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Előfizetési arak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 
Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed evre . . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőse^ : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közleme-

nyek és az előfizetési pénzek 
küldendők. 

is 

SZENTESI LAP 
V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetésekre nézve 
Í iap egy oldala 34 helyre ran beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

Deiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Schonfeld A. könyvkereske-

deseoen is felvetetnet 

Hermentetlen levelek csak ismert kezek 
lől fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a t á r a a p , k e i * • • é s M i t e k e n 

Egyes szám ára 4 kr. 
r t g Q ) 

Felelő* szerkesztő és kiadó-tnlajdonoe 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

SohOafeld A, kftayv- ét pap l rk t r t t k td t t éb t t . 

Ugyanitt egyes számok is kaphatói. 

Szentes és a megyeszékhely. 
v. 

A végső szavunk, amit a székhelymoz-

gósitás kérdésében még mondani akarunk, 

az, hogy feltéve; de meg nem engedve, mi-

szerint a megyeszékhely Szegedre helyeztetik 

a nélkül, hogy Szentes egy ujabban kikere-

kített vármegye központja lenne, — mond-

juk — feltéve; de meg nem engedve, hogy 

ez megtörténhetik, az esetre mi szerencsétlen 

ség várna Szentesre, melynek ijesztgetésére 

van szánva a tápéi mozgalom? 

Hát az, hogy Szentes nem lenne köz-

pontja Csongrádvármegyének; de lenne és 

lesz önálló törvényhatósági joggal biró város. 
S ha most már számot vetünk komo-

lyan és egyedül csak a város érdekét te-

kintve, azon kérdéssel, hogy Szentesre az-e 

nagyobb előny, hogy rendezett tanácsú város-

képpen messze időkig a megyei gyámság im-

már türhetlenné vált nyűgje alatt maradjon, 

vagy önálló törvényhatóság legyen székhely 

nélkül: akkor nekünk százszor kell az önálló 

törvényhatóság s ezzel szemben csak egyszer 

és csak addig kell a megyei székhely, mig ez 

útjában nem áll Szentes önrendelkezési joga 

teljes kifejtésének. 

S azért ugy értsük meg a dolgot, hogy 

mi harcolunk ugyan azért, hogy Szentes me-

gyei központ maradjon; de ekkor is lanka-

datlanul küzdeni fogunk azért, hogy Szen-

tes önálló törvényhatóság legyen, s ha a 

székhely áthelyezés megkönnyíti — amint 

hogy ezt egyenesen eredményezni is fogja — 

Szentesnek önálló törvényhalósággá való át-

alakulását, akkor tőlünk elmehet a tisztelt 

vármegye Zsilinszkyjével, Stammerjával és az 

ő leibzsurnalisztikai hadával akár Jappánba, 

nem fogjuk visszasírni őket, sőt mint a tisz-

tulási processus epochalis forduló pontját, 

mint sátoros ünnepet lógja megülni ez a 

város. 

S itt már oda jutottunk volna, ahol első 

cikkünkben kezdtük, hogy mikor a tápéi moz-

galom hirének jótékony világa Szentesre is 

elért, egy sereg tekintélyes polgár azt mondta 

lapunk szerkesztőjének, hogy: Uram, ha 
menni akarnak, ne tartsuk őket, menjenek. Tisz-
tul a város! 

Szentes tehát nem fogja útját állni Zsi-

linszky ur és az ő tisztelt hadának, s ha 

másként nem szabadulhat tőle, bizony-bizony 

mondjuk, ez a város szívesen hátukra köti 

azt az egy-két megyei gyűlést, melyet éven-

kint itt tart a vármegye, s azt mondja: men-

jetek, boldogítsátok Szegedet. 

S Szentes marad itt, lesz önálló törvény-

hatóság, lerázza magáról a vármegye vissza-

éléssel saturált felettes hatósági uralmát, 

megszámol a közös vagyon felett s átveszi 

az őt illető örök részt első sorban a vár-

megyeházában, Széchényi-utban és ártéri híd-

ban, a mai közös megyei tulajdonból. — 

Megtéríti a tisztelt megyének, ami megtérí-

tendő és lesz a megyeház városháza, egy ön-

álló törvényhatóság kormányzatának szék-

helye, hol a városi képviselőtestület, egyedül 

a kormánynak számolva, egyedül ettől függve, 

— intézi e város kormányzatának ügyeit bé 

kén, a város fejlődése és haladása érdekében 

akadálytalanul. S nem esik meg e városon 

többé, hogy egy lelkiismeretlen alispán — 

egy pár szolga segítségével — csináljon a vá-

rosnak polgármestert a szabad választási jog 

szégyenére, a községi autonomia meggyalá-

zásául. 

A Széchényi-ut épitési költségéből kifizet-

jük a mi ránk esik s a városé lesz ez az 

objektum és nem a megye, hanem a város 

szedi rajta a vámot, s akkor nem lesz Szen-

tessel szemben egy jóakaratú atyai gyám-

hatóság, mely a megye vámjövedelme érde-

kében Szentest a legönzőbb kapzsisággal igye-

kezzék megfosztani még a keramit ut jövedel-

métől is. Nem áll a városnak útjában a legön-

zőbb konkurrens a tisztelt vármegye szemé-

lyében. — S azután azt a 20 ezer frtot, me-

lyet most a vármegye közmunka cimén be-

kassál Szentestől, a nélkül, hogy utainkra 

5—6 ezer írtnál többet fordítana évenként, 

majd a szentesi közmunka pénztár szedi be, 

s Szentes város adózó népének keserves 

filléreit sem költi el a tisztelt vármegye a 

közös boldogitásra, bauem majd elkölti a vá-

ros müut és vasút létesítésre. 

S azután nem fizetünk különféle kultur-

és betegápolási célokra évenként a várme-

gyének 5 — 6 ezer Irtot, melyből Szentes ja-

vára egy árva kr. se fordittatik, s majd nem 

fizetjük a megyei nyugdíjalapot, hogy Szen-

tes pénzén vonulhasson nyugalomba egy 

Stammer, Szentes város szégyene és átka. 

Hát kérdjük, hogy ha Szentes népét 

megszavaztatnák, adna-e Stammernak egy fil-

lér nyugdijat ? — Feleljen ő maga, hogy mit 

adna Szentes városa neki ? ! 

És ilyen emberek jövő boldogságáért 

évenként ezrekkel kell Szentesnek a megyei 

nyugdíjalaphoz járulni ? — akkor, mikor sa-

ját érdekeinket becsülettel szolgáló tisztvise-

lőinknek nem adunk nyugdijat ! 

Igenis, felszabadul Szentes évenként 

30—35 ezer írt kiadástól, melyet ma a me-

gyei kormányzat fentartására fordit, s ezt az 

összeget saját városunk kulturális fejlődé-

sére áldozhatja. 

Mily eredményeket tudna ez a város fel-

matatni abból a pénzből, melyet ma ki dob 

azért, hogy segítsen a nyakán fen tartani egy 

önkénykedő felettes hatóságot. 

Le a járommal ! Ez volt a jelszava Szen-

tes város népének 1836. óta, hogy milliók-

kal megváltotta magát a jobbágyság igájától. 

S ez a jelszó villanyozza át Szentes vá-

ros népének idegrendszerét, mikor az önkény 

teljes súlyával látja a vármegyét e város ön-

rendelkezési jogára nehézkedni. 

Le a teherrel, mely mint holttetem ter-

jed és emészti föl a város életének minden 

üdvös működési terét ! 

Ez ma Szentes város jelszava, s ha a 

vármegye menni akar, mehet ! 

© 

— Kinek a nevében beszél? La-
punk egy régi előfizetője, ki ez időszerint 
semmiféle közbizalmi állást nem foglal el, s 
igy lehetőleg kivül áll az itteni pártküzdel-
mek körén, azt irja lapunknak, hogy miért 
nem vetjük fel már egyszer kérdésül, hogy 
mi jogon beszél a „Szentes és Vidéke" he-
tenként kétszer a szentesi közönség nevében ? 

— Hát hol az a szentesi közönség, mely en-
nek a lapnak a fő és alispán szolgálatában 
kifejtett lakájkodásán ellelkesülne? — Hol 
az a közönség? — kérdi az érdekes felszó-
lalás. — A szentesi közgyűlés termében ta-
lán? Ott nincs; mert ezt a lapot ott néhány 
megyei tisztviselő és ezek atyafiainál egyéb 
nép nem képviseli. A szentesi ref. vagy rom. 
kath. nagy egyházak presbitériumaiban talán? 
Ott sem; mert ezen egyházi hatóságok fejei 
és képviseletük nagy többsége egyházi átok 
alá helyezték már a „Szentes és Vidéke* ál-
tal szolgált vármegyei választási szabadság 
és jogfosztás derék hőseit. 

Hol és melyik népet képviseli hát ez a 
lap Szentesből, mikor ő Szentes nevében pré-
dikál és árulja a szemfényvesztésre alkalmas 
színes papirkákba göngyölt méregszavakat? 

A megyei képviselő testületben van ta-
lán az a szentesi többség, melyet ez a lap 
képvisel ? — Még itt sincs ! Mert ebben a 
testületben is kétannyi Szentesről a Stammer-
ellenes irányzat, mint a „Szentes és Vidéke* 
hivei. 

Vagy a nép maga lelkesül talán ennek 
a lapnak szabadságellenes, konc éhes szelle-
mén ? — Nem ! Mert Szentes népe miaden 
egyes választás alkalmával szavazata egész 
tömegével utasítja el azt a zsoldos szellemet, 
melyet a „Szentes és Vidéke* Szentes nevé-
ben — bizonyára csak e város falain kivül 
állók s a mi küzdelmünket közelről nem látók 
— megtévesztésére képvisel. 

Hol van hát az a szentesi nép, melynek 

nevében ez a lap hetenként leckét tart Szen-

tes város képviselőtestületének többsége s a 

városi küzdelmekben résztvevő nagyobb köz-

életi tekintélylyel biró embereink felett? — 

Hol van, mutassátok meg? — Avagy az a 

néhány megyei tisztviselő és a vármegyeház 

körül élősködő néhány — csak néhány — 
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ember érdekét képviselő megyei újságnak sza-

bad a szentesi közönség nevében Ítélni ele 

venek és holtak felett! 

Van e példátlanabb meghamisítása a i 

igazi közvéleménynek, mint mikor ez a lap 

Szentes nevében ir, a szentesi közvélemény 

nevében tart itt közdolgok felett kritikát? 

Mért nem ir már egyszer a „Szentesi 

Lap* erről? — kérdi és zárja sorait a mi 

régi előfizetőnk. — S mi azt feleljük erre a 

kérdésre, hogy: a szentesi közönség igen jól 

tudja azt, hogy az illető lap saját önző cél 

ján kivül más közérdeket itt nem képvisel s 

így nem tartottuk szükségesnek, hogy erre 

külön felhívjuk a közönség figyelmét. Mert 

igaz ugyan, hogy ezzel a hamis hanggal 

meg lehet téveszteni azokat, kik az itteni álla-

potok körén kivül élnek; de hát ezek véle-

ménye nem dönt a mi közállapotunk felett, 

hanem dönt Szentes. S ezt a „Szentes és 

Vidéke" nem tévesztheti meg! 

Iparkamaráink a népszerű-
ség utján. 

A f. évi december 1-én megejtendő iparkama-

rai tagvalasztás alkalmából időszerűnek tartjuk a 

.Szegedi Napló" alabbi cikkét egész terjedelmében 

közölni s arra az érdekeltek figyelmét különösen 

felhívni. 

Íme a cikk: 

»Kerületi kereskedelmi- és iparkamaráink föl-

adatanak egyik legfőbbikét, a kereskedelmi és ipar-

erdekek megovasa kepezi. 

Az iparkamarak azért jöttek létre, hogy azok 

mindazt folytonos figyelemmel kisérjék, ami az iparra 

s annak fejlesztésére nézve fontossággal bir; föl-

adata különösen és legkivált az, hogy az illető ke-

rületet figyelmére méltatva, tanítsa ki a kerület ipa-

rosait mindarra, ami az iparos érdekre előnyös, 

vagy ezekre nézve karos hatású. 

S elmondhatni, hogy az egyes iparkamarak 

föladataikat pontosan teljesitik. 

A kereskedelmi es iparkamarak tekintélye ugy 

főnt, mint alant, az utóbbi években jelentékenyen 

emelkedett. 

Emelkedett pedig kivált az által, hogy az ipari 

és kereskedelmi érdekek előmozdító gyakorlati javas-

lataikat az illetékes helyeken kezdették figyelembe 

A „SZENTESI LAP' TÁRCÁJA 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 119 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

Alig hangzottak el a báró ajkán a Jenőt oly 

véghetetlen boldogsággal eltöltő szavak, Jenő, mint 

egy varázsütéstől érintve, villámgyorsan ugrott fel 

székéről, vette kalapját s a nélkül, hogy köszönt 

volna, kirohant a szobából. 

A hova szive annyira vonzotta, oda sietett oly 

gyorsan, mintha csak szárnyai lettek volna. 

A báró mosolyogva tekintett utána s csupán 

annyit jegyzett meg: Bohó ! 

Kevés időre azután, hogy Jenő távozott, Betty 

lépett a szobaba, ki midőn a bárót derült arccal, 

mosolyogva látta íróasztala mellett ülni, előre is 

remény töltötte el szivét Kornélia sorsa iránt. 

A báró mindenekelőtt Kornélia lakása felől 

kert felvilágosítást a komornától, s aztán, midőn ez 

a feleletet megadta, néhány sort vetett papírra, me-

lyet e szavakkal adott át a leánynak: 

— Mielőtt hallaná határozatomat úrnője irá-

nyában, vigye e sorokat a távíró hivatalba, azután 

térjen vissza sietve. 

A távirat Kornéliának szólt. 

Betty átvéve az iratot, sietve hagyta el a szobát. 

A baró hosszasan bámult a gyors léptekkel 

SZENTESI LAP. 

venni s hogy a kamarák, mint szaktestületek véle-

ménye, nem egy ügyben döntő befolyással bírt a 

kormány elhatározásaira. 

S midőn fölfelé a kamarák tekintélye szemlá-

tomást nőtt, ugyanazon arányban növekedett az 

lefelé is. 

Kereskedőink s iparosaink fölvilágositás céljá-

ból most már rendszerint a kamarához fordulnak ; 

s viszont a kamarák is most már gyakrabban kere-

sik az alkalmat, hogy kereskedőink és iparosainkkal 

érintkezhessenek. 

Az iparkamarákra ujabban egy nagyon fontos 

szerep vár. És pedig a gjakorlati iparoktatás terén. 

Az országos ipartanács egyik közelebbi ülésé-

ből tudjuk, hogy e tárgyban a kereskedelemügyi 

, miniszter nagyérdekü kijelentéseket tett, melyek sze-

rint az összes kereskedelmi- és iparkamarák fölhi-

vatnának, hogy jelöljék ki azokat a gyakorlati célú 

ipariskolakat, melyeknek létesitése a kamarai kerület 

helyi viszonyai szempontjából legszükségesebbek. A 

kijelölendő ipariskolák közül egyet a kamara volna 

köteles létesíteni s a kormány támogatásaval fönn-

tartani. Ily iskolák fölött a felügyeletet első sorban 

a kamarak gyakorolnák. 

Ha most e felügyeleti jogból kiindulva, elkép-

zeljük a következményeket, igy egyebek között pél-

dául csak azt, hogy a szakminiszter áttal adomá-

nyozandó ösztöndíjak elnyerése körül és a külföldre 

küldéseknél mily befolyással fog birni, csak örven-

denünk lehet a fölött, hogy iparkamaráink hatásköre 

ily jelentékeny mérvű gyarapodást nyer. Örvende-

nünk kell főleg azért, mert közvetlen tapasztalat 

alapján nyújtatván az ösztöndíj, föltehető, hogy csakis 

a jobb tanulók részesednenek tamogatasban s csakis 

a tanfolyamok sikeres bevégezését tanúsító legkitű-

nőbb tanulók küldetnének ki külföldre, hogy tanul-

manyaikat tökéletesbitve, tapasztalataikat annakidején 

a hazai ipar föllendülésének célzata mellett értéke-

sítsék. 

S midőn iparkamaraink egy-két év alatt 40—50 

ilyen uj iparszakiskola fölött gyakorolnak a felügye-

leti jogot, szinte elképzelhetlennek tartjuk azt, hogy 

ez által működésűkben is ne hatványo/.tassék azon 

tetterő és nemes ambic.ó, mely kamaráinkat eddi-

gelé is jellegezte. 

Nem szabad felednünk azt sem, hogy a mille-

niumi kiállítás sorsa eldőlt s hogy ezredéves ünne-

pünknek legkimagaslóbb jelensége azon nagyszabasu 

nemzeti kiállítás lesz, melynek rendezési munkálatain, 

haladó leány után. Szelíd arca benső megelégedést 

árult el. 
XX. 

Az utolsó kísérlet. 

Este volt. 

Verhagen Richárd szokott csuszó-mászó mo-

modorával lépett Gumbinner ügyvéd irodájába, kit 

íróasztala mellett ülve, búskomorságba merülve ta-

lált. Verhagen ugy tett, mintha mit se vett volna 

észre, s egyenesen jövetelének céljára tért át. 

— Eljöttem, — kezdé beszédét, miután egy 

szeken helyet foglalt, — hogy meghalljam végel-

hatarozasat. Nem várhatok tovább s még ez órában 

tudni akarom, hogy hajlandó-e eleget tenni kőve-

telesemnek, vagy sem? 

Reinhard felkelve székéről, megvető pillantás-

sal mérte végig a törpét. 

— Elhatarozasomat már közöltem önnel, — 

mondá, — azóta miben sem változott véleményem 

s igy amellett maradok. 

—- Az nem lehetett önnek utolsó szava, — 

jegyzé meg a törpe csúfolkodó hangon. 

— Annyira utolsó, hogy attól egy jottát sem 

térek el. Avagy olyan ostoba ön azt hinni, hogy 

fenyegetéseivel nyomást gyakorolhat reám? 

— Ostoba épen nem, hanem csupán anyai 

fivére, — jegyzé meg a törpe csípősen. 

— S mint ilyen, mit tett ön értem, hogy há-

lára kötelézzen maga iránt? Mit? Ha csak azt nem, 

hogy bizalmammal rutul visszaélve, annyira kom-

promittált, hogy minden tekintélyesebb ügyfelemet 

elvesztettem? Ez lenne talán az az elkötelezós « 
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noha négy esztendőnk van, de mégis folytonosan 

kell dolgoznunk, hogy méltóképpen mutathassuk be 

a világnak összes gazdasági és művelődési haladásunkat. 

És e nagy munkában szintén jelentékeny szerep 

vár iparkamaráinkra. 

Ezeknek telkesítésétől, buzdításától függ nem 

csekély részben a kiállítás sikere. De hogy sikerrel 

lelkesítsen és buzdítson, arra szükséges, hogy az 

eszközök elegendő mérvben álljanak rendelkezésére. 

Egy ilyen eszkőz a népszerűség is, mely hogy 

most működési terük is szélesebbé válik, csak foko-

zódhatik s éppen kapóra jön arra nézve, hogy a 

milleniumi kiállítással szemben teljesítendő föladatai-

kat könnyebben oldhassák meg. 

A népszerűséget fölhasználva, az iparkamarák-

nak most már minden alkalmat meg kell ragadniok, 

hogy működésük eredménydus legyen. 

Nem tartjuk ma már elegendőnek azt, hogy 

jelentéseit s üléseinek jegyzőkönyveit egyszerűen csak 

szétküldi. Ezekből a kereskedő- és íparosvilágnak csak 

igen kis része vesz tudomást. 

Fő az, hogy fölhívásai s értesitvényei minél 

szélesebb mérvű elterjedést nyerjenek. E végből sor-

ban is az agitációt az illető kerületbeli vidéki lapok-

ban kell megindítania. S nemcsak az emporalis la-

pokban, de mindenütt a kamara területén belül, ahol 

csak számbavehető lap jelenik meg. 

Kétséget nem szenved, hogy a vidék specifikus 

iparosérdekeit az illető vidék közlönye csak ismeri s 

igy az iparkamarak értesítéseit vidéki orgánum hasz-

nálhatja föl éppen olyan alakban, aminőben az föl-

használni kivanatosnak és szükségesnek mutatkozik. 

Ily sértes.téseknek akar egész terjedelmükben, 

akár kivonatilag, szívesen helyet enged a vidéki 

sajtó, mar csak azért is, mert azon vidék iparos ér-

dekeinek szolgálni kivan és óhajt. 

S ha iparkamaráink itt is minden vonalon 

megkezdik működésüket, biztosíthatjuk, hogy az ös-

vények mindegyike csak a népszerűség utjat fogja 

egyengetni. Medor. 

Helyi és megyei hirek. 
— P á r b a j - ü g y a szegedi törvényszék 

ellőtt. Lapunk szerkesztője és Kiss Zsigmond 

ügyvéd ellen a kir. ügyész nditványára fo-

lyamatba tett párbajvétségi ügyben a szegedi kir. 

törvényszék f. hó 28-án tartotta meg a vég-

tárgyalást. Lapunk szerkesztőjét dr. Filó Lajos 

azért érezzek hálát ön iránt, hogy míg eby felől jö 

vedelmemet kevesbítse, más felől vagyonomnak je-

leutékeny részét magának szeretné megkaparítani ? 

Nem, soha 1 Ugyan bolond volnék, ha egy ilyen kö-

vetelésnek engedve, teljesíteném. — Tudja-e, mi 

történt velem egy órával előbb a báró házában? 

Verhagen meglepetve tekintett az ügyvédre, 

miközben arcáról a csodálkozás és aggodalom ki-

fejezése tükröződött vissza. 

— Mit, ön a bárónál volt? — kérdé. 

— Igen. 

— S ugyan mi célból, ha szabad kérdeznem? 

— Kényszeríteni akartam szeretetreméltó atyá-

mat, hogy a rólam forgalomba hozott rosz és ko-

holt híreket oszlassa el. 

— Megbolondult ön? 

— Hál' Istennek, még nem s még csak most 

jövök igazán észre. 

— Szerencsétlen ember, hisz azokat a rossz 

híreket nem a báró terjesztette önről. 

— Ez mit sem változtat a dolgon. Ó terjesz-

tette-e, vagy más, az mindegy ; a rossz híreknek egye-

dül ő vághatná be az útját az által, ha újból reám 

bizná jogi képviseletét, s ezen kivül más, magasabb 

köröknek is ajánlana. 

— Erre akarta ön a bárót kényszeríteni? — 

kérdé a törpe növekvő csodálkozással, — kénysze-

ríteni akkor, midőn már előbb gyűlöletéről győzte 

meg? 
(Folytatása következik.) 
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ügyvéd védte s remek beszédében vázolta az 

itteni városi párt s a vármegye vezetői közt 

folyó küzdelmeket, s rámutatott, hogy azért 

folyik legfőként Sima Ferenc ellen a megyei 

irányzathoz tartozó emberek részéről az ádáz 

küzdelem; mert lapunk szerkesztője, a köz-

igazgatás tisztaságáért küzdő, s minden bi-

zonynyal győzelemre jutó városi pártnak feje 

és rendithetlen vezére. Ezen küzdelem kifo-

lyásának jelenti ki, a megyei irányzat szolgá-

latában álló itteni kaszinónak Sima Ferenc 

ellen intézett jogtalan támadását is, melyből 

a párbaj eredt. A törvényszék lapunk szer-

kesztőjét, tekintettel hogy ő volt a kihivó, 

8 napi, — Kiss Zsigmondot pedig 4 napi 

államfogházra Ítélte. Mely ítéletben ugy lapunk 

szerkesztője, mint Kiss Zsigmoud, megnyu-

godtak. 

— Fe lmen tő í té letet hozott a 
szegedi kir. törvényszék f. hó 26 án tartott 

ülésében a lapunk szerkesztője ellen Stam-

mer Sándor alispán és dr. Csathó Zsigmond 

főjegyző által indított rágalmazási bünperben. 

— Emlékezhetnek olvasóink, hogy Szentes 

városának fogyasztási adó ügyében a vár-

megyei közgyűlés által hozott határozatot a 

megyei főjegyző akként szerkesztette meg, 

hogy az indokolás éppen az ellenkezőt fog-

lalta magában, mint a melyek a vármegyei 

közgyűlésen Szentes város határozatának jó-

váhagyása érdekében felhozattak. Midőn a 

másnapi közgyűlésen a jegyzőkönyv felolvas-

tatott, Sima Ferenc felszólalt, hogy a jegyző-

könyv hamis képét tünteti fel a közgyűlésen 

elmondottaknak s élesen kelt ki Csathó fő-

jegyző ezen ejárása ellen. A hamis szo tájt leg-

jobban Stammer Sándor alispán és dr. 

Csathó Zsigmond főjegyzőnek s rágal-

mazás ciméu bünfenyitő feljelentést tet-

tek Sima Ferenc ellen. A törvényszék e fel-

jelentés folytán, az eljárást megindította, mely-

nek során a kihallgatott tanuk — néhány kivé-

telével — igazolták, hogy Sima felszólalása jo-

gos volt. Az ügyészség ennek dacára lentar-

totta a vádat, a törvényszék azonban Ítéleti-

leg kimondotta, hogy lapunk szerkesztője kép-
viselői kötelességét teljesítette, mikor az alispán 
és főjegyző által t u d a t l a n s á g b ó l hely-
telenül szerkesztett jegyzőkönyv miatt a várme-
gyei kormányzatot bírálat alá vette, s ennek 

folyamányaként lapunk szerkesztőjét az ellene 

emelt vád alól teljesen felmentette. — A rá-

galmazás vádja tehát vissza hull azok fejére, 

kik azt személyes boszuból egy képviselői 

köteleséget teljesítő egyén ellen inditották. 

No hát ebben a bünfenyitő perbe a vármegye 

két első tisztviselője beleveresedett. 

S z e g e d , nov. 27. (Express-tudósitás a 

„Szentesi Lap" részére.) A horgosi állapo-

tok ugy látszik, végre megtisztulnak; mert a 

bajok kútforrása, V a r j a s s y I s t v á n kö z-

ség i j e g y z ő a dorozsmai szolgabírói hi-
vatalhoz lemondásá t benyúj tot ta , s 
ezzel elejét vette annak, hogy hivatalától ugy 

mozdittassék el. 
— Százéves év f o rdu l ó . Nagy halaadó 

ünnepet ülnek ina, november 29-en a magyarorszagi 
ev. ref. egyházak s ezek között a szentesi is, az 
1791. évi XXVI. t.-c. szazados évfordulója alkalma-
ból. E tőrvénycikk 17 pontban a protestánsok val-
lasszabadsagat biztosítja. A reformalt vallasu erdelyi 
fejedelmek Bocskay, Bethlen es Rakocy zasziója alatt 
küzdő őseink győzelmei után ietre jött békekötések-
nek nyugatról fuvalló szabadsag langy szellője által 
megérlelt gyümölcse ez. S ha a politikai szaoadsa-
gat szivén hordó magyar polgár előtt örökre emlé-
kezetes lesz Il-ik Leopold rövid, de dicsteljes ural-
kodasa; ugy különösen a magyarorszagi mindkét 
protestáns vallastételt követőknek kétszeres halaval 
kell visszaemlékezni az örökre nevezetes 1790—91-iki 
magyar országgyűlés törvény alkotóinak, a hit es 
lelkiismereti szabadsagnak, a valásszabadságaban 
kifejezést nyert és az idők végéig hálára kötelező 
nemeslelküségének s hazafias érzületére, mely a fent 
idézett XXVI. törvénycikkben mar százados aiapjaul 
szolgál vallási s egyházi szabadságunknak. Itt e he-
lyen méltó és illő dolog, hogy hálankat kifejezve, 
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mondjuk: ,Áldott legyen az ősöknek emléke !a A 
iiáhadó istentisztelet reformált egyházunk szelle-
mében, alkalmi énekek, imádság és egyházi beszéd 
tartasával fog végeztetni. E nap nagy emlekehez 
legyen méltó ünneplésünk ! 

— Ujabb sajtóper. Stammer pol-
gármestere, dr. Tasnádi Antal miudenben 

követi mesterét és tanítóját. Ha Stammer és 

Zsilinszky sajtópert indit lapunk ellen: dr. 

Tasnádi sem maradhat hátra, ö is tehát saj-

tóügyi feljelentést tett a lapunk f. évi októ-

ber 11-én és október 23-án nMi lesz . . 
és „ l logg gondolkoznak mások V* cim alatt meg-

jelent hírlapi közlemények miatt, mivel azok-

ban, saját személye ellen elkövetett rágalma-

zás és becsületsértés vétségét látja fenforogni. 

A szóban forgó cikkek elseje lapunk egyik 

tekintélyes barátjának tollából került ki, a ki, 

bár nem szentesi ember s nem is csatolja 
; Szenteshez különös érdek, a polgármestervá-

lasztás fölött megbotránkozását fejezte ki. A 

másik közleményt lapunk szerkesztője irta s 

benne ugyancsak dr. Tasnádival foglalkozik, 

s midőn a szabad választás arculcsapásával 

megejtett polgármester választás fölött mond 

megsemmisítő kritikát, egyúttal inegbotráuko 

zásáuak ad kifejezést, hogy Tasnádi Antal 

Stammer alispán utálatos visszaéléseinek esz-

közül dobta oda magát. Ezek azon cikkek, 

melyek miatt, dr. Tasnádi feljelentésére, a 

sajtóügyi vizsgálóbíró felhívott bennünket, 

hogy ez aláírás nélkül megjelent cikkek szer-

zőjét, vagy azok beküldőjének nevét vele kö-

zöljük. — Mind a két cikkért elvállaljuk a 

felelősséget és örülünk, hogy Stammer ur 

polgármestere bemutatja magát az ország 

előtt; lesz legalább módja az esküdteknek meg-

ítélni, hogy mily tiszteletre méltó az olyan 

férfiú, ki a szentesi nép választási szabad-

sága nyilt arculütésével foglalja el a legna-

gyobb közbizalmat igénylő állást. 
— H a l á l o z á s . Pokomandy Ferenc városi 

irnok és családját súlyos csapás érte f. hó 27-én, 
leanya: őzv. Boryszlavszky Janosné szül: Pokomandy 
Mariska halalaval. A korán kiszenvedett fiatal asz-
szony temetése tegnap délután 3 órakor altalanos 
részvet mellett ment végbe. E halalesetet a család a 
következő gyászjelentéssel tudatá : 

Pokomándy Ferenc mint apa, Pokomándy Kor-
nélia férj. ifj. Jószai Sandorné és gyermekeik, Poko-
mándy Ferenc mint testvér, Novak Karolina ferj. 
Plesznik Antainé és gyermekök, mint nagynéne, me-
lyen megszomorodott szivvel jelentik a feledhetlen 
gyermek, illetőleg testvér, sógornő, nagynéne, unoka-
hug és unokatestvér, özv. Boryszlavszky Janosne 
szül: Pokomándy Máriának, élte 18-ik évében, f. 
évi november hó 27-én reggeli V* 8 orakor öt hó-
napi kinos szenvedés és a haldoklók szentségének 
ájtatos felvétele után tőrtént gyászos elhunytat. A 
boldogult hült tetemei f. évi nov. hó 28-an délután 
3 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartasa 
szerint örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
miseáldozat pedig nov. hó 30-an reggeli 8 órakor 
fog a Mindenhatónak bemutattatni. Áldás és béke 
lengjen porai felett! 

— Révés z B á l i n t u t ód j a . Országos fon-
tosságú s igy bennünket szentesieket is közelről 
érintő kérdés, hogy ki lesz a tiszántúli reform, nagy 
egyházmegye lelki vezére, mely Révész Bálint püs-
pök halalaval üresedett meg? Kitűnő jelöltekben nincs 
hiány. Az allasi a különösen három nevet emlegetnek, 
mind a három kilünő férfiú. Az első Kiss Áron, 
jelenleg 76 éves s 30 év óta esperes; a második 
Tóth Sámuel, negyedszázados hittanár s a legmun-
kásabb emberek egyike; a harmadik Szabó János 
bekés-bánáti esperes, ki 150 ezer kálvinistát kormá-
nyoz négy megyében, négy nemzetiség között, ugy, 
hogy működéséért nemcsak egyhaza; de hazaja is 
hálaval tartozik. — A szavazatok beadasának határ-
ideje januar 10. 

— Adven t . A rom. kath. egyház egyik ma-
gasztosabb ünnepe köszöntött be a mai vasarnappal. 
Négy hétig tart ez az ünnep, mely egyszersmind az 
egyházi újesztendő kezdete s előkeszület a karacso-
nyi szent ünnepekre, az Ur eljövetelének emléke-
zetére. 

— Em lékez t e t ő . A szentesi 48-as népkör 
ma vasárnap, sajat helyiségeben Katalin-balat rendez. 
A bál jövedelme a felállítandó Kossuth-szobor javára 
fordittatik. 

— Beszün te t e t t gőzha j ó zás . A duna-
gőzhajózasi társasag ügynökségetői vett ertesités sze-
rint, f. hó 30-án a Szeged és Szolnok közötti vona-
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Ion ugy a személyforgalom, mint az áruk feladása 
beszüntettetik. 

— A szentes i i p a ros i f j a k Katalin-báljama 
éjjel nagy szamu közönség jelenléteben es fesztelen jó 
kedv mellett folyt le a kávéház termében. A négyeseket 
52 par táncolta. Részt vettek benne a következő 
leányok: Damts Etelka, Dömsödy Teruska, Práz-
novszky Juliska, SOÜS Juliska, Jelenfi Mariska, Tán-
cos Teruska, Hajdú Esztike, Babós Teruska, Tóth 
Vilma, Hednch Erzsike, Varga Juliska, Sztanajovics 
Esztike. Kotvics Jucika, Molnai Vilma, Szrenkányl 
Linuska, Kis Piroska, Balogh Juliska, Kutas Esztike, 
Kolodinszky Ilonka, Borsos Mariska, Gagyor Juliska, 
Berceli Erzsike, Soós Rozika, Fodor Mariska, Szé-
nási Rozika, Bartha nővérek, Szépe Mariska, 
László Juliska, Varga nővérek, Gárdi Vilma, Váróci 
Tiniké, Borsos Esztike, Berenyi Zsófia, Doszlop Esz-
tike, Sarkadi Mariska, Kiss Észtike, Hajdú nővérek, 
Komendat Esztike, Molnár Rózsika, Bese Mariska, 
Tasnádi Teruska, Orosz Vilma, Vass Jusztika, Nyiri 
Mariska stb. — Az anyagilag is kitűnően sikerült mu-
latságnak a pirkadó hajnal vetett veget. 

— P á l y á z ó k . A városnál üresedésben levő 
pénztarnoki allásokra, értesülésünk szerint, a követke-
zők adtak be kérvényeiket: Nagy József, Tóth Gyula, 
Horváth Jenő, Kemény Dezső, Balogli Ferenc, ítj. 
Szánthó János, Schleier István. 

— Lóvásá r l á s . A szegedi II. számú honvéd 
huszárezred pótlovazo bizottsaga tegnap delelőtt 
összesen 22 darab lovat vásárolt meg varosunkban, 
es pedig negy darabot tenyésztőktől, 18 darabot 
pedig lokereskedőktől. A vételár darabonként 250 

| —280 frt kőzött valtakozott. A vasarra sok es igen 
szép ló volt elővezetve, s hogy a bizottság többet 
nem vásárolt, annak az az oka, mert az őszi lóva-
sarlas mar fedezve van. A bizottság a tavasszal is-
mét ellatogat varosunkba. — Mult csütörtökön pedig 
Deutschlánder budapesti lokereskedő vásárolt és vitt 
el varosunkból 30 db. lovat. 

— Megfe lebbezet t végzés. Budai Balinc 
es tarsai húsvágók, a rkapitanysagnak a sertesek 
leölése targyaban hozott s lapunkban is közölt azon 
hatarozata ellen, mely szerint a sertések naponkent 
es bizonyos időben a nagyvölgypart, vagy pedig a 
Kurca-örvény mellé hajtandók állatorvosi szemle 
vegett, felebbezést adtak be, miután a végzés eme 
rendelkezeset sérelmesnek es betarthatiannak találják. 

—Felo lvasás . A szentesi poigan olvasókörben 
holnap, hétfőn délután 5 órakor felolvasás tog tar-
tatni, melyen nem körtagok is szívesen lattatnak. 

— M e g v o n t engedély . Pollatsek Jakab 
polgártársunktól a tanacs az italmérési jogot, mivel 
azt hét hónapon at nem gyakorolta, megvonta. Mint 
ertesülünk, Polatsek a tanacs ezen vegzese ellen leleb-
bezéssel fog élni s pedig azon alapos oknál fogva, 
mert a jogot ezen idő alatt epitkezések miatt nem 
gyakorolhatta. 

— Ö r ökbe fogadás . Gyermektelen földmű-
ves, vagy iparos csalad egy szegény özvegy anya-
nak három egeszséges leánygyermeke közül egy öt, 
vagy egy hét évest azonnal magahoz fogadhat es 
őrökbe vehet. Jelentkezhetni a városi levéltarban. 

— V i l l á m s u j t o t t h á z a k Tápén . (Ahon-
nan az a famózus székhelyáthelyezés! hatarozat ki-
került.) F. hó 26-án este hat óra tájban futó tűzként 
terjedt el Szegeden a hir, hogy Tapé langokban áll. 
A délutáni nyári zápor, amelynek a villámai Szentes 
fölött is csattogtak, azt a hiedelmet keltettek, hogy 
ez a csudalatos novemberi égi haboru tőnkre tette 
a szomszéd községét. Először a lelei magtárak égé-
sét jeleztek Szegedre. Ott is leütött a villám, a csa-

I nádi püspök lelei uradalmanak a magtarjaba, amely 
allitóiag tele volt gabonaval es szinültig leégett. Ezt 
a jelentést nyomban követte egy másik, hogy az 
„isten haragja beleütött a tápéi községházába." A 
toronyőr nagyon keveset tevedett. Nem a közscghaza, 
hanem Széli Antal községi biró nagy terményraktara 
egett. A délutáni dühöngő vihar alkalmaval csapott 
bele a raktar mellett levő mellekepületekbe a villám. 
Csakhamar lángba oorult minden, dacara a zuhogo 
esőnek. A lang atcsapotta nagy rak'árepületre, amely-
ben 10,000 keve gyékény, bab, buza s egyebb ter-
mény nagy mennyisegben volt fölhalmozva. A tüz 
föltartuzhatlanul foglalt el minden zugot, a raktar 
tetejéről atkapott özvegy Nagy Józsefné hazára, amely 
teljesen leégett. Nagy erőfeszités, munkaerő, locsolás, 
hiabavaló volt, ami tüzet kapott, minden leégett. 
Nagy szerencse, hogy szél nem volt. A biró leegett 
raktarja a községhaza mellett van s ha a szél oda 
athordja a lángot, könnyen vegzetessé valhatott volna 
az egész íalura nézve. Igy is izgatottsagban volt a 
község. Esti tiz óra tájban, mikor a »Szegedi Napló" 
tudósitója ott járt, a falu legtöbb hazanak viiagos 
volt még az ablaka, pedig tíz óra nagy idő falu-
helyen. A férfinépség legtöbbje oda volt a tüznel, 
amely csak tiz óra után kezdett alabbhagyni a dü-
hével s visszatérőben, tizenegy óra után még ott 
terjengett a remegésbe hozott község fölött a lángok 
által megvilágitott füst. A kar tizenöt-húszezer fo-
rintra tehető. 
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— Hurokra került. Jó Csapó Sándorról szól az ének, a f e n ( hírdotett időig Nagy Imre 
aki á l éves kora dacára is rovott életű, sürün utazik, annyiszoj fop 

tanácsnok-

tudnillik, ahányszor betörést, vapy lopást követ el. Igy okt. 

havában Balogh Józsefné vekerparti tanyájáról 10 ludnak sze-

rencsésen történt eltolvajlása után, ismét nyakába vette a vi-

lágot. Sikerült is neki egyidejig az őt nyomozó szentesi rend-

őrség elől menekülni. H.-M.-Vásárhelyen azonban, hol síintén 

lopott vagy 70 darab ludat, rajtvesztett, zár alá és kulcs mögó 

került. A hódmezővásárhelyi rendőrség megkeresésére személy-

azonossága és többszörösen büntetett volta a helyi rkapi'ány-

ság által megállapittatván, várja méltó büntetését. 

Szentes, 1891. nov. 

1 - í 

28. 
Nagy Imre, 

tanácsnok. 

Méltóságos 

Atzél Péter ur 

Dr. Cukkerman Soma 
lakásán naponta délu'án 1—4 óráig 8 

f o g á s z a t i r e n d e l é s t 
tait. 

Fogfömések, műfogsorok készítése és 

magyaráti Ősi szőlőjéből foghúzások altatással is eszközöltetnek 
társunk egy feleslegessé vált kutszivattyut adott el egyik meg-

magyarosodott polgártársunknak. Valamelyik iparosunk azon- alulirt cég, bejegyzett kereskedőnél következő 
ban, hogy ő készíthesse nála a kútszerkezetet, b . . . . eresz- magyarati tett fülébe, mely addig dongott, mig végre elhatározta, hogy 

a szivattyút visszaadja Sz. J.-nak, Diktuui-faktum, a kútszer-

kezetet visszavitette Sz. J. telkére, Sz. J., mert idegen jószá-

got nem tür meg portáján, a kut^zerkezetet. mint gazdátlan 

tárgyat, bitanságba vétel céljából a rkapitányságnak átadta. 

Csak nem lesz belőle a fülemüle pernek fejreállitott mása ? 

l> o • okjj 
úgymint 

ázvezetőnői állást keres egy 
élíesebb özvegy nő, aki maga a becsületes-

ség, tehát megbízható. Szíves ajánlatok 

2 - 3 levél utján vagy szóval S z e g v á r t , III. t. 1. sz. 

Szentesi p iaci á rak 
— nov. 

£ heti gabnaüzletünk, dacára az orosz gabona-
kiviteli tilalom s az utóbbi napokban télmerült há-
borús híreknek, teljes pangott; kereskedőink a vé-
teltől, gazdaink az ehdastól tartózkodnak, e mellett 
a buza ara is csókkent s az árveszteség minként 
30 —40 kr. — Kukorica helyi togyasztasra szilárd 
arak mellett igen keresett. Hetipicainkra különben az 
esőzésekből keletkezett rossz utak n iatt úgyszólván 
semmi behozatal nem történik. 

A következő árakat jegyezhetjük: 
Buza: mmja 10 frt 30 40 krig. 
Kukorica: uj, köble 5 frt 60 kr. 
Árpa: köble 5 frt, 5 frt 20 krig. 
Zab: köble 4 frt, 4 írt 20 kng. 
Köles: köble 5 ír', 5 irt 30 krig. 
Szalonna: mmja 48—50 frt. 
liizott sertés: tiszta vágasra 38, 39, 40 krig. 

E l h a l t a k névsora . 
Szentes, 1891. november 21-től november 28-ig. 

Csepregi Teréz, lVt éves, alhártyas gégelob. — 
Kuti Terez, 5 éves, roncsoló toroklob. — Pengő 
János, 4 napos, születési gyengeség. — Rac Kata-
lin, 2 napos, vele született gyengeseg. — Ujj Teréz, 
3 hónapos, bélhurut. — Tamadás Etelka, 9 hóna-
pos, ranggörcs. — Kuti Imre, 5 éves, roncsoló to-
roklob. — Halász-Szabó János, 9 éves, álhártyás 
gegelob. — Dömsödi Julianna, 3 hetes, bélhurut. — 
Gaspar Imre, 6 éves, hártyás toroklob. — Török 
János, 4 éves, hártyás toroklob. — Pataki Franciska, 
IV* eves, bélhurut. — Pintér Julianna, 12 éves, 
gümőkór. — Fabian-Toth Lajos, 19 éves, tüdősor-
vadas. — Kiss Zsuzsanna, 14 éves, szájlob (üsz-
kösödés.) — Kócán Magdolna, 1 hetes, tüdőlob. — 
Danicska Zakarias, 70 éves, aggkór. — Király Sára 
80 eves, vegeigyengülés. — Pokomándy Maria, 18, 
éves, tüdővesz. — Paksi Imre, 14 éves, tüdőlob. —, 
Kalman István Béla, 3 éves, hártyás toroklob. — 
Száméi Antal, 2 éves, tüdöhurut. - Turi Sándor, 
5 éves, hártyás toroklob. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó több 

rendbeli jogok gyakorlása, u. m. 

Tiszai kikötő és rakpartdijszedési jog a 

f. évi december 7 én délután 2 órakor; 

Tiszai és körösi, ugy a kurcai halászati 

jog f. évi december 8 án délelőtt 9 órakor. 

Böldi komp és révvámszedési jog f. évi 

december 9-én délelőtt 9 órakor — jövő 

1892 ik évi január 1 tői 3 év tartamára, a 

tanácsteremben tartandó nyilvános szóbeli 

árverésen haszonbérlőknek, — továbbá két-

rendbeli vállalatot, u. m : 

Az utcai lámpák világítása 1892. január 

1-től egy évre, í. évi december 9-én délután 

2 órakor nyilvános szóbeli árlejtésen; 

Tégla és cserép égetése 1892. évi január 

1 tői 3 évre, f. évi december 10-én délelőtt 

9 órakor zártajánlati verseny utján, szintén 

a tanácsteremben vállalkozóknak ki fog adatni. 

Felhivatnak bérleni, vagy vállalkozni kí-

vánók, hogy a tanácsteremben, — hol a fel 

tételek addig is megtekinthetők, — kellő bá-

natpénzzel ellátva, a kitűzött időben jelenje-

nek meg, a tégla és cserépégetésre nézve pe-

dig, lepecsételt borítékba zárt és 50 kros bé-

lyeggel ellátott ajánlataikat, bánatpénzzel együtt 

1888-iki fehér mustos, 
1§§3* évi bakar, 
1882. évi rizling L 

literesüvegekben eredetiminőségben kaphatók. 

Szépe Károly, Szentes. 
Radimetzky Albert urnák 

B . belű alatt kéretnek. 1E2 

Soós Mihálynak 
747. számú házánál kitűnő faj 

Kun-Szent-Mártonban, a piaci házában e g y 

b o l t h e l y i s é g van haszonbérbe kiadó, mely 

mészárszéknek, cipészüzletnek vagy ehez ha-

sonló üzletnek egyaránt alkalmas. 1V2 

Szoboszlai-Szabó Lajosnak 
a téglaház átellenében hét első osztá lyú 
f ö l d j e van tanyaépületekklel együtt eladó; 

értekezhetni a tulajdonossal I. t. 689. szám 

alatt. 

;éli almája 
vau kisebb-nagyobb mennyiségben eladó. 

Dr. Konrád Sándor 

egyetemes orvost mlor. 
L a k i k I I I . t. 173. sz. 

Imrei féle házban. 3Eö 

Hirdetmény. 
A csongrádmegyei takarékpénz tá r részvénytársaság a jövő 

évi j a n u á r 1-től kezdve, uj 2 - 2 

betétegyleti csoportot 
nyit, melyre az aláírások az intézet helyiségében már most megkezdhetők. 

A betét-egyletbe belépő arra kötelezi magát, hogy minden egyes könyvecs-

kére 6 éven keresztül heti 50 krt fizet be s az általa befizetett tőkét 5 % - o s t ő k e s i t e t t 

kamattal együtt a 6 év lejártával kapja vissza. A betevő az intézet vezetésével járó 

költségekhez nem járul, adót nem fizet s betétjei tekintetében a takarékpénztár egész 

vagyonával szavatol. A belépésalkalmával egyszersmindenkorra50 kr. beiratási díj fizetendő. 

Bővebb értesítés az intézeti helyiségben szerezhető. 

A Csongrádmegyei takarékpénztár részvénytársaság 
igazgatósága. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 

§ Felhivás heti betét-részlet jegyzésére! § 
o o 
O A szentesvidéki takarékpénz tár saját kebelében 1892, j a n u á r O 

01-től számí tandó öt évre terjedő 2—3 O 
q heti betétiizlet-társasá^ot o 
O alakit, amelyben résztvevők h e t e n k é n t s r é s z l e t e n k é n t 5 0 k r t fizetnek az intézet O 

Q pénztárába, a szentesvidéki takarékpénztár pedig a h e t i b e t é t e k u t á n a d ó- Q 

O men tes 4 l
2 V o s k a m a t o t fizet a betevőknek, miért is közhírré tétetik, mi- O 

O szerint a z ü z l e t r é s z e k j e g y z é s e az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt Q 

Q n a p o n k é n t e s z k ö z ö l h e t ő , hol is ezen üzletre vonatkozó részletes szabályzat O 

O megtekinthető. ^ 

Q Beiratási dij az intézet pénztára javára egyszersmindenkorra 50 kr. Q 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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