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Előfizetési árak: 

Egy évre . 

Fel évre . . 

Negyed évre . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr-

A 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

Jap szellemi részét illető közlemé-

nyek és^az előfizetési pénzek is 

"küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala US helyre van beosztva. 
Egv hely ára 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Hérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

% Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n e s p é n t e k e n r e g g e l . 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedesében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Az ártéri kirovás és a köz-
pénztár. 

E lap mult számának vezércikke azon 

kérdéssel foglalkozik, hogy miután az ártéri 

kirovások beszedése, illetve a szentesi ártéri 

kirovási pénztár kezelése, a városi közpénz-

tárnok teendői közé van beosztva, ki a több-

rendü közpénztár kezelése mellett, nem képes 

az ezen pénztár kezelésével járó óriási teen-

dőt végezni, sőt ki is jelenté már, hogy ezen 

pánztár kezeléseért felelősséget nem vállal, 

tehát miképen lehetne az ártéri kirovást ke-

zeltetni? 

Erre nézve, mint e lap mult számának 

vezércikkéből értesülök, a városi tanács azt 

a javaslatot adja, hogy a közpénztárnok és 

ellenőr mellé két pénztári tiszti állás rendsze-

resittessék, a számtiszti állás dotátiójával, a 

közpénztárnok fizetése pedig emeltessék 700 

frtról 800 frtra. 

Ami a közpénztárnok fizetésének emelé-

sét illeti, ez ellen észrevételem nincs, sőt mi-

után a közpénztárnok sok pénztárt kezel és 

igy felelősség szempontjából épen nem visel 

könnyebb hivatalt, mint az adópénztárnok, 

tehát természetesnek tartom, hogy oly fizetést 

élvezzen, mint az adópénztárnok. 

Nyolc száz forint évi fizetés ott, hol nem-

csak a fisikai ideje van a hivatalnoknak igénybe 

véve; de vagyoni felelőssége is, a minimum. 

Ennél kevesebbet nem adhat a város. Szóval 

helyén valónak, méltányosnak, igazságosnak 

tartom, hogy a közpénztárnok olyan fizetést 

kapjon, mint az adópénztárnok. De a tanács 

azon véleményét, hogy az ártéri kirovás ke-

zelése érdekében, a közpénztárnok mellé két 

pénztári tiszti állás szerveztessék azért, hogy 

igy az ártéri kirovásoknak, a közpénztári tiszt-

ség által való kezelhetése lehetővé tétessék, 

ezt nem helyeslem; mert a pénztárnoki fele-

lősséget az a két számtiszt, illetve pénztári 

tiszt alkalmazása nem igen enyhiti. Azok a 

számtisztek csak a teendőket segítenek elvé-

gezni ; de a különben is sok ágazatu közpénz-

tár kezelésénél, a pénztárnok felelőssége, fel-

ügyelete, ellenőrzése teljesen megmarad. Már 

pedig, hogy egy pénztár kezelésénél zavar és 

bonyodalom, és abból eredő kár elő ne for-

duljon, a fő az, hogy a pénztárnok lehetőleg 

maga eszközölhesse ne csak a pénz beszedé-

sét;* de az esedék kiszámítását és rendszeres 

elkönyvelését is. Ekkor felelősséget vállalhat 

a pénztárnok a pénztár kezeléseért, különben 

aligha. S ha vállal is, mindig fennmarad ment-

ségére, bármily baj esetén is, hogy „ezt nem 

én, hanem a pénztári tiszt csinálta." 

Én tehát abban a véleményben vagyok, 

hogy a két pénztári tiszti állás szervezése he-

lyett, elkülöníteném a közpénztártól az ártéri 

kirovások szedését és erre egy külön pénztárt 

állítanék fel. — S miután itt csak egy pénz-

tár kezelésről van szó, az ártéri kirovások be-

szedésére, ellenőr nélkül, egy külöu pénztár-

nokot alkalmaznék. 

A mai havi számadási rendszer mellett, 

a pénztár garantiája egy pénztárnokban telje-

sen meg van ellenőr nélkül is. S ezen önálló 

pénztári állás szervezése kevesebbe kerülne, 

felelősség tekintetében pedig több garanciát 

nyújtana a városnak. 

Ha tehát áll az, amiben kételkedni nem 

lehet, hogy a közpénztárnok nem képes az 

ártéri kirovások beszedésére; mert erre fisikai 

ideje nincs, akkor a helyzeten ne a pénztári 

tisztek szaporításával, hanem egy külön pénz-

tár felállításával igyekezzünk javítani. 

Ez gyökeres javítás lesz! 

—t n. 

Megyei közgyűlésből. 
Megyénk folyó hó 25., 20. és 27-én tartá meg 

rendes őszi közgyűlését. 
Az ülésen mind a három napon liónan hajós 

főispán elnökölt. 
A közgyűlés nem volt fogyatékos vitákban, 

csak az a sajnos, hogy a megyei élet iránt mind-
inkább meg lazul az érdeklődés, ugy, hogy az egész 
megyei kormányzat a tisztikar ellenőrzésére marad, 
s igy természetes, hogy a sok fontos kérdésben vagy 
egyoldalú, vagv nagyon is elfogult az intézkedés. 

A vita már az alispán évnegyedes jelentésénél 
megkezdődött. 

Sima Ferenc megyei képviselő felszólalt, hogy 
miután a vármegye közgyűlése s4 évvel ezelőtt el-
határozta a szegvár-mindszenti műút építését; továbbá 
a szentes-vásárhelyi vasút kiépítése érdekében egy 
bizottságot küldött ki egy évvel ezelőtt: e két fontos 
ügy miben állásáról semmi tájékoztatást nem nyújt 
az alispáni ielentés, annálfogva azt a kérdést intézi 
az alispánhoz, liogv mily stádiumban állanak ezek 
az ügyek, s mi akadályozza, hogv ezekben a dol-
gokban — szóló tudtával — semmi reális intézkedés 
nem történt ? 

Stammer alispán azt a felvilágosítást adja, hogy 
a mindszenti műút építése ügyében azért nem tör-
tént eddig semmi; mert az építési tervek nincsenek 
készen. Különben erre az útra megjegyzi, hogy véle-
ménye szerint nagyon megfontolandó, hogy ha a 
szentes-vásárhelyi vasút kiépül, egyátalában nem 
kell-e az egész műút épitési eszmét elejteni. A szentes-
vásárhelyi vasút ügyében pedig azért nem történt 
semmi: mert ezen vasút építésének ügyét Hódmező-
vásárhely városa vette kezébe, s ez ideig nem tett 
egyebet, minthogy egy értekezletet hitt egybe. JSzóló 
azon véleményben van, hogy erőszakkal Vásárhely 
városát nem lehet hajtani ez ügyben előre. Különben 
kijelenti, hogy midőn ezen ügyek a valósulás stá-
diumához érnek, rajta lesz, hogy Csongrádvármegye 
érdekei minden irányban kellőleg érvényesüljenek. 

Sima Ferenc tudomásul veszi ugyan az alispán 
válaszát, de nem mulasztja el kifejezést adni azon 
meggyőződésének, hogy Csongrádmegye e két nagy-
fontosságú ügyben erélvtelen ; mert a mi a mind-
szenti nuíut építését illeH, ha komoly volt Csongrád-
megyének ezen ut kiépítése iránt hozott határozata, 
amint hogy annak kellett lenni, akkor az az indok, 
hogy még a tervek nincsenek készen, nem fogad-
ható el arra, hogy ezen fontos határozat reálisálá-
sára eddig semmi komoly lépés nem tétetett; mert 
ha az alispán erélylyel jár el e tárgyban, akkor a 
tervezetet a műszaki erők szaporításával régesregen 

elkészíttethette volna. A szentes-vásárhelyi vasút ügyi-
ben adott felvilágosítás indokai sem nyugtathatnak 
meg senkit; mert azért nem tenni ez ügyben sem-
mit, mivel Hódmezővásárhely volt a kezdeményező, 
s ez ezideig semmit sem tett. csak annak a jele, 
hogy Csongrádvármegye sem nem tud, sem nem akar 
tenni ez ügyben semmit. Legalább is különös hely-
zet vár e kérdésben Csongrádmegyére, ha Vásárhely 
soha nem tesz semmit, tehát akkor mi se teszünk ? 
Szóló éppen azt akarja, hogyha Hódmezővásárhely 
nem akar és nem tesz semmit, tegyen a mi vár-
megyénk. Ennek dacára tudomásul veszi az alwpán 
válaszát azon hitben, hogy jövőre e két fontos kér-
désben nagyobb erélyt fog tanúsítani. 

Stammer Sándor alispán erre kijelenti, hogy ő 
Sima Ferenc bizottsági tag felszólalását személye el-
leni támadásnak és személyeskedésnek veszi. Külö-
nösnek tartja, hogy a mindszenti műút építése kér-
désében Sima őt egy közigazgatási bizottsági ülésen 
meginterpellálta és az akkor adott alispáni választ 
tudomásul vette. Hogy honnan van most az a fordu-
lat, hogy ma nincs megelégedve a válaszszal, ezt 
személye elleni támadásnál egyébnek nem tekintheti. 

Sima Ferenc személyes kérdésben szólal fel, s 
kijelenti, hogy minden ügy tárgyalásánál szokott annyi 
higgadtságot, ín-^világosságot tanúsítani, mint az 
alispán, s különösnek tartja, hogy bármely kérdésben, 
ha felszólal valaki és bírálatot tart az alispán eljá-
rása felett, az alispán ezt rendesen személye elleni 
támadásnak deklarálja. — Ezt szóló nem tekintheti 
egyébnek, mint terrorizálásnak: oda kényszerítésnek 
hogy az alispáni eljárás felett kritikát senki se tartson 
Szóló magatartásában semmi fordulat nem állt be 
a mindszenti műút építésénél tanúsított alispáni el-
járással szemben; mert az alispán által hivatkozott 
közigazgatási bizottsági ülés julius elején volt, tehát 
közel négy hónappal ezelőtt, s ha ez idő óta semmit 
nem haladt ez az ügy, joga van elvárni az alispántól, 
hogy tegyen e tárgyban eredményre vezető lépést. 

Stammer Sándor (közbekiált): ,Nincs joga ne-
kem utasításokat adni!'4 

Sima Ferenc e közbekiáltásra megjegyzi, hogy 
míg az alispán ott ül az alispáni székben, mindig 
joga lesz elvárni az alispántól, hogy tegyen valamit; 
mert szóló részese azon képviselőtestületnek, mely 
együtt épen ugy, mint külön, jogosult kritikát tartani 
az alispán eljárása felett. S ezen kötelesség gyakor-
lásában semmiféle alispáni indulat-rohamok által 
nem hagyja magát zavartatni. 

Ezzel a vita ezen része befejeztetvén, llcti 
Ferenc az alispáni jelentéssel kapcsolatban azt az 
indítványt teszi, hogy miután tudtával a szolgabírák 
a községekben a törvény által kötelességükké tett 
pénztárvizsgálatokat nem teljesítik ; pedig az utóbbi 
sikkasztási esetek nagyon is szükségessé teszik a kellő 
ellenőrzést; annálfogva utasíttassanak szigorúan, hogy 
a pénztárvizsgálatokat megtartsák s az eredményről 
időről-időre jelentést tegyenek. 

Ezen indítvány mellett Balogh János árvaszéki 
elnök pártolólag szólalt fel, s az a közgyűlés által egy-
hangúlag elfogadtatott. 

Az első napon letárgyalt ügyek között, különös 
figyelmet érdemel Kiss Zsigmond megyei képviselő-
nek a cselédtörvény reformálása iránt az ország-
gyűléshez intézendő felírat tárgyában tett nagyérdekíi 
indítványa, mely egy bízottság által alaposan meg-
vitatva terjesztetett a közgyűlés elé. 

Az indítvány feltárja azt az általánosan érzett 
bajt. hogy a mai cselédtörvény, mely 1876-ban alkot-
tatott, a cselédtartási viszonyokat határozottan meg-
rontotta. 8 ennek főoka abban rejlik, hogy e tőrvény 
értelmében a cseléd a gazdával egyenrangú szerző-
déses felet képez, sőt a gazdával szemben külön 
kedvezményeket biztosit a cseléd számára. Innen 
van aztán, hogy a cseléd — a törvény oltalma alatt 
— a gazdával szemben hanyagságra, engedetlenségré, 
visszaélésre kész. S innen van, hogy maholnap kö-
telességtudó, engedelmes, gazdája iránt hű cselédet 
alig lehet kapni. A cselédtörvény tehát odamódosí-. 
tandó, hogy a gazda hatalmi köre a cseléddel szem-
ben szélesbittessék, s a cselédnyilvántartás és fogadási 
rendszer az egész országban szerveztessek* 
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A közgyűlés ezen, a gazdákra is igy el lehet 
mondani, hogy közgazdaságilag nagy horderejű indít-
ványt elfogadta és ez értemben felír az országgyű-
léshez, &ama Eerenc indítványára pedig meg az is 
kimondatott, hogy ez a felirat pártolás végett az 
ország összes törvényhatóságaihoz megküldessék. 

(Folytatása következik.) 

A regále megváltás. 
ii. 

Fontos és a közönség minden rétegét illeti az 

a mód, mely szerint a regále, illetve az ital mérési 

jognak gyakorlasit eszközölteti majd a koriuány. 

Kik és mily feltetel mellett mérhetnek italt, il-

letve gyakorolhatják a korcsináltatasi jogot, azt a 

törvényjavaslat következő szakaszai állapítják meg: 

5. §. Kimérésre, vagy kis mértékben való el-

arusitasra szóló engedély, nemökre való tekintet nél-

kül, csak olyan teljeskoru egyéneknek adható, kik 

teljesen megbízhatók, feddhetlen eletüek és az 1880. 

évi XXII. t. c. 15. §-a értelmében, — Horvát-Szlavon-

orszagokban az ott érvényben levő értelmében — 

a magyar korona országainak valamely községében 

letelepülési engedélyt nyertek. 

Nem teljes korúak csak a gyámhatóság bele-

egyezésevei s csak azon feltétel alatt nyerhetnek en-

gedélyt, ha üzletvezetőt állítanak. Jogi személyek 

szintén üzletvezető állitására kötelezvék. 

Vasutaknak állomáshelyein és hajókon, nem-

különben a katonai laktanyákban és gyakorló helye-

ken levő vendéglőkben italmérési engedely, ha az 

előirt kellékeknek különben megfelelnek, csak azok-

nak adható, kiket a vasúti és hajózási vállalat s az 

illetékes katonai parancsnokság e végből kijelöl. 

Vasúti, vizszabalyozási és egyébb nagyobb épít-

kezéseknél, ugy ipartelepek és fürdőkben, ha külön 

vendeglő felállítása szükségesnek mutatkozik, az ital-

méresi engedély kiadásanál a vasúti vállalat, illető-

leg az építő, az ipartelep- és a fürdőtulajdonos által 

kijelölt egyéneknek lehetőleg elsőbbség adandó. 

6. §. A mennyiben az előző szakasz két utolsó 

bekezdesében foglalt határozmanyok nem vetetnek 

alkalmazasba, az engedélyek megadásánál az alábbi 

pontok szerinti sorrendben előny adandó. 

1. a pusztai birtokok tulajdonosai, birtokosai 

és bérlőinek, az általuk birlalt vagy bérelt puszta-

birtokokon adandó italmérési engedélyre nézve, ha a 

penzügyigazgatósag altal záros hataridő kitűzése mel-

lett hozzájok intézendő felhívásra kinyilvánítják, hogy 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 13-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 

— »Vigyázz Micskey Péter, el foglak taposni, 

mint egy kigyót!" —- Ezt mondá kedden délután 

Dénes Pál s ugyanekkor azt üzené Micskey Dénes 

Palnak, hogy: „saját kezemmel foglak megölni ott, 

ahol talállak.* 

Ezt a fenyegetést hallották, sőt, mint üzene-

tet, hordták a cselédek. — Ez kedden délután volt 

és ugyanazon éjjel meggyilkolva találták Micskeyt. 

Ki volt a gyilkos? Hol, merre kell nyomozni 

a tetteseket? — Ez a kérdés. 

Bordács szolgabíró a dálnokíakra veté gyanú-

ját; de ezt meggyengítette a meggyilkolt plenipo-

tentarius feleségenek még férje életében, férje ne-

veben tett azon intézkedése, hogy a dálnoki depu-

tatusokat nemcsak szabadon bocsátá; de azon ren-

delkezése. mely szerint a dálnokiaknak nem kellett 

Dáridóra menni az uraság elé, s elengedtetett nekik 

a nagyárok ásásról lett elkésés miatt váró büntetés. 

A községháza előtt összesereglett dálnoki nép 

öröm-rivalgás között fogadta az uraság ezen rendel-

kezését. S hálaimát rebegtek az áldott lelkű igazga-

tóné életére, kinek Micskey engedékenységét tulaj-

donitak. Mert azt hitte a nép, hogy Micskey maga 

intezkedett igy. Az a nép tehát, melynek megenged-

nek, miért kövessen el gyilkosságot és oly borzasz-

tót, melynek irtózatos következményét mindenki előre 

láthatta? - Szó sincs róla, a dalnoki nép nem kö-

»SZENTESI LAP< 

az ital mérést maguk vagy megbízottaik által kíván-

ják gyakorolni ; 

á. azoknak, a kik szálló vendégek befogadá-

sára szolgáló vendéglő-épületekkel birnak, vagy ilye-

neket építeni szándékoznak s azokat e célra is hasz-

nálják ; 

3. azoknak, a kik az italmérést azon község-

ben eddig is gyakorolták, ha olyan épületekkel bir-

nak tulajdonul vagy bérben, melyekben az italmérés 

eddig is gyakoroltatott; 

4. ha az italmérést eddig nem is gyakorolták, 

azoknak, a kik azon épületeket bírják tulajdonul, 

vagy bérben, melyek eddig is az italmérés céljaira 

szolgáltak ; 

5. ha nem is ezen épületeket bírják, vagy bér-

ük, de más alkalmas helyiséggel rendelkeznek, azok-

nak, kik az ital mérést ugyanazon községben eddig 

is gyakorolták; 

6. általaban hasonló feltételek mellett más köz-

ségbeliek ellenében a helybeli illetőségűek. 

Az engedély mindenesetre megtagadandó, s ha 

adatott, visszavonandó attól, a ki ellen olyan kürül-

mények merülnek fel, melyekből arra lehet követ-

keztetni, hogy az engedélyt tiltott játék, orgazdaság, 

uzsora, erkölcstelenség, vagy végre iszákosság elő-

mozdítása és terjesztésére használja fel. 

7. §. Az italmérési engedélyek kiadásánál az 

italmérési helyiség fekvésére, építésmódjára, beren-

dezésére, arra, hogy a helyiség templomoktól, isko-

láktól, kórházaktól lehetőleg távol, olyan utcán vagy 

téren s ugy, legyen építve és berendezve, hogy a 

rendőri felügyelet minél könnyebbé tétessék, különös 

gond fordítandó s ezek iránt a községi elöljáróság 

is meghallgatandó. 

A helyiség megváltoztatása csak a pénzügy-

igazgatóság beleegyezésével történhetik. 

8. §. A kis mértékben való elárusitások száma 

nem korlátozható, ellenben az akár ezekkel együtt, 

akár külön kiadandó italmérési engedélyek száma az 

állandó és mozgó lakosság szükségletére, a közle-

kedési, forgalmi, társadalmi és gazdasági viszonyokra 

való tekintettel állapítandó meg s a tényleg meglevő 

italmérések száma, a szükség követelményeinek meg-

felelőleg, apasztható. 

Azoktól, kik az italmérést a törvény hatályba 

léptekor tényleg gyakorolják, ha a szükséges helyi-

séggel rendelkeznek s különben is minden előirt 

kelléknek megfelelnek, az engedély meg nem tagad-

ható, s ha csak arra okot nem szolgáltatnak, a jelen 

vette el a gyilkosságot. Ez volt a véleménye magá-

nak Micskeynének is, ki mind a mellett nem tartotta 

lehetetlennek, hogy valamelyik elkeseredett jobbágy 

követte el a borzasztó tettet. 

Szitássy esküdt szolgabíró az agyonbotoztatott 

hajdú családjára gondolt. Mert mikor az agyonvert 

vén hajdút hazaszállították, ennek felesége kétségbe-

esve atkozta Micskeyt, s fiaira esküdött, hogy bosz-

szut fog állni férje haláláért. 

De ott volt Gémes Pál bíró holtteste is s a 

vén biró lánya ott ült magát félhalálra sírva a bör-

tönben. — Nem ennek rokonai álltak-e bosszút? 

De Gémes Pálnak nem voltak oly közeli rokonai. 

Egyetlen leánya pedig börtönben ült. Ez irányban a 

gyanúnak oly gyenge volt az alapja, hogy Micskeyné 

kértére, az esküdt biró a dálnoki biró leányát azon-

nal szabadon bocsáttatá. 

Megrendítő volt a látvány, mikor a lányt ki-

bocsátották a börtönből és megengedték neki, hogy 

apját, ki egy kamrában feküdt holtan, Dálnokra vi-

hesse eltemetni. 

A lány nem tudta, hogy Micskey már nem él, 

hogy mily borzaztó büntetést mért rá a végzet. Apja 

holttestére borult és szörnyű átkot szórt Micskeyre. 

— Az utolsó koldusnál is nyomorultabban vesz-

szen el minden ivadékod. Ugy halj meg, mint az én 

szegény apám, s gyermekeid legyenek árvábbak, 

mint én. — S ha elhagyottan, iragalomért esdenek. 

ne adjon nekik kegyelmet se isten, se ember! 
Igy átkozódott keserves könyhullatások között 

a biró leánya. 

-— Hagyd abba gyermek, — szólt egy urasági 

hajdú, az isten apád gyilkosára borzasztó büntetést 

mért. Kegyetlenül meggyilkolták az éjjel. 
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törvény hatályba léptének első három évében meg 

nem vonható. Ezen első három év leteltével is csak 

bizonyos, előre meghatározandó s legalább is egy 

évre terjedő záros határidő lejártéval vonható meg 

tőlük, az italmérések számának leszállítása cimén, az 

engedély. 

Az ital mérési engedélyek számának meghatáro-

zása s a szükséghez mért apasztása tekintetében a 

pénzügyigazgatóság s a 3. §-ban megállapított köz-

igazgatóság s a 3. §-ban megállapított közigazgatás 

hatóság határoznak. Határozataik ugy az érdekel-

tekkel, mint a községi elöljárósággal közlendők s a 

kézhezvételtől számítandó 14 napon belül a pénz-

ügyminiszterhez felebbezhetők, a ki a belügyminisz-

terrel (Horvát-Szlavonországban a bánnal) egyetér-

tőleg a beadott felebbezézekre nézve közvetlenül, az 

esetre pedig, ha a pénzügyigazgatóság s a 3. §-ban 

említett közigazgatási hatóság egyetértésre jutni nem 

tudnak, az érdekelteknek s a községi elöljáróságnak 

előleges meghallgatása mellett határoz. 

9. Az italmérési engedély rendszerint hatá-

rozatlan időre adatik, de ugy az 5. §. értelmében 

építkezések tartamára adott esetekben, valamint ál-

talában mindazon esetekben, midőn a különleges 

helyi viszonyok teszik azt kívánatossá, ideiglenesen, 

vagy meghatározott időhöz kötve is adható. 

A kis mértékben való elárusitásra szóló enge-

dély mindig határozatlan időre adandó. 

Az engedélyben mindig külön megjelölendő a 

jogosult neve a kimérhető, vagy kis mértékben elad-

ható összes italok neme, eladási módja s a helyi-

ségben az italmérési vagy kis mértékben való eláru-

sitás gyakorolható. 

Az engedélyben megjelölt helyiségen kivül, az 

italmérés csakis vásárok, bucsuk s egyébb sokadal-

mak alkalmával gyakorolható, de csakis azon köz-

ség határában, melyre az engedély szól s csakis 

azon alkalmakkor, melyek az engedélyben megje-

lölvék. 

A helyiségre s az italmérés gyakorlására nezve 

engedélyezett minden változás'az engedélybe is beve-

zetendő. 

A szeszes italok kimérését az, a kinek nevére 

az engedély szól, maga, vagy megbizottja utján gya-

korolhatja. 

Azon helyiség, a melyben italmérés vagy kis 

mértékben való elárusitás gyakoroltatik, a pénzügy-

miniszter által rendeletileg megállapítandó külső 

felírással vagy jelvénynyel látandó el. 

— Meggyilkolták? — kiáltá a leány apja hul-

lájától a hajdú felé közeledve. Verje meg az isten, 

aki ezt tette, amiért megfosztott engem attól, hogy 

én, egy gyenge nő, állhattam volna borzasztó, ke-

gyetlen bosszút apám hóhérján! 

Gémes Pal hulláját ezután feltették a kocsira 

és a leány apja holtestére borulva ment Dálnokra, 

hol az egész falu könye mellett temették el a bírót. 

Micskey Pétert is eltemették. S azután meg-

mozdult az egész vármegye, hogy a hatalmas jó-

szágigazgató gyilkosát, vagy gyilkosait kinyomozzák. 

Legtöbben Bordács szolgabíró esküdt azon gya-

núját tartották alaposnak, hogy a gyikosságot az 

agyonbotozott urasági hajdú felesége és gyermekei 

követték el, miért is befogadták őket. 

Micskey Pál alispán azonban nyíltan hirdette, 

hogy a gyilkosságot Dénes Pal uradalmi ügyész kö-

vette, vagy követtette el. 

Micskey Pétert pénteken temették el, s már va-

sárnap az a borzasztó hir futá be a vármegyét, 

hogy Micskey Pál alispánt szintén meggyilkolták. 

Az alispán a vármegyeházánál lakott. Késő éjjel fe-

küdt le, s maga hált egy szobában. A gyilkosság 

nagy küzdelem között mehetett végbe; mert az egész 

szoba tele volt vérrel, s a falon véres kezek nyo-

mai látszottak. 

Az alispán szobája mellett levő szobában neje 

¡és egy eladó leánya hált; de ezek semmit sem hal-

lottak; ami egészen megfoghatatlan. 

A falra ugyanazon kézírással, melylyel Mics-

key Péter szobája falára irtak, az volt felírva, hogy: 

„Igy pusztul el az egész Micskey famillia!" 
(Folytatása következik.) 
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10. §. Az italmérésre, vagy kis mértékben való 

e l a d á s r a szóló engedély megszűnik, illetőleg elvon-

ható : 

a) ha az engedélyes arról lemond, 

b) ha meghal, 

c) ha csődbe jut, 

d) ha bűntett vagy vétség miatt jogérvényesen 
elítéltetik, 

e) ha a foglalkozásnak azon minősége, mely-

nek alapján a kis mértékben való eladásra enge-

délyt nyert, megszűnik, 

f) ha elveszti azon kellékeket, melyeket az 5. §. 

az engedély feltétlenül tűz ki, 

g) ha az italmérések száma a 7. határoza-

taihoz képest apasztatik, 

h) ha az italmérési illeték vagy italmérési adó 

kifizetésére kötelezett fél tartozását az esedékesség 

bealltával nem fizeti le és tartozásának a kiíizetés 

iránti megintés kézhezvételétől számítandó 15 nap 

alatt sem tesz eleget; 

i) ha a jelen törvény büntető határozatai, vagy 

az italmérés gyakorlatára vonatkozó szabályrendele-

tek alapján vonatik meg az engedély; végre 

j) ha az egészségre ártalmas, vagy bármily 

italt hamis név vagy cím alatt hoz forgalomba. 

A jelen szakasz b) pontjában emiitett esetben 

az engedélyes, özvegye újra férjhez meneteléig az 

üzletet uj engedély nélkül is folytathatja, ha az 5. 

§-ban előirt kellékeknek megfelel s ezt a pénzügy-

igazgatóságnál 15 nap alatt igazolja. 

Az engedély megvonása iránt a községi elöl-

járóságnak, a közigazgatási vagy pénzügyi közeg-

nek kezdeményezésére, a penzügyígazgatóság és a 

3. g-ban megjelölt közigazgatási hatóság a 7. §-ban 

foglalt rendelkezések szerint egyetértőleg hoznak ha-

tározatot. A jogérvényes visszavonási határozat a 

közigazgatási hatósággal, s a mennyiben ez nem lenne 

ugyanaz, mely az első fokú iparhatóságot gyakorolja, 

ezzel is közlendő. 

A jelen törvény büntető hatarozatainak alkal-

mazása esetében, az engedély visszavonása iránt a 

pénzügyi hatóság, a közigazgatási hatóság meghall-

gatasa nélkül is hatarozhat, de határozatai ez eset-

ben is közölni tartozik. 

Helyi és megyei hirek. 
— A r e f o r m á c i ó ü nnepe . A szentesi 

evang. egyház f. hó 28-an, azaz a inai napon ünnepli 
alkalmi beszéd tartásaval a reformáció 371-ik évfordu-
lóját, melyre e helyen is felhívjuk az egyház tagjainak 
figyelmét. 

— „ A g y o n n y o m o r i t o t t szabá lyren-
de le t " címen ismertettük legközelebb a szentesi 
arvatar kezelésére vonatkozó szabályrendeletet, mely 
kimondja, hogy az árvapénztárból csak téglából, vagy 
kőből készült házra adnak kölcsönt. Ez a szabály-
rendelet f. hó 26-án volt tárgyáivá a megyei köz-
gyűlésen. Balogh János árvaszéki elnök behatóan 
ismertette azon hátrányokat, melyek a szentesi árva-
penztárt érik, ha e szabályrendelet jó valiagyatik. 
Mert ma közel 100,000 írtra rug az a kölcsön, mely 
házakra van adva, s ha a szabályrendelet jóvahagya-
tik, ezeket apródonkent fel kell mondani, s az arva-
pénztár nem tudja hol elhelyezni pénzét. A megye 
e felszólalás folytán viszaadja a szabályrendeletet a 
varosnak, hogy jobban fontolja meg a kölcsönökre 
vonatkozó szakaszat a szabályrendeletnek. 

— Másod i k óvoda Szentesen. Csongrád-
vármegye törvényhatósága jó valiagy ta Szentesnek a 
Szényei-fele háznak második óvoda felallithatása ér-
dekében lett megvételét. Most tehát csak azon kell 
lenni, hogy ez az óvoda minél elébb átadassék a 
felsőpárti aprószenteknek. 

— A z á r v a p é n z t á r n o k i allásnak ideig-
lenes betöltése iránt városunk polgármestere mar 
kiírta a pályázatot, s az ide vonatkozó hirdetmény 
lapunk inai szániában olvasható. Az állás 700 frt 
javadalmazással van egybekötve s tiszti biztosítékul 1400 
frt teendő le. A kérvények nov. 7-eig fczentes város 
közigazgatási iktatóhivatalahoz nyújtandók be. 

— A közös hadsereg ellenőrzési szemléje 
a mai napon delelőtt 10 órakor veszi kezdetét a 
sóháznál, melyre ujolag felhívjuk az illető hadköte-
lesek ügyeimét. 

— R e n g e t e g szabá ly rende le t . Csongrád-
vármegyenek 99 szabályrendelete van. Minél több, 
annál jobb; mert annál kevésbé lehet kívánni ezek 
betartásat. 

— Á t a l a k í t á s o k a s ó h á z n á l . A városi 
közgyűlés határozatából kifolyólag, a sóháznál nagy-

ban folynak az átalakítási munkálatok. A közgyűlés 
tudvalevőleg a sóház egy részének a ménlovas kato-
nák és ménlovak részere leendő átalakítását mon-
dotta ki. Ezt a határozatot hajtják most végre, hogy 
a tavasszal megérkezendő katonak és ménlovak szá-
mára szükséges hely készen legyen. A fedezések 
jövőre ugyancsak itt fognak eszközöltetni. 

— K a p c a b e t y á r o k a K u r c a a l j o n . Több 
felsőpárti kureaparti lakostól azon felszólalást vettük, 
hoznánk tudomasára a rendőrségnek, hogy tartson , 
egy kis razziát a felső Kurca-niederben levő nádas! 
között, hol számos kapcabetyár lappang, a honnan 
éjjelenként hol ide, hol oda latogatnak el s az aljon 
át visznek el csirkét, tyúkot, libát, bárányt, s még: 
fát is, hogy legyen minél megfőzni (?) a lopott szár-
nyasokat. Szívesen adunk helyet a felszólalásnak s 
kérjük a rendőrfőkapitány urat, ne sajnálja a fárad-
ságot s utasítsa embereit, hogy éberségöket terjesz-
szék ki erre a veszedelmes nadasra is. Igy köve-
telvén ezt közbiztonságunk érdeke. 

— Az á r t é z i viz a k i sp i acon . A kis-
piacnal felállított medencéhez vezető alagcsövezési 
munkalatok már annyira előrehaladtak, hogy a kut 
már nov. 4-én a közönség használatába bocsát-
ható lesz. 

— N a g y t i iz K is te leken . Farkas János 
kisteleki bírónak f. hó 25-én összes épületei leégtek. 
Benn égett ezen kivül tíz darab ló és az összes ez 

I évi termény. 

Hírek a szomszédból. 
— R ó z s a S á n d o r 79 ko r t á r s a . Érdekes 

akta van a szegedi rendőrség asztalán néhány nap óta. Egy 
töredéke ez a Káday-kornak s bele van jegyezve 79 regi zsivány 
es futóbetyár neve, a kik a szegedi várban ültek s a kiket 
Laucsik vallatott. Valamennyien Kozsa Sándor kortarsai. Ezt a 
szomorú emlekü névsort az aradi kir. ügyészség most küldte el 
a szegedi rendörséghez, mert bár a bűnösök közül csaknem 
valamennyi leülte reg a büntetését, még nem vegzett velők tel-
jesen az igazságszolgáltatás. Tizenöt, husz uv előtt ott kupor-
gott mind a szegedi vár mohos, nedves odúiban. I)e a rabtar-
tartasi költségét egyik se fizette meg meg s ma keresik a régi 
zsivány-falkat, azért, hogy a szegedi varban elfogyasztott rab-
kosztert felgyűlt tartozásukat kiegyenlítsék. Az aradi kir. ügyész-
ség felügyelete alatt állott annak idején a zsivanyokkal meg-
rakott var. Az ottani levéltárban van elhelyezve a Ráday királyi 
biztosság iratainak nagy tömege, melyből kitűnik, hogy Kózsa 
Sándor 79 kortarsai összesen nem kevesebb, mint 15,000 frt 
rabtartási dijjal maradtak adósai a kincstárnak. Minden egyes 
névnél ki van tüntetve a tartozás. A szegedi vár egykori lakói-
nak nagyrésze alsó- és felsötanyai. A pusztai rendőrkapitányok 
bízattak meg a regi zsivány-világ hazakerült alakjai holletenek 
kipuhatolásával. 

Hazánk és a főváros. 
— 18,000 k i l ó v e t ő m a g a csángók-

n a k . Ennyit utalványozott ki a földmivelésügyi miniszter a 

délvidéki csángó telepesek részére, akiknek sorsa egyre kétség-

beejtöbb. Ennek a vetőmagnak a beszerzésevei és kiosztásával 

a szegedi állami jószágigazgatóság bízatott meg. 

— K a r ó b a esett. Szörnyű módon halt meg 
Nagyváradon egy vásárhelyi 14—15 éves suhanc. 
Kiment a szőlőbe s ott fölmászott a diófára diót 
szedni. — Mikor le akart menni, megcsúszott és 
hassal esett a diófa alatt lévő szőlőkarók egyikébe. 
Az élesen meghegyezett karó a íiu hátán jött ki. A 
szerencsétlen szörnyet halt. 

Üz le t i értesítés. 
Szentes, 1888. okt. ¿7. 

Piaci forgalmunk a kedvező időjárás és jó utak 
következtében napról-napra élénkül s különösen tűz-
revaló, kaposzta, krumpli és zöldségfélék, továbbá 
csöves és morzsolt kukoricából nagy a behozatal, 
ellenben buza, árpa és zab igen kevés állítatik ki. 

A következő árakat jegyeztük: 
Buza: mmkint 7 frt 15—25 kr. 
Árpa: köble 4 frt 60 kr. 
Kukorica: köble 4 frt 50 — 60 kr., csöves, zsák-

számra (két vékát véve zsákjába) 1 frt 20—30 kr. 
Köles: köble 4 frt 50-80 krt. 
Szalonna: mmja 56— 58 frt. 
Hízott sertés: kilója 43—45 kr. 
Szárnyas jószágok: 
Sovány lud: párja 2 frt 60 kr, 3 frt 20 kr, 

Kövér lud párja 5 frt, 5 frt 80 kr. kappan párja 
1 frt 30- 50 kr., tyúk párja 90 kr., 1 frt 10 kr., 
csirke párja 40—60 kr. 

E l h a l t a k névsora . 
(Szentesen 1888. oktoher 21-től oktober c27-ig.) 

Mezei János, 8 éves, tüdövész. — Lenárt Mihály, 71 éves, 
végelgyengülés. — Tarján István, 0 hónapos, bélhurut. — Virá-
gos Juliánná, 15 éves, tüdövész. — Gábor Erzsébet, 25 éyes. 
tüdövesz. — Lantos Erzsébet, ű hetes, ránggörcs. — Héjjá Ta-
más, 55 éves, tüdövész. — Szőke István, 1 hónapos, bélhurut. 

Érsek József 
örököseinek I. t. 770. sz. alatt levő házuk, 

melyben egy jó forgalmú bo l t i he ly iség 
is van, örök áron szabad kézből eladó; érte-

kezhetni lehet I. t. 135. sz. a. Tergenyi Ferenc 

tanitó házánál. 

HIRDETMÉNY. 
Az 1870-ik évben született ifjak a jövő 

évben a népfelkelés I. korosztályába lépvén, 

a véderőről szóló törvényhez kiadott utasítás 

14-ik §-a értelmében ugyanezeknek összeirdsa 
ez évi november hó 1-én kezdetét veszi s ezen 

hóban be is végződik, miért is felhivatnak 

mindazon szülők, gyámok, rokonok, gazdák 

és munkaadók, hogy az 1870. évben akár 

Szentesen, vagy vidéken született és itt, vagy 

vidéken tartózkodó gyermekeiket, gyámoltjai-

kat, rokonaikat vagy cseléd- és segédjeiket 

Szentes város főjegyzői hivatalánál összeírás 

végett ez évi nov. hó 1-től 25-óig be-
j e l e n t e n i szigorú kötelességüknek ismerjék, 

mert a jelentést elmulasztók a törvény szigo-

rával fognak sújtatni. 

Szentesen, 1888. október hóban. 

Ó N O D I L A J O S , 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetöje. 

HIRDETMÉNY. 
Az 1869-ik évben született ifjak a jövő 

évben hadköteles sorba lépvén, a véderőről 

szóló törvénvhez kiadott utasítás 14. §-a ér-

telmében ugyanezeknek összeírása ez évi nov. 
hó 1-én kezdetét veszi és ezen hóban be is 

végződik, miért is felhivatnak mindazon szü-

lők, gyámok, rokonok, gazdák és munkaadók, 

hogy az 1869. évben akár Szentesen, vagy 

vidéken született és itt, vagy vidéken tartóz-

kodó gyermekeit, gyámoltjaikat, rokonaikat 

vagy cseléd- és segédjeiket Szentes város fő-

jegyzői hivatalánál ö s s z e í r á s végett ez évi 

nov. hó 1-től 25-éig bejelenteni szi-
gorú kötelességüknek ismerjék, mert a jelen-

tést elmulasztók a törvény szigorával fognak 

sújtatni. 

Ugyancsak kötelesek összeírás végett je-

lentkezni az 1868. és 1867. évben született 

és II. és III. korosztályba lépő hadkötelesek 

is, miért ugyanezek is a jelentkezésnek nov. 

hó 1-től 25-ig megtételére ezennel oly kijelen-

téssel hivatnak fel, hogy a jelentés elmulasz-

tása szigorú büntetést von maga után. 

Szentesen, 1888. október hóban. 

Ó N O D I L A J O S , 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetöje. 

2480.-1888. E. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városban ideiglene-

sen megürült s 700 frt évi javadalmazással egybe-
kapcsolt árvapénztárosí állás a községi törvény 84. 
§-a értelmében Szentes város képviselő-testülete által 
helyettesítés utján betöltetni rendeltetvén el, felhivat-
nak az ezen állásra pályázni óhajtók, hogy a községi 
törvény 73. és 75. §§-ai értelmében választhatósá-
gukat, képességüket és erkölcsi magaviseletüket iga-
zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket. Szentes 
város közigazgatási igtató hivatalanál f. évi novem-
ber 7-ik napjáig nyújtsák be. 

Megjegyeztetik, hogy ezen álláshoz 1400 forint 
hivatali biztosíték szükségeltetik. 

Szentesen, 1888. október 27-én 
S a r k a d i N a g y M i h á l y , 

polgármester. 

9207.-p. 888. 

H I R D E T M É N Y . 
A szolnoki k i r . törvényszék által 

közzététetik, miszerint a t ó k ö z e - i s t v á n -

há z i Körös á rmentes i tő t á r su l a t ál-
tal Szelevény község határában és P -István-

házán eszközölt k a s a j á t i t á s b ó l kifolyólag, 

a k á r t a l a n í t á s i eljárás megkezdésére határ-

időül 1888 évi november hó % 1-ik nap-
jának d. e. 9 órája Szelevény község köz-

házához kitüzetett, s alioz az érdekeltek oly 

hozzáadással idéztetnek meg, hogy elmaradá-

suk a kártalanítás feletti érdemleges határozat 

meghozatalát gátolni nem fogja. 

Kelt Szolnokon, a kir. törvényszéknél 

1888. évi octóber 16. 
Popovics, Már ta , 

«lnök. (P. H.) jegyző. 



I. cUal. 

M. kir. államvasutak. 

21209. 

m. 

Hirdetmény. 
09. szám. 

Üzletvezetőség Arad. 

számhoz. 

Van szerencsénk a t. c. utazóközönséget értesíteni, miszerint a puszta-tenyő—kunszentnnirlon— szentesi helyi érdekű vasúton 

f . é v i n o v e m b e r h ó 1 - t ő l k e z d v e u j m e n e t r e n d l é p é l e t b e , mely naptól a 3811., 3812., 3813. és 3814. számú vegyes-

vonatok Szolnok és Szentes állomások között az alábbi menetrend szerint fognak közlekedni. 

Szolnok—Szentes között. 

Ál lomások 3812 óra perc 3814 ! 
óra perc Ál l omások 3811 óra perc 3813 óra1 perc 

Szolnok ind. d. e. 11 :>o ind. éjjel 3 26 Szentes ind. d. u. 1 15 ind. reg. 5 30 

Alcsi (fmt) 25. sz. őrház v n n 12 04 | — — Kis Tőke (fmt) 4. sz. őrház ff ff V 1 32 : ff 99 5 57 
Szajol „ d. u. iá 17 ind. éjjel 4 07 Tőke 99 ff ff' 1 48 V ff 6 13 
Puszta-Tenyő (meh.) 99 n v 12 35 | ff V 4 31 Kun-Szent-Márton 99 ff V 2 23 ff ff tí ! 58 

Kengyel ff ff ff 1 — V ff 4 59 Homok V ff Tj 2 51 91 11 7 37 

Martfű n 99 " 1 22 ff ff 5 30 Tisza-Földvár ff ff ff 3 03 8 05 
Tisza-Földvár ff 19 ff 1 41 ff reggel 6 02 Martfű ff ff ff 3 18 99 99 8 23 

Homok ff ff ff 1 52 | ff ft 6 15 Kengyel V ff ff 3 44 „ d . e . 
! 9 i 04 

Kun-Szent-Márton ff ff ff 2 28 if ff 7 30 Puszta-Tenyő (meh) ff ff ff 4 19 99 9 31 

Tőke ff ff ff 2 54 \ ff ff 8 — Szajol V ff ff 4 20 I 11 11 10 ¡01 
Kis-Tőke (fmt) 4. sz. őrház ff ff ff 3 08 ff ff 8 14 Alcsi (fmt) 25. sz. őrház ff ff ff — — 

Szentes érk. , „ 3 25 i érk. „ 8 34 Szolnok érk. „ „ 4 46 érk. d. u. 1 1 30 

Szentes-Szolnok között. 

Arad, 1888. évi október hóban. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó egyes 

földterületek, nevezetesen: 

f. évi október 30-án délelőtt a Kurca me-

der a szegvári határtól a Széchényi kertig, 

délután a Széchényi kerttől a csongrádi 

határig veteményezés és kaszálásra; 

oktober 31-én d. e. a város felső része 

és a szőlők közötti terület legeltetésre; 

délután Dombai-Szücs János és Borsos 

Szabó Imre-féle 2 darab szőlőföld veteménye-

zésre ; 

november 1-én a vasúthoz kisajátított, 

de be nem épített területek vetés és legelte-

tésre, és pedig az utóbbiak délelőtt 10 óra-

kor a tanácsteremben, 

a többiek délelőtt 9 órakor, délután 3 

órakor kezdve, a helyszínén tartandó szóbeli 

árverésen, azonnali fizetés mellett, egy évre 

haszonbérbe fognak adatni. 

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy a ki-

jelölt helyeken és időben jelenjenek meg. 

Szentes, 1888. october 25. 

N a g y Imre , 
2—2 tanácsnok. 

A Z Ü Z L E T V E Z E T Ő S É G . 

Nagy sirkoszoru raktár! 
A köze ledő h a l o t t a k esté lyére 

S I R K O S Z O R U K 
igen jutányos áron naprv választékban, a legegysze-

rűbbtől a legdíszesebbig, kaphatók 

Z U K K E R M A N N I G N Á C Z 
temetkezési és sirkö raktárában Szentesen. 

Díszes 

m 
s í k k ö s z ö r ű k : 
n a g y választék han kaphatók 

W e l l i s o h V i l m o s n á l . 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó III. t. 

161. népsorszámu, bogárközi ház eladása tár-

gyában f. évi október hó 28-án délelőtt 
11 órakor a tanácsteremben uj árverés fog 

tartatni, melyre venni szándékozók ezennel 

meghivatnak. 

Szentes, 1888. október 23. 
N a g y Imre , 

tanácsnok. 

CZAKÓ IMRÉNEK 
Nagy Tőkén 21 hold szántóföldje van örök 

áron eladó; — értekezhetni a tulajdonossal 

III. t. 297. sz. a. i—3 

Figyelmeztetés. 
Figyelmeztetnek az ev. ref. egyházközség 

azon tagjai, kik egyházi adójukat ez ideig be 

nem fizették, hogy azt n o v e m b e r h ó 15- i g 

alulírott üzletében a legszebb és legdíszesebb annyival is inkább befizetni igyekezzenek; mert 

in i t^ I / N w 1(1/ e z e n Í d Ő n t u l a fizetést m u l a s z t o k e l l e n n e m " — SIbKO&ZQ'TuJK : csak hogy a kellemetlen és költséggel járó 

nagy választékban és a lelu-lő lego lcsóbb á r a k végrehajtás fog foganatba vétetni, még kamat 
mellett kaphatók. is fog a hátraléki tartozás után számittatni. 

özv. K raus z Márk né, K r i s t ó N a g y Is tván , 
sirkö-,- érc- és fakoporsó-raktáros. 1—2 fögondnok. 

Halottak napjára 

Salgótarjáni koszénbáiiva részvénytársulat. 

5—10 SALGÓ-TARJÁNI 

darabos- Itömör és kocka-szén 
házta,rtásote számára, 

továbbá 

AKNA-SZÉN GYÁRI CÉLOKRA 
kitűnő minőségben és a l e g o l c s ó b b á r a k mellett szállíttatik B u d a p e s t e n , valamint m i n d e n v a s ú t i á l l o m á s r a . 

Megrendelések B u d a p e s t r e az igazgatósághoz (V. kerület, József-tér 14. szám alatt) intézendők és pontosan foganatosíttatnak. 

A SALGÓ-TARJÁNI KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

igazgatósága. 
Budapest, "V. Icervilet, József-tér 1-4. szám. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Fcrcncz gyorssajtójan. 




