus: Kérek egy kis alamizznát, nagyon 

éhet vagyok. 
— Hölgy : Mért nem dolgozik ? 
— Koldus : Megpróbáltam már, de akkor még 

éhesebb lettem. 
• * 

— A törvényszék előtt. 
— Vádlott, ön elismerte azt, hogy nejét meg-

gyilkolta, van-e még mondani valója? 
— Remélem, az esküdt urak elnézők lesznek, 

mivel először történt. 
* * 

* 
— Megtagadja müvét. 
— Hogyan ? Az orvos, aki gyógykezelte, nem 

volt jelen a temetésnél ? 
— Nem. Jobbnak találta névtelenül adni ki 

müvét. 
* * 

* 
— Azok a gazdagok. 
— A halottas menet nagy pompával megy 

végig a boulevardon. Egy targoncás keresztül akar 
hatolni a meneten, de a rendőr visszatartja. Mire a 
targoncás nagy dühvel felkiált: 

— „Oh, ezek a gazdagok! mindig övék az 
elsőség !u 

* * 

— Az iskolában. 
— Tanitó. Tehát itt az áll fiam : az „urnák 

napja." Tudod-e melyik napot értjük ez alatt? 
— Tanuló? Nem. 
— Tanitó (segíteni akar a kis nebulónak); 

Gondolkozzál csak rajta! Mikor volt édes anyád 
utólszor a templomban? 

— Tanu'ó ! Mikor uj ruhát vett a papám neki. 

— Mikor a papa fizet. 
— X ur megtámadja cipészét: 
— Miféle dolog ez mester ur, mikor kapom 

meg azt a pár cipőt, amelyet ezelőtt legalább fél 
esztendővel rendeltem?! 

— Megkapja fiatal ur — mondja a cipész — 
ha kedves p tpája megfizeti az árát. 

— X . ur méltatlankodik: 
— Azt hiszi, hogy én eddig várhatok? 

* * 

— A szégyen 
— Tudod e kis fiam — kérdik a kilenc éves 

Bélát — mi a szégyen? 
— Hogyne ! A szégyen az, mikor valaki vál-

tót hamisit és •— kisütik rá! 
* * 

* 
— Kölcsönösség, 
— Éj van. H. ur dühösen kopoktat K. ajtaján. 
— Uram, bocsánat, hogy zavarom, de ez még 

is tűrhetetlen. Kutyája egész éjjel ugat. 
— K. nyugodtan válaszol : 
— De legalább nappá1 nem — zongorázik ! 

* * 
* 

— Nagyszerű ajánlat. 
— F. ur neiu fizethette meg házbérét, s ott alá-

zatoskodik s, házi ur előtt. 
A házi ur dühös. 
— Uram, ha nem tud házbért fizetni — ve 

gyen magának egy házat! 

— Az én lábamon egy szenes kocsi ment ke-
resztül, — mondá az egyik. 

— A másik lenéző tekintettel: 
— Az enyimen pedig uri hintó! 

* * 
* 

A házmester urak. 
— Nos szomszéd, visszajöttek már a lakók ? 
— Vissza bizony. Föl is mondtam az egyik-

nek azonnal. 

— Miért? 
— Képzelje csak, ő is szerdán fogad, amikor 

az én napom van s igy egy percig sem lehettem 
nyugton vendégeim körében. 

Budapesti piaci árak. 
21. 

Búza tiszavidéki . . 7 frt. (30 kr. 8 frt 10 kr. 

n pestvidéki . . ? „ 5 0 , 8 „ — „ 
Rozs • • 6 „ 25 „ 6 „ 45 „ 

. . 5 „ 40 „ 5 , 8 5 , 
Zab . . . . . • • 6 „ 20 „ 6 , 5 0 , 
Kukorica . . . . . 5 „ 55 „ 5 , 60 „ 
Köles . . . . • • Ő s — , 5 , 2 5 „ 
Disznózsír . . . . . 4 0 w — „ 40 „ - . 
Szalonna . . . • -46 „ — „ 48 „ — „ 

nellé. 

— Furcsa hiúság. 
— Két sebesült kerül a kórházban egymás 

Az árak 100 kilogrammonként értendők. 

Kőbányai sertésvásár. 
KŐBÁNYA, 1885. november 11. 

Az üzlet élénk. — Magyar urasági öreg, nehéz 

44 frt, fiatal nehéz 45—46*2 forint, fiatal, közép 

46—47 forint, könnyű 46—47 forint. — Szedett ne-

héz forint, közép 43—41 forint, könnyű 43— 

44 forint. Szerbiai nehéz 43— 44 forint, közép 43— 

44 forint, könnyű 43—44 forint. — Hizó 1 éves 

élősúlyban 30—33 forint,— hizó két éves élősúlyban 

4% 30.32 Az árak hizlalt sertéseknél páronkint 45 

kilós és 4% levonással kilógramonkint értendők. 

Makkos sertés, élősúlyban 4%-os levonással. frt. 

Gőzhajózás a Tiszán. 
Szentesről Szolnokra: vasárnap és szerdán dél-

10 órakor. 
Szolnokról Szentesre: hétfőn és szombaton reg-

geli 5 órakor. 
Szentesről Szegedre: hétfőn és szombaton dél-

előtt 10 órakor. 
Szegedről Szentesre: szerdán és vasárnap reggel 

5 órakor. 

Yasut i menetrendek, 
Szegedről Budapestre. 

Személyvonatok: 2 óra 45 perc délután, 2 óra 
44 perc éjjel. 

Gyorsvonat: 2 óra 39 perc éjjel. 
Omnibusz vonat: 5 óra 39 perc reggel. 

Félegyházáról Budapestre. 
Gyorsvonat: 3 óra 48 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 28 p^rc reggel. 
Omnibuszvonat: 10 óra 37 perc reggel. 
Személyvonat: 4 óra 28 p^rc délután. 

Kanszentmárton - Szolnok. 
Omnibuszvonat: 12 óra 46 perc délután. 

Szolnok Kunszentmárton. 
Omnibuszvonat: 12 óra 22 perckor délután. 

H I S D E T E S E K . 

1922-85. t. • o o o o c o o o c t o o o o o o o o « 

Hirdetmény. 
A városi tanács értesiti a válas/tó kü- j 

zönséget, hogy az elhalt Kalpagos Szabó 
Ferenc választott törvényhatósági bizottsági 
tag után megüresedett helynek betöltésére,1 

a sze.itesi első alválasztó kerületben, tekin-
tetes Csorgrádmegye köztörvényhatóságá-
nak f. évi 148 sz. a. hozott határozatával a 
f. é v i n o v e m b e r hó 17-ik napja tűzetett 
ki; felhivatnak ennélfogva az országgyűlési 
képviselő választásra jogosított i-ső tizedbeli 
választók, hogy választási jogaik gyakorlása 
végett a mondott napon a városház köz-
gyűlési termében jelenjenek meg. 

Értesíttetik továbbá a közönség arról 
is, hogy a választás elleni panaszok, vala-
mint a választott ellen tenni kivánt észrevé-! 
telek, a választás napjától számított 15 nap j 
alatt, a m*-£yei igazoló választmányhoz cí-
mezve, a megyei tekintetes alispáni hivatal-
nál nyújtandók be. 

Szentes város tanácsának 1885. évi nov. I 
7-én tartott üléséből. 

S a r k a d i N a g y M i h á l y , 
polgármester. 

3 4 A már 50 év óta 
Bécsben fenálló, legjobb hírnévnek örvendő 

posztó-nagykereskedő cég 

,ZIM GUTEN HIRTEN' 
ezel. Strohschneider Vince 

I. Eotcnthurmstrase 14. 

M i l . C S 
eladja Cxxze« raktáron IpvA 

valódi brünni 

JUHGYAPJUSZÖVETEIT 
rAJMtlizcteVhe* való ma-
radványokban, 

ely< k egy kész öltözet-
hez teljesen el gondok, 

u m. kabát, nadrág mellt'nyre, minden tekintetben é* el-
pnszt itbatlan minőségben a következő két legolcsóbb-

ra azabott árért: 

II. minőargft epé»« öltözetre 3 frt 60 kr. 
X. minőségit egéas MtOzetre 4 frt 60 kr. 

Kzen maradékokból miitiik.it nem lehet szét küldeni, de 
ennek ellenében nyilvánosan kinyilatkoztatom, bogy a nem 
tetazá árut kifogás nélkül visnzaveszem. 

A fenti nzöveUk elküldés, csomagolás! dl.' felcxá-
mltáaa nélkfil történik a péns elóleKe« beküldése, vagy után-
vétel mellett. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó böldi 

rév-vám szedési joga. az ott levő épületekkel, 
komppal és az ahoz tartozó szerelvények-
kel együtt, 1886. évi január i-től 1888 ik évi 
december 31-ig terjedő 3 évre, f . é. HOV- hó 

19-én d. e. 10 Ó r a k o r a megyeházi épületbe 
helyezett tanácsteremben tartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
fog adatni, melyre árverezni kívánók ezen-
nel meghivatnak. 

Kikiáltási ár e g y évi bérletre nézve 
1500 frt, mely összeg io°/ft át árverezők a 
városi kiküldött kezéhez előre letenni tar-
toznak. 

A feltételek N a g y Imre tanácsnoknál 
addig is megtekinthetők. 

Szentes, 1885. nov. 12. 
N A G Y IMRE 

tanácRBok. 

• O O O C O O O O O f O O O O O O O O t 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiss József suszter 
I. t. 196 számú háza (Dózsa Béla gyógyszer-1 

j tárával szemben) eladó. Ugyanott e g y szoba, | 
bútorral vaey a nélkül, kiadó. 

OOOOOOOO OO c o o o o o o o 

Mindszenten a főutcán, heti és orszá os 
vásár alkalmával legélénkebb helyen, 
boii9 mellékraktár és bolti állványokkal, 
valamint két szoba, konyha és éléskamrá-
ból álló lakás 1886. m á j u s l - t ő l 6 e g y m á s -
u tán k ö v e t k e z ő é v r e haszonbérbe kiadó. A 
feltételek iránt értekezhetni Robicsek Mór-
ral Mindszenten. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak a szőlőbirtokosok, hogy a 

f. é. n o v e m b e r h ó 15-én v a s á r n a p d. u. 
2 '2 órakor a városház közgyűlési termében 
jelenjenek meg az iránti egyezkedési tár-
gyalás végett, hogy amenyiben a városi 
képviselő testület az 1886. 1887. és 1888-ik 
évekre az összes fogyasztási adók kezelését 
évenkint fizetendő 29000 frtért az áüamtól 
kihaszonbérelte, — az általuk termelt borok 
után évenkint mennyi fogyasztási adót len-
nének hajlandók a városnak megfizetni. 

Kelt Szentesen, 1885. nov. 12. 
M A G Y A R J Ó Z S E F 

A L E G J O B B ( | 

CIGARETTA-PAPÍR 
a valódi 

L E H Ű L Ő , ^ 
4— 36 is gyártmány. 

£cwley és geLiy lói gáiisban. 

UtárzárokUl mirdtxki óvatik! 
ZztD popl: dr. J. J. Febl, dr. E.Lndvíg 
dr. E. Lif^s ar.n becsi egyiteni vegy-
tan tanárai által ajánltatik és pedig 
kitfizé jó tulajdon.? ga éa t.a&taaágu. 
miatt, mert az tem tr itola az az egia-
aégra nézve a<mml ártalmas anyagot 

Alulírott tisztelettel hozom S7entes vrfros és vidéke t. hfi'gyeinek bccses tudomására, hogy a b u d a p e s t i 

országos kiállításon az általam készített díszes nöi ruháért a második dijjal, vagyis a kiállí-
tási nagy arary éreamel lettem kitüntetve, minél fogva bátor vagyok figyelmüket 

női szabó üzletemre 
ezennel és njbél felhívni. Mintán foterekvé f m mint eildig, ngy ezután is t. megrendelőim bizalmát s zép , JÓ, Í z l éses 

¿8 a legnjatb divatú nni.kák készítése által kiérdemelni, ez okból több Jeles munkással láttam el magam és 
li»rmir f mii nöi ruhák, menyasEzoryl kelengyék, bál i ruhák, esököpenTrek és téli kabátok bármilyen ^j, 
M1/fm I un n e pr< ndelhet.' k s a 1. vg) nrtahban kéhviltetnek. Vidéki megrendeléseket szintén a le gj outosabba: 
és a leli't. legolcsóbb árak mellett teljesítek. 

500 

- M a ] 
fac-mvíib n? t.'rriyrrrra 

$ Úgyszintén nőm is tisztelettel értesíti a hölgyeket, hogy himző-minta nyomdáját számos uj min ' r 

,("j tákkal, monogram mokkái és mintakönyvvel szaporította, mi által azon kellemes helyzetben van, hogy a 
legmagasabb igények is megfelelhet. - Vidéki megrendeléseket azonnal teljesít s kívánatra ffi j 

S? hímezte ti is a legolcsóbb árak mellett. 

Üzletemet a t. htlgyek fipyelmébe ajánlva, minél számosabb megrendelésért esedezve, maradtam tiszteiette1 w 

Jjjjj Lakát cm: I I I . tized 148 szám (tyúkplacJ W j S O l d O H J á n O S , nő i ruha készítő. 

• 4 Y Y A I 
l i Í J M i á i 

L E N Y A 
t-avaujúv z k, valamint 

L I J H I - E R Z S ^ B E T 
gyógyforrás vize, — mindannyian kitűnő üditő ita-
lok s járványos betegségek alkalmával is nagyhatá-

suak, — megrendelhetők 

M i l t ö A L K Ó K Á R O L Y 
...unkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél Xyiregy-
házán. s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, füszerkereskedésekben és vendég-

lőkbea is. 

BiSENTltKlLlí, l&feB. NYOMATOTT .A K I A D Ó M M A F E E E N C Z Q Y O B 8 8 A J I Ó J A N , 




