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törvény csak úgy lehet áldásthozó, benne, hogy minél inkább nyomja
ha nemcsak az iparegyesület igaz és károsítsa az ügyvédeket, kik ál
Szeged, deczember 22.
gatósága, de maguk az iparosok és lásuk, meggyőződésük és véteményük
Következményeikben messze ki j kivált a kisiparosok fogadják azt függetlenségét megőrizték minden
ható két törvényjavaslatot készített bizalommal és megnyugvással,
koron és nem alkudtak, nem alkusz
el utóbb a kormány a jövő év ele
A másik törvényjavaslat, mely nak a saját érdekeik fejében nekik
jén ismét megnyilió országgyűlésre. ről szólni akarunk, a közjegyzői tör nem tetsző politikai hitvallásra.
Egyik az ipartörvény revíziójára vény módosítását és kiegészítését il
így hát, ha csak az ügyvédek
vonatkozik, a másik a közjegyzői leti. Erre vonatkozólag már sokkal érdekeinek sértéséről lenne szó, a
törvény módosítására és kiegészí egyoldalubban járt el a kormány, parlament többsége kétségtelenül
tésére.
illetőleg a szak miniszter, mint az megszavazná a közjegyzői kényszert,
Az ipartörvénj módosítását oly ipartörvény revíziójánál. E törvény az ismeretes miniszterelnöki kény
sokféle mozgalom és szaktanácskoz- javaslat készítésénél nem hallgatták szernek hatása alatt. De a nagy kö
mány előzte meg, hogy a begyűjtött meg az érdekelt köröket, aminthogy j zönség érdekeit remélhetőleg mégis
adatok és jó tanácsok fölhasználá bajos is lett volna azokat meghall- I mérlegelni fogja egy kicsit a kép
sával komolyan segíthetett volna a 1 gaíni, mert ekörül érdekelve van az viselőház annak idején. Amiről itt
kormány minden eddig észlelt baján, ország egész lakossága.
szó var, igazi vesz lelem lenne be
panaszán az iparosoknak, kik meg
Itt tehác, minden előleges meg lőle Magyarországon. Képtelenség
érdemlik, hogy mostohákból édes hallgatása vagy szavaztatása nélkül csak elgondolni is, hogy bármily
gyermekekké fogadja őket végre az a nagy közönségnek, tekintettel kel kis összegű, telekkönyvi bekebele
ország. Nem igen lehet még most lett volna lenni azon általános sza zéssel járó kölcsönügylet miatt az
alapos kritikát gyakorolni a szak bályra, hogy egy osztály előnyére illető felek, ketien, esetleg többen,
miniszter javaslata fölött két okból. nem szabad föláldozni több osztály : talán öten-hatan is, személyazonos
Először mert a javaslatot csak nagy érdekét. És pedig ezt czélozza az I sági tanúikkal együtt kénytelenek
vonásokban ismertették eddig fél igazságügyi miniszter javaslata, mely I legyenek a közjegyzőhöz menni, ha
hivatalos forrás után és van miért a közjegyzői hitelesítési kényszert j az három határ iránt tartja is szék
Bulyt fektetni az egyes szakaszok akarja nálunk meghonosítani.
helyét. Mire vezetne az ily megne
szövegére is. Másodszor, mert az
A közjegyzői intézmény ellen hezítése a mai viszonyok közt és az
első szó magukat az iparosokat il tömi vagy csak szólani bizonyára uzsoratörvény mellett rendszerint
letné meg, kik annyi balszerencse nem jut eszébe senkinek, aki érzék mégis csak legszolidabb telekkönyvi
közt és oly sok viszály után szem kel bir a jogi biztonság iránt. Van kölcsönügyleteknek ? Arra, hogy még
ben állanak valahára egy törvény nak ügyletek, melyek kötésénél el- inkább tért nyerne a lelketlen uzsora,
javaslattal, melynek sok intézkedése kerülbetlenül szükséges egy hiteles I közjegyzői hitelesítésre nem szoruló
— már az ismertetés szerint is — személy auktoritása, ki eleve kezes váltóival.
nem felel meg számtalanszor kifeje kedik róla egyrészt az államnak,
Aztán nem is szólva kölcsön
zett óhajaiknak és kívánságaiknak. másrészt a becsületes társadalomnak, ügyletekről, mily végtelenül megne
Természetesnek találta volna min hogy mindkettőnek érdeke és a tör- | hezítené ez a közjegyzői kényszer a
denki, hogy a kormány, amint ja vények rendelkezése ellen ne köt kisebb adás-vétel eket, melyek gyak
vaslataival elkészült, arra hivatott hessen szerződést senki, aki másfelől ran csak a kisebb parczelláknak
szaktestületeknek adta volna ki azt bizonyos ügyletek föltétien érvé egyes gazdák közti fölcserélésére vo- '
hozzászólás végett. Oly testületek nyességére nézve maguknak a fe natkoznak, vagy pedig a kisebb bir
nek, melyek gyakorlati tapasztalá leknek nyújt biztosítékot minden tokeladásokat, melyek sem a vevő, •
saik alapján nem egy figyelemre irányban közhitelű aláírásával.
sem az eladó részéről meg nem bir- j
méltó jó tanácscsal szolgálhattak
Ezen szempontokból teljes jogo ják a távol lakó közjegyző fölkere- '
volna még. A kormány ezt nem sultsága van annak, hogy például a sésével járó költségeket és idővesz
tette, és igy „a hegy kénytelen el házasfelek közti polgári szerződések tegetést.
menni Mahomedhez.“ Az országos érvényesen csakis közjegyző előtt
Bizalommal vagyunk a parlament j
iparegyesület azt határozta minap, köthetők. Vagy hogy a hagyatéki iránt, hogy ezeket a nagy kép felen- I
hogy a földmivelési, ipar és keres ügyekben, ameddig pör nem lesz ségeket még sem fogja szentesíteni,
kedelmi miniszterhez kéré.-t intéz az belőlük, a közjegyzők járjanak el, 1 csupán azért, hogy úrrá tegye a
ipartörvény-javaslat egész szövegé habár e tekintetben már igen sok közjegyzőket., hogy ezrekkel szapo
nek köz.lése végett, miszerint mód panasz merült föl itt a közjegyzők rítsa mindeniknek a jövedelmét. Ha
jában legyen annak rendelkezéseit képtelensége, amott megbizhatlan- éppen oly „latinéban “ van a kor- |
mérlegre vetni az iparosok szem sága, harmadik helyen pídig a leg mány, ám tegyen előterjesztést az 1
pontjából.
hanyagabb bíróságoknál is nagyobb állami tisztviselők helyzetének javí
Jogosult a föltevés, hogy a mi muladékossága ellen.
tására, akiket ma-holnap az élienniszter teljesíteni fogja az iparegye
Mert a közjegyző urak sem csal halási kényszerbe hajt szűkkeblű- i
sület kívánságát, már csak azért is, hatatlanok ám. És a bölcseség sem ségével.
mert ez országos egyesület igazgató az ő kizárólagos tulajdonságuk. Is- '
sága eleve kijelentette megnyugvá merünk kortes-érdemek jutalmazá
Ferencz József király római láto
sát az uj törvény elveire nézve.
sául kinevezett közjegyzőket, akiket gatása. A „Kölnische Zeitung” Bécsből
hogy az ottani kormánykörökben
Egy pillanatig sem kételkedünk a legkönnyebb jogi bonyodalom za- | jelenti,
élénk hatást gyakorolt a német trónörö- )
benne, hogy az országos iparegye varba ejt, ismerünk olyanokat, akik | kos vaticáni látogatása és hogy a német [
sületet a legjobb akarat vezérli te hiteles voltuk daczára, ezrekre menő ' trónörökös szives fogadtatása eloszlatta |
vékenységében. Azonban nagyon sze- kárt okoztak a feleknek — ügyet az aggodalmat, amelyet Ferencz József
királynak viszontlátogatására nézve táp
retnők, ha ez az egyesület az ipar lenségük által.
lálnak. A találkozás helyét nem lehetett
törvényjavaslat felőii véleményét a
És éppen telekkönyvi ügyekben , eddig megállapítani, mert attól kellett
számot tevő ipartársulatok meghall történtek ily káros következésü ügyet- I félni, hogy Rómában anticlericalis tünte
gatása után mondaná csak ki. Az lenségek. Ami korántsem amellett tés lesz. Most úgy a kormány, mint az
utóbbi időben oly jelenségek merül szól, hogy terjeszszük ki a közjegy udvar Rómát fogadta el a találkozás he
tek föl, melyek az iparegyesület zői kényszert a telekkönyvi följegy lyéül. Kálnoky gróf és Robilant bécsi
vezér-férfiainak Pál-fordulására en zések alapjául szolgáló minden ok- i olasz nagykövet mái’ kezdték a látogatás
idejének és más részleteinek tárgyalását.
gednek következtetést vonni. Lehet, iratra.
Ferencz József király mindenesetre Umsőt reméljük, hogy ezek az egykor
Hogy ezen, mellesleg az egyéni berto királynak Berlinbe való elutazása
országjáró urak mind e napig meg szabadságol túl az elégen sértő kor előtt fog Olaszországba menni.
őrizték függetlenségüket a specziális látolás eilen az ügyvédi kai’ érdeke
A tisza eszlári bünpör a kir. táblán.
iparügyekben. De épp ennek doku tzól, azt a Tisza-kormfiny érvül Az Ötödik
napon befejeztetett a tisza-eszmentálására kívánják a meghallgat- aligha fogadja el. Mert1 ennek a lári pör előadása és az ítélethirdetés mára
tatást az ország iparosai és az uj kormánynak különös kedve telik van kitűzve. Vajkay Károly elnök a tár
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gyalást d. e. 9 órakor folytatólag meg
nyitván, Széll Farkas előadó mindenek
előtt a vádlottak álli tólagos kinoztatására
vonatkozó adatokat terjeszti elő. Ezzel
befejeztetvén a bűnpártolásra vonatkozó
adatok felsorolása, az előadó röviden
ismerteti a kir. ügyész előterjesztését,
majd felolvastatja Szalay Károly, özv.
Solymosiné ügyvédének beszédét és vé
gül megemlíti a védbeszédeket.
Ezután szükségesnek tartja még
pótlókig nehány körülményt fölhozni. Az
egyik Schwarcz Salamonnak a börtön
ben, fogoly társai előtt tett azon megjegy
zése, hogy „a dadai hulla felöltöztetésé
vel tették a zsidók a legnagyobb bolondot.
A másik az, hogy a tutajosok különbözőleg vallottak arra nézve, hogy miért
állottak meg Dada fölött. Az egyik a
magas vizet, a másik a vihart, a harma
dik azt hozza föl a megállás okául, hogy
az egyik tutaj ketté tört, azt megkellett
igazítani.
Konstatálva van, hogy az egyik tu
taj csakugyan szét ment, még pedig épen
az, melyhez állítólag kötve volt a hulla.
Erre nézve azonban a vizsgálat nyomban
nem terjesztette ki figyelmét, és a tutajosokat e tekintetben nem hallgatta ki
azonnal.
Végül az előadó bemutatja azt a le
velet, melyet Smilovics Jankel letartózta
tása alatt Rosenberg Hermanhoz irt, a
melyben ezt arra szólítja föl, hogy „vall
jon be mindent, mert a többiek is már
mindent bevallottak.“

Az 1885-iki orsz. kiállításra már ed
dig is oly tömegben jelentkeztek, különö
sen a nagyobb kiállítók, hogy pl. a gép
csarnokot, melyet eredetileg 5000 n. mé
ternyi terjedelműre terveztek, most már
12,000 n. méternél nagyobb terjedelem
ben kell kiépíteni, ha a bizottság minden
jogos követelménynek eleget akar tenni.
Az iparcsarnok is alig lesz képes az öszszes odaszánt tárgyakat befogadni, da
czára annak, hogy már is harmincznál
több kiállító jelentkezett, a ki önálló pavillont szándékozik építeni és ezen kívül
számos külön kiállítás is lesz. Ez okból
aligha elégséges lesz a kiállítási katalógus
5 0 ívben megállapított terjedelme, kü
lönösen ha az összes nagyobb ipartelepek
mindenesetre nagy fontosságú statisztikai
adatai és rövid története is fel fognak
abba vétetni, a mi annak értékét csak
emelheti.
Zágrábból sürgönyzik decz. 21-ről: A
tartomány gyűlés mai ülését Kresztics
elnök megnyitván, az utóbbi ülés jegy
zőkönyvének hitelesítése alkalmával Tkalcsics (Starcsevics-párti) képviselő azt kí
Tkal
vánta, hogy az őrvidéki képviselők által
kiadott nyilatkozat szövege az aláírások
kal együtt a jegyzőkönyvbe vétessék.
Kutzovits pedig azt a kivánatát terjesz
tette elő, hogy e kifejezés : „az őrvidéki
képviselők nyilatkozata elvettetik”, a
jegyzőkönyvből kihagy assek. Az elnök
ama megjegyzése után, hogy a jegyző
könyvbe csakis tények vehetők föl, Ku
tzovits kivánatát visszavonta. Tkalcsicsé
pedig elfogadtatott, mire a jegyzőköny
vet hitelesítették.
Barcsics (Starcsevics-párti) a kö
vetkező indítványt terjesztette elő :
Tekintve azt, hogy a magyar pénz
ügyi hatóság a Horvát-Szlavon király
ságban magyar és horvát körirattal
ellátott hivatalos pecsétet használ; te
kintve, hogy ily kétnyelvű peeétek hasz
nálata nemcsak eme királyságok biztosí
tott jogaiba, hanem az 1868-iki kiegye
zési törvény 61-ik szakaszába ütközik. 1.
A tartományi kormány és az alárendelt
hivatalok a közös hivatalok fölszólitásai
és rendeletéinek eleget tenni nem tartoz
nak, ha eme átiratok magyar pecsétek
kel ellátva törkeznek meg és az azok
által kiadott rendeletek támogatásban nem
részesitendők, miután csakis a horvát
körirat érvényes. 2. Az e törvény elleni
kihágók elbocsátással büntetendők. 3 E
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no8, főpénztárnokká Sarkadi Nagy Antal
tál, főszámvevővé Kádár Henrik, árva
széki I. ülnökké Medgyaszay Károly, ár
vaszéki II. ülnökké Kókay Pál, II-od
aljegyzővé Lakos Imre, II-od alszámvevövé Hódi Pál, alpénztárnokká Szlávik Káro
Károly, tiszántúli járási szfigabiróvá Vidovich Antal, szolgabirói segéddé Mátéffi Kálm
Vi
Kálmán, járási orvossá Kajlinger Zsig
mond, a tiszáninneni járásba szolgabiróvá Szalay Miklós, szolgabirói segéddé
Siági Bálint, járási orvossá Beck János,
a csongrádi járásba szolgabiróvá Csemegi Anta
Antal, szolgabirói segéddé Blázsik Márton ;
— szavazás ulján megválasztattak : árva
széki Ill ik ülnökké Ónodi Géza, I-sö alszámvevővé Albertényi Antal, állatorvossá
Mihály Pál és úti biztossá Vidovich Ber
talan. Az I-sö aljegyzői állás — a köz
gyűlés előleges határozatához képest nem
töltetett be, mivel reméli a törvényható
sági bizottság, hogy Balassa Lajos me
gyei volt aljegyző egészségi állapota rö
vid idő alatt helyreálland s nevezett volt
aljegyző az üresen hagyott állásra meg
választható leend. A választási eljárás be
fejezése után az ujonan választott tiszt
viselők a hivatali esküt a közgyűlés színe
előtt letették s ezzel a tisztújító közgyű
lés véget ért. A fontiek szerint majd min
den tiszti állásra a volt tisztviselők vá
lasztattak meg, csupáu két uj tag lépett
be : Balogh János árvaszéki elnök és
Hódi Pál II-od alszemvevö. — A köz
gyűlés végén a főispán figyelmeztette a
központi és járási tisztviselőket, hogy a
központiak a központban, a járásiak pe
dig a járásaikban lakni elengedhetlen kö
telességüknek ismerjék.
_______
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törvény végrehajtásával a kormány biza- nezte. A jelenetnek különös romantikus zeget, amelyre akarjuk bizni a legközetik meg. (Aláírva:) Barcsics és társai.
jellege volt és a trónörökös az etikett sza . lebbi hat évre megyénk közigazgatásának
Loncsarics (nemzeti párti) és elvtár bályaitól eltérve mindkét kezével kö j fontos teendőit. Választunk a megye kösai indítványt nyújtanak be, melyben szönt a népnek. A pályaudvaron meg- , zönségének nevében, melyet törvényeink
Starcsevics Dávid tr. és Pilepics képvi I érkezve, cerclet tartottak. A király világos értelme szerint képviselni hivatva
selőknek a ház és az elnök súlyos meg , Depretisszel, Mancinivel és Farini kama vagyunk ; — választunk tehát nemcsak
sértéséért, nyilvános megfeddését rai elnökkel a tegnapi ülésen történt kel a magunk, de az egész közönség részére
és a tartománygyülés 8 üléséről lendö ki- lemetlen esetről beszélt. Farini azt mondta, és azért igen megkivántatik, hogy választási
záratását kívánják.
hogy ily botrányok kikerülése végett in eljárásunkat részrehajlatlanság, igazságér
Az elnök indítványára ez indítvány tézkedett, hogyjövöre a magán-karzatra zet és kellő tapintat jellemezze. A fő áldás a
zárt ülésben tárgyaltatik.
szóló jegynek annak a képviselőnek alá mit közgyűlésünk a nagyközönségnek
A zárt ülés déli 12 órakor vette kez írásával kell ellátva lennie, aki jegyet nyújthat és nyújtania kell: „az, egy he
detét és 2 óráig tartott. Noha élénk vi kért. A német trónörökös megszó- lyesen vezetett adminisztráczió ;“ ami pe
ták voltak, mégis meglehetős simán vég litottta
Mezzacapó
tábornokot,
és dig csak a tisztikarnak tapintatos meg
ződött az ülés. A Starcsevics-pártiak el megdicsérte a csapatoknak a szemle választása által érhető el. Eu kijelentem
ismerték ugyan, hogy igen messzire men alkalmával tanúsított magatartását, erre nyíltan és őszintén, hogy minő tulajdono
tek, mindamellett a botrány okát az el Róma polgármesteréhez fordult és meg kat kívánok a megválasztandó tisztviselő
nökségre igyekeztek hárítani. A többség köszönte a szép és szives fogadtatást. Ez ben : kipróbált hazafias érzületet, megfe
részéről többen czáfolgatták a Starcse után Umberto királyhoz lépett, hosszabb lelő elméleti képzettséget, párosulva gya
vics-pártiak álláspontját. Zsivkovics igen ideig beszélgetett vele s a királyt négy korlati jártassággal, — ügybuzgalmat és
behatóan fejtegette annak helytelenségét, szer megcsókolván, bébiéhez ölelte. Ven feddhetlen erkölcsi életet; ezek azon tu
hogy az illetők ily módon akarják ma dégét a király a szalonkocsihoz kisérte lajdonok,
melyeket egy közhivatalra
gokat ez ügyből kivonni. Mihalovics Ká és a vonat a jelenlevők lelkes éljenei közt vállalkozó tisztviselőnek személyében mulroly erős kifakadásokban tört ki a Star indult el. Midőn a király viszatért a vá hatlanul egyesitnie kell.
csevics-pártiak ellen, kiemelvén, hogy ily róterembe, a következő szavakkal fordult
Válaszszunk tehát uraim a megye
eljárás a nemzet becsületét meg fogja bé Torlónia herczeghez, a polgármesterhez: közönségének érdekében lelkiismerete
lyegezni. Ily eljárás aláássa a tartomány „Ma este is igazán szép ünnep volt. Fe sen, értelmünk és vonzalmunk szerint
gyülés tekintélyét; az utczai politika és a lette örvendek, hogy a nép késő éjjelig
szabadon ; fektessük a fősulyt arra, ki
karzatokkal való kaczérkodás pedig az várakozott, hogy vendégünktől búcsút ve bírja nagyobb mérvben a hivatalviselés
alkotmányos életet kompromittálja. Khuen- hessen. “ A királyt egész a Quirinálig ki hez megkiváutató kellékeket ; távolítsuk
KhuenHéderváry gr. bán a zárt ülésen annak
sérte a nép s ott zajosan éltette.
el keblünkből a szenvedélyt, mert hiszen
kezdetétől végig volt jelen.
jól tudjuk azt mindannyian, hogy a szen
Délután i/43 órakor a nyilvános ülés
mindig és mindenütt a legroszabb
Csongrádmegye tisztújító köz vedély
ismét megnyittatott. Kresztics elnök je
tanácsadó ; válaszszuk meg a jók közül a
gyűlése.
lenti, hogy Loncsarics indítványa a hol
legjobbat és akkor biztosak lehetünk, hogy
nap reggel tartandó ülésben szavazás alá
Ssentes, decz. 19.
e mai nagy fontosságú működésűnket is
fog bocsáttatni. A többség elhatározta,
Miként előlegesen meghatározva volt, ten áldása és a megye közönségének el
hogyha ez alkalommal vita keletkeznék, Csongrádmegye tisztújító közgyűlése f. ismerése, sőt hálája fogja követni.66
abban nem fog részt venni. Hir szerint 1883. évi deczember hó 19-én tartatott
A hosszas éljenzéssel fogadott főisaz ellenzék, nevezetesen a Starcsevics- meg, mely napon a törvényhatósági bi páni megnyitó beszéd után Stammer Sán
pártiak nem engedik a kérdést vita nél zottság tagjai reggeli 10 óra előtt a me dor alispán emelt szót. Röviden vázolta a
kül elintézni, mely esetben az előrelátha gyeház nagytermében összegyülekezvén, megyei tisztikarnak a most letelt hat évi
tólag sokáig el fog húzódni. A Starcse Rónay Lajos megyei főispán — poniban V'ö alatti hivatalos működését ; a megye
vics-pártiak szándékosan a kizáratásig en 10 órakor — következő beszéddel nyi közönségének bizalmáért a maga és tiszt
gedik jutni a kérdést, mert elhatározták, totta meg a közgyűlést:
társai nevében köszönetét mondott ; ki
hogy csak akkor kérnek bocsánatot, ha
„Tisztelt köztörvényhatósági bi jelenté, hogy az ezelőtt hat évvel történt
Hrvát alelnök kijelenti, hogy eljárása hely zottság !
tisztválasztások hatálya megszűnvén, a
telen volt, mely kívánat teljesítésére ter
Midőn a mai napra egybehívott tiszt törvény értelmében hivatalaikat a megye
mészetesen semmi kilátás nincs.
újító közgyűlést ezennel megnyitottnak közönségének, illetőleg a megye törvény
jelenteném ki, szives örömmel üdvözlöm hatósági bizottságának rendelkezése alá
A német trónörökös elutazása Ró a bizottságnak ily szép számmal egybe bocsátják, minek jeléül a megyei levéltár
mából. Az olasz fővárosból decz. 21-iki gyülekezett tagjait; de különösen üdvöz kulcsát 8 a megye pecsétjét a főispán ke
kelettel következőket sürgönyzik : A né löm a bizottság azon tagjai, akik a leg zébe letette. Minek megtörténte után a
met trónörökös elutazása ép oly ünne- utóbbi választások alkalmával megvá tisztujitási eljárás, a kijelölő bizottság meg
pies módon ment végbe, mint fogadtatása. lasztva, e mai nap lépnek először be alakításával kezdetét vette ; a kijelölő
A királyi palotától a pályaudvarig kü köztörvényhatóságunk tanácskozási ter bizottságba a közgyűlés által megválasz
lönböző fegyvernemekhez tartozó katonák mébe. Meg vagyok róla győződve, mi tattak : Kiss Zsigmond, Szeder János és
állottak sort. A via nazionale a piazza di szerint ők is, velünk, a régiekkel együtt Nagy Imre ; a főispán által kineveztet
termini és a pályaház eleje fényesen ki azon alkotmányos elvet fogják vallani, tek : Ötömösi Magyar Imre, Éder István
volt világítva. A királyi váróteremben a hogy : „a haza minden előtt“, és ebből és Halus József bizottsági tagok. S mi
miniszterek, a német nagykövetség sze kifolyólag a magyar korona dicsőségét, után a kijelölő bizottság a pályázati kér
mélyzete, és a római arisztokracziának hazánk fölvirágzását és a megye közön vényeket átvizsgálta s a kijelölést meg
több tagja gyűlt egybe. Midőn az udvari ségének jólétét fogják szem előtt tartani, tette, a megyei tisztikar megválasztása az
fogatok a Quirinálból elindultak, a Mac- s iparkodandnak azokat előmozdítani.
alábbiak szerint foganatosíttatott. Megvá
cao mezején felállított ágyukat elsütötték
Megyénk e mai nap egyik legszebb lasztattak közfölkiáltással: alispánná Stam
A nép, mely daczára a nagy hidegnek s legfontosabb alkotmányos ünnepét üli.
mer Sándor, főjegyzővé Fekete Márton,
és a késő éjjeli órának, tömegesen jelent Összejöttünk uraim, hogy megválaszszuk
árvaszéki elnökké Balogh János, tisztimeg, a német trónörököst lelkesen élje- törvényhatóságunk tiszti karát, azon kö- ügyészszé Soós Pál, főorvossá Réti Já-

Tárcza.

A megvágott ujj.
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Ez egy igen kedves kis ujj. A há
rom iz — három egymáshoz tapadt ró
zsaszínű korall darab — kecses szögeket
képezve hajlik egymásra, mig a tetején
egy végtelenül kaczér, mondhatnám ki
hívó köröm piro3Ük, mint egy jakubinus
sipka.
A rózsaszínű bőr alatt kis kék erek
ölelkeznek, durczásan fut össze az inbü
työknél egy pár vékony ránca, s zuhan
bele egy pikáns örökké libegő, változó,
szétsurranó, meg összeröffenö redőhullámba. Mig alul egy bájos gödröcske hir
deti, hogy mi itt a határ, ahol már vége
az ujjnak. Csacskább szószóló még nem
volt a föld kerekén ennél.
S ime a középizt most egy vékony
fehér szalag öleli át lágyan, szeretettel,
mig alóla tépés végek kandikálnak ki. 8 ez
kétségen kívül azt teszi, hogy az ujjacska
meg van vágva.
Oh igazán, mily szomorúan néz ki
evvel a köteggel, milyen gyámoltalanul.
Szinte megsajnáljuk érte. Szegény kis ujj.
De vájjon faj e ?
S ime a három rózsaszínű korall da
rab el kezd mosolyogni, a kaczér köröm
még kihivóbban piroslik felénk, a kis
kék erek egyszerre szorosabban ölelik át
egymást, mintha egymás füleibe vihogná
nak, nevetve röffen össze a bütykön a
sok redő, a csacska gödröcske pedig ott
lenn az ujj tövén úgy kaczag, hogy majd
eltűnik.
*

Ha értenék rendszeres konczepczióhoz, most oko8 körülményességgel persze
azt kellene leírnom, hogy megy át ez az
ujj kézbe, karba, szép formás vállakba,
duzzadó keblekbe ; a hónyakon egy igen
szép alakú fej nyugszik hosszú pillákkal,
árnyalt sötét szemekkel, élveteg piros
ajakkal (szomjas lesz egyszeribe tőle, aki
látja); lejebb a darázsderék, melyhez leg
újabb divatu és igen csábítóan kivágott
ruha simul ... és azután ezen is tovább
haladva addig raknám egymásra a bájos
tagokat, színeket és árnyalatokat, mig ki
domborodnék előttünk kontúrvonalaiban
a szép nyugalmazott generálisné.
(Mivel azonban én ilyen okos mun
kához nem értek, hát kénytelenek lesz
nek az olvasók megbízni szavamban,
midőn kijelentem, hogy a generálisné
igen szép asszony.)
A „nyugalmazott” szó csak a férjet,
a tábornokot illette meg, mert az nyu
galmazva volt minden tekintetben. A leg
felsőbb kézirat, mely nehány év előtt nyugalomba helyezte öt, valószínűleg oly ha
tással volt a loyalis hadfira, hogy totalitér lefeküdt benne minden aludni.
Ámde a tábornoknéra nem tett ilyen
szép hatást a legfelsőbb kézirat. Ellen
kezőleg, minél mélyebb álomba szunynyadtak a generális érzelmei, annál éberebbek lettek az övéi.
A városon kívül laktak egy villábán. A generális mindig odahaza ült,
mint a medve télen. Paszianzott játszott
ha jó kedve volt, és pikét ha rósz. Ilyen
kor aztán a fiatal asszony halálra unta
magát, mert a generális ur jó hadász le
hetett, hanem igen rósz pikét-játszó. A
hareztéren, lehet, igen gyorsan tromfolta
le az ellenséget, de a pikétnél éktelen
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hosszu ideig gondolkodott, mig kiadta a
színét. S a fiatal asszooy ezalatt termé
szetesen, hátradőlve félig behunyt szem
mel ábrándozott.
És akiről ábrándozott, az nem volt
se nyugalmazott, se tábornok, de még csak
katona se, az egy fiatal mérnök volt. Ottparczellázta vagy negyedéve a földeket a
villa körül.
A szép asszonynak nem kellett egye
bet tenni, mint az ablakba állani s széj
jel nézni a lapos tájon ; valahol mindig
látott mozogni egy kis fekete csoportot s
tudta, hogy a mérnök is abban van.
S ha rósz idő keletkezett, a mérnök
rendesen a villába menekült. Sokszor
olyan messze volt ugyan tőle, hogy a
városba könnyebben beért volna. De ő
mégis odafutott. A tábornokné sokszor
kaczagott teljes leikéből, mikor a mér
nök lucskosan, átázva vágtatott a villa
felé, az eső daczára még az ablakból is
kihajlott s úgy nézte a sárban lubiczkóló fiatal embert, csintalanul moso
lyogva. A tábornok dörmögött, hogy
agyonhüti magát, náthát kap s akkor el
se mehet az ezredes estélyére. Pedig
mióta készülődik már rá !
A mérnök mathematikus ember volt.
Úgy udvarolt a szép asszonynak, mint
mikor valamelyik számvetésében egy
egyenletet állít föl. így is a legegy
szerűbb egyenletet vette. aXh=ab. a=a
tábornokné, b=Kókay Zoltán mérnök—
tábornokné Kókay Zoltán mérnök. Ez
csak egyszerű. Még csak az X-et se
vette be. Pedig ott volt X-nek a tábor
nok ur, ámbár csak nyugalmazott „X66
volt.
Első sorban tehát az egyenlet első
része, t. i. „a66 kapott „b6í-töl egy hosszú

A költségvetési közgyűlés.
Szeged, deczember 22.

Szervezeti szabályaink értelmében
az évi költségvetési előirányzat egy e
czélra külön tartandó közgyűlésben tár
gyaltatik. E közgyűlésre csekély számú
képviselő gyűlt össze
ma reggeli 9
órakor a közgyűlési teremben.
Elnök megnyitván az ülést a költ
ségvetés tárgyalása előtt fölolvastatja
a lapunkban már közölt belügyminiszteri
leiratot a királyi biztosság megszüntetése
és az átmeneti intézkedések elrendelése
ügyében. A közgyűlés a leiratot a tanács
javaslatával együtt, melyszerint köszönet
szavaztatott a belügyminiszternek a vá
ros eddigi támogatásáért, elfogadta.
A költségvetés általános és részletes
tárgyalása nem vett igénybe többet egy
rövid óránál és már 10 órakor az elnök
befejezte a gyűlést.

Folytatás az első mellékleten.
kézcsókot ; „a66 ijedten kapta vissza ke
zét és igy elsősorban nem sikerült az
egyenlet.
Másodsorban „b66 igy szólt :
— Asszonyom imádom !
A tábornokné elpirult és megint el
rontotta az egyenletet, mert azt monda :
— Hallgasson, mert . . .
— Mert . . .
— Férjemet hívom.
De azért nem hívta. Hanem búcsú
záékor azt súgta a mérnöknek :
— Jöjjön szerdán.
Szerdáu pedig az ezredes estélye volt.
A tábornok szerdán olyan készülete
ket tett az estélyre, mintha hadjáratra
készülne. Fölverte az egész házat, vesze
kedett a cselédekkel, pakkolt egész nap,
a kocsit háromszor is befogatta, a ko
csist pedig ugyanannyiszor fölpofozta.
Minden öt perezben benyitott a feleségé
hez, készen van-e már. Még most se ?
Szörnyű késedelmezés. Az ellenség azóta
három földsánezot hányathatott volna,
ha ő is igy késedelmeznék a csata
előtt.
Végre készen voltak. A tábornokné
arcza ki volt pirulva, izgatottság tükrö
ződött rajta. Már menni is akartak, mi
dőn észrevette, hogy a czipőjéről egy kis
fonál lóg le. Kezébe vette az asztalon
fekvő vadászkést s gyorsan lehajolt,hogy
levágja az alkalmatlan szalagot.
S fölsikoltott. Azután pedig félig esz
méletlenül leomlott a pamlagra. Az ujjáról vér csepegett.
A generális hozzá sietett. „Szörnyű
ügyetlenség 1“ dörmögé egynéhányszor.
Azután mikor látta, hogy neje fájdalma
san hajtja fejét megvágott ujj ára, becsön
gette a szobalányt.
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Az lett a vége, hogy a tábornokné
rosszul lett éa nem mehetett az estélyre.
A tábornok mérges volt. Emlegette, hogy
neki egyszer félig levágták a nyakát, még
se halt bele, egy Ízben pedig egy kollegá
ját az ágyúgolyó derékban szakított ketté
s még is szaladt velük még egy darabot.
Nem volt a lábakon más, csak egy potrohos has, a többi a csatatéren maradt,
hanem azért csak nyargalt velük árkonbokron. Nem kell hát desparálni egy kis
ujj vágás miatt. De azért még is kényte
len volt egymagában távozni s miután a
kocsist buzdilás okáért még egyszer föl
pofozta, a kocsi kirobogott vele.
S a tábornokné egyedül maradt meg
vágott ujjával. Igen, avval a három egy
máshoz tapadt korálldarabbal, melyek
középsőjét lágyan, szeretettel fehér köteg ölelte át. S amelyet annál a kérdés
nél hagytunk el: hogy de vájjon fáj-e?
Az első félórában nem fájt. Sőt na
gyon jó kedve lett az asszonykának, mi
kor férje elment.
A másik félórában már kissé elkez
dett az ujj sajogni. A másik órában már
határozottan érezte a fájdalmat. Sokszor
ment az ablakhoz és nézett ki a lapos
tájra vágyóan, boszusan, mérgesen.
A sötétség beálltával pedig már úgy
sajgott az ujj, hogy a könyei is kiom
lottak.
Éjfél után megérkezett a férj. Egy
kicsit be volt csípve. Megcsipkedte a fe
lesége arczát.
— Kincsecském, dadogá, kincsecském ... az a Kirchner örnagyné, lel
kem egy angyal! Ezer bomba hordjon
engem el, ha nem angyal 1
— Ki az a Kirchner örnagyné?
— kérdé a menyecske.

lalkozók által, idegen tőkék befektetésé
vel lesz előállítva, az előmunkálatok a
városnak jelentékeny kiadásokat fognak
okozni.
Hasonló tekintetek alá esik a közvágó
híd építése is, melynek íödözeti alapjából
fölhasznált 50,000 frt visszatérítése halasz
tást nem tűr.
Ily körülmények közt a költségelő
irányzatban megállapított bevételeken túl,
legalább is 300,000 frtra van szükség,
mely összeg hiányában sem a költségve
tési egyensúlyt fenntartani, sem a múlt
ból fenn levő kötelezettsége knek eleget
tenni, sem a jelzett mellőzhe tlen fölada
tokat megoldani nem lehet.
Hogy tehát a városi háztartás, a kü
lönben előrelátható zavarok és fönnakadásoktól megkiméltessék, előterjesztésünk
oda irányul, hogy a tek. közgyűlés a
mondott összeg szükségességét kijelentvén,
bízza meg a tanácsot, hogy annak mi
kénti előállítása iránt, mielőbb javaslatot
dolgozzék ki s további elhatározás vég ett
a közgyűléshez terjeszsze be.
Rainer József,
Pálfy Ferencz,
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XXIII. Tiszaszabályozási költség
25,554 „ — „
XXIV. Általános költsé
gekre
34,244 „ 50 „
XXV. Előre nem látha|
tokra
18,000 „ — „
Kiadások összege
1.216,356 frt 50 kr.
A költségvetés záradékául a tanács
a város tényleges deficzitét föl
tüntető következő előterjesztést teszi :
Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal
a tek. közgyűlés figyelmét azon köriil1 ményre fölhívni, hogy az 1881. évi víz
védelem miatt fölmerült s 100,000 irtot
tevő tulkiadás födözéséröl még eddig vég
legesen gondoskodni nem lehetett s a
költségvetési egyensúly s a pénztár fize
tőképességének föntartása tekintetéből
| kénytelenek voltunk a tek. közgyűlés utó
lagos jóváhagyásával különféle alapokból (
hasonló összeget ideiglenesen fölhasznál- ;
így :
a kórházi alapból
26,000
frt,I
az árvatárból
30,000 „
a közvágóhíd építésére szánt
nyugdíj alapból
_____ 50,000 „
vagyis összesesen 106,000 frt
vétetett át ideiglenesen.
Nem téveszthető szem elöl azon kö
rülmény sem, hogy az 1882. és 1883. év
folyamán foganatosított s mintegy másfél
millió értéket képviselő építkezések, föl
szerelések, feltöltési, kövezési és csator
názási munkálatoknál jelentékeny túllépés
állott elő, melyet határozott összegben csak
a leszámolások megtörténte s a számve
vői nyilvántartás lezárása.' után lehet
ugyan megnevezni, de ami előrelátható
lag meg fogja közelíteni a 80,000 frtot.
Továbbá : a király ö felsége fogad
tatására előirányzott összegen túl részint
a már megtörtént utalványozások, részint
a vizsgálat alatt levő számlák mintegy
70,000 frt tulkiadást tüntetnek ki, mely
összeg jelentékeny része maradandó be
ruházásokra fordittatott ugyan, de e túl
lépés következtében viszont némely egyéb j
kitűzött munkálatok foganatosíthatók nem
voltak.
Végül szükségesnek tartjuk jelezni
azt is, hogy a fögymnázium és kegyes
rendi társházra, mely épületeknek a leg
közelebbi tavaszon leendő foganatba vé
telére minden intézkedés megtétetett, a
tek. közgyűlés által megszavazott 8 a
költségvetésbe két éven át fölvétetni ren
delt 60,000 írtból ezúttal mi sem volt elő
irányozható.
A rókusi elemi iskolai épületre a (
múlt évben előirányzott összegen túl kivántató 20,000 írtról gondoskodni szintén |
nem lehetett. Az annyira fontos s köz- |
egészség érdekéből halaszthatlan vizve- |
zeték előmunkálatainak költségei sem vol- ,
tak előirányozhatok, holott még az eset
ben is, ha a vízvezetéki mü létesítése vál- I
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Oltványi Pál hivatkozva arra,
két utolsó pontját, mivel az első pont
hogy a költségvetés a kiküldött bizottság
Oltványi indítványában benfoglaltatik.
részéröl nagy gonddal és alapossággal
A részletes tárgyalásban a költség
biráltatott és állapíttatott meg, indítvá
vetés jóformán változatlanul elfogadtatott.
nyozza, hogy fogadtassák el részletes
A költségvetés megállapított czimei a kö
tárgyalás alapjául, a részletes tárgyalás vetkező eredményeket tünteti föl.
pedig czimenként történjék, oly formán
Bevételek.
hogy a czimmel a részletek is elfogadott
nak tekintessenek, ha folszólalás nem I. Haszonvételi jogok 431,851 frt50 kr.
, II. Földek jövedelme
281,698 „ — „
történik.
i III. Házak jövedelme
13,900 „ — „
5,836 „ 50 „
Enyedi Lukács elfogadja a költség 1 IV. Erdők jövedelme
157,898 „ — „
előirányzatot a részletes tárgyalás alap V. Kövezetek után
jául, mivel a tanács (alább közölt) javas VI. Telkek kisajátítási
ára
ara
„ — „
latával föltárja a város tényleges pénz VII. Megtérülendő adók
ügyi helyzetét, mely különben a látszó
s adózási költségekből 18,869 „ — „
lagos egyensúlyba hozott költségelőirány VIII. Kölcsönpénzek s
kamatok
9,154 „ 50 „
zatban nincs való színében föltüntetve.
IX.
Városi adók
28,138
„ — „
A tanács a lefolyt 3% évben kényszer
i X. Közigazgatási bevéte
helyzetben volt. Egyrészt a közgyűlés,
lek
7,146 „ — „
másrészt a királyi biztosság rendelkezett XI. Rendőri, illetve közbiztonsági költségekből 849 „ — „
vele. Ha ilyen viszonyok közt az alkot
32,121 „ — „
mányos formák mégis épségben tartattak, XII. Katonai ügyből
í XIII. Tanügyi bevételek 13,606 „ — „
az nem annyira a királyi biztosság, mint
XIV. Előre nem látott
a közgyűlés érdeme, mely önkormányzati
rendkívüli jövedelmek 16,890 „ — „
jogait a tanácscsal szemben igen elné XV. 1875. év végéig
fent lévő cselekvő
zően gyakorolta és ama drága jogait
követelésekből
17,000 „ — „
csorbittatni engedé a kitűzött czél érdeké
Bevételek összege
1.034,957 „ 50 „
ben. A rendkívüli viszonyoknak azonban
50%-os pótadó
1^1,399 „ — „
vége van és ezentúl őrködni kell a
Összesen: 1.216,316 „ 50 „
törvény hatóságnak önkormányzati jogának
Kiadások:
sértetlen épségben tartása fölött. A ta
nács előterjesztésében fölsorolja ugyan a I. Haszonvételi jogok föntartására
73,546 frt — kr.
közgyűlési engedély nélkül fölvett kölcsö
II. Földek
4765 „ — „
nöket, de azokra nézve még utólagosan III Házak föntartása
4862 „ — r
sem kéri a közgyűlés jóváhagyását. Erre, IV. Erdészetre
24,560 „ 50 „
valamint a föntebb hangoztatottakra V. Kövezetekre
74,981 „ 50 „
9012 „ 50 „
nézve a következő javaslatot terjeszti elő: VI. Telkek kisajátítására
VII
Közadók
és
adózáMondja ki a közgyűlés, hogy a költ
zási költségek
59,508 „ 50 „
ségelőirányzatot elfogadja a részletes tár VIII. Szenvedő tőkék és
gyalás alapjául;
kamatok
341,653 „ 50 „
IX.
Városi
adók
9138 „ — „
hogy a tanácsnak megadja az általa,
X.
Közigazgatásra
106,380
„ — „
a közgyűlési elöleges jóváhagyása nélkül
XI. Rendőrségre
61,614 „ — „
fölvett kölcsönpénzekre nézve, a tanács XII. Katona ügyre
15,500 „ 50 „
részéről ugyan nem kért, de a közgyűlés XIII. Tanügyi költsé
gekre
106,197„ — n
jogkörébe tartozó utólagos jóváhagyást ;
XIV.
Tudomány
és
mű

s hogy utasitja a tanácsot arra, hogy a
vészet
24,991„ — „
rendkívüli viszonyok immár megszűnvén,
XV. Vallásügyre
12,025„ 50 „
a jövőben szigorúan tiszteletben tartsa a XVI. Árvaszékre
12,406„ — „
köztörvényhatósági bizottság önkormány XVII. Egészségségügyre 21,073„ — „
41,436„ — „
zati jogkörét és tartsa be pontosan a XVIII. Köztisztaságra
XIX.
Utczai
világításra
50,539„ — „
költségelőirányzat megszavazott tételeit.
XX. Tűzoltási költsé
A közgyűlés rövid fölszóllalások után
gekre
17,759 „ 50 „
elfogadja Oltványi Pál indítványát XXI. Segélyezésekre
35,388 „ 50 „
a tárgyalások menetére nézve és elfo XXII. Vízvédelem és vizlecsapolás
32,220 „ 50 „
gadja Enyedi Lukács javaslatának
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Első melléklet a „Szegedi Napló“ 294-ik számához.

aijegyzö.

polgármester.

A közgyűlés ezt is magáévá tette s
ezután a közgyűlés befejezettnek nyilváni ttatott.

Előfizetési fölhívás
Szegedi Napló

1884-ik évi
első évnegyedére.
Előfizetési árak:
Egész évre.......................... 14 frt — kr.
Fél évre...........................
7 frt — kr.
Negyedévre............................. 3 frt 50 kr.
Egy hóra.................................. 1 frt 20 kr.
Az előfizetési ár helyben ház
hoz hordva s vidékre postán küldve
értendő.
A kiadóhivatal.

Újdonságok.
— Deczember 22. —

— Tisza Lajos kir. biztosnál holnap
délelőtt értekezlet lesz a létesítendő uj
vízvezeték tárgyában. Mint értesülünk, a
kir. biztos még távozása előtt megoldva
akarja látni ezt a városunkra nézve nagy
fontosságú kérdést. Grahn vízvezetéki ter
vei, mint már jeleztük, itt vannak s ha
jól tudjuk, ezeknek elfogadása fölött fog
a holnapi értekezlet dönteni, melyen a

— Hiába beszélsz nekem galambom. gondolnak, aki a falukban a faluházánál hatosra métermázsánkint nem igen né
Az egy angyal. A legszebb asszony a a tanács-szoba előtt áll nagy bottal,
zett, különösen az esküdt uraiméknál.
soirén. No mert te nem voltál ott.
mint a hatalom jelvényével a kezében, Lejebb szállított áron lehetett nála min
Az asszony fájdalmasan fölszisszent. várva az esküdt urak parancsait. Azután dent vásárolni. Cziczéz Náthán JJhiába
Az ujj megint megfájdult.
meg olyat gondolnak, aki dobszóval hir törte a fejét, hogy mi az ördögért ád
deti a falu kicsinye-nagyjának, hogy mi amaz olcsóbban mindent? A Báruch
— Persze hogy angyal. Maga Kókay Zoltán
Zoltán is azt mondta. Ö is ott volt. Igaz kor lesz sorozás, meg adófizetés. Nem a Stéhgród jól tudta, hogy mért ád, azért
adott, hogy tegyék meg bírónak.
az nagy kópé, ö vezette haza az örnagy- dobos kisbirót értem.
Megtették bírónak. A piczi, poczaDe bizony a dobos kis bírót értem.
nét, mig az a vén iramgim őrnagy a ka
Ott áll az ablak előtt és vastag, tömzsi kos Báruch Stéhgród zsidót a pápista falu
szinóban maradt kártyázni.
Az ujj most már igazán impertinen- ujjaival dobolgat az ablaktáblákon. Azért megtette bírónak. Azért dobolgat olyan
sül viselte magát. A tábornok folytatta: biró, mert tegnap lett megválasztva a önelégülten a ablakon. De ezt megun
— Megmondtam annak a Kókaynak, falu dísze java által, kicsi pedig azért, ván, hátra fordul. Olyan jókedvű, olyan
annak a kópénak, mikor kérdezte, hol mert nem teremtette az ur isten na ’ kedélyes. Mit csináljon, mihez fogjon?
vagy, hogy megvágtad az ujjadat 8 azért gyobbra. Fz ugyan rósz vicz, de Bá- Hogy nem hoznak most senkit a falu há
ruch Stéhgród ur is, a falu uj bírója zára, hogy gyakorolhatná rajta bírói ha
Bá
nem jöhetsz.
— S mit mondott ? vágott közbe az szokta volt mondani, hogy hát öazért, talmát.
Bírói hatalmát akarja gyakorolni.
nem nagyobb, mert az isten nem terem
asszony.
1 Poziturába vágja magát. Homlokát ránczba
tette nagyobbnak.
— Hogy tégy rá diakulum flas
Az isten nem teremtette nagyobb szedi, de nem lévén gyakorlott a fejbőr
tromot.
Ez sok volt. Könyei kifacsarodtak nak, szokta volt mondani Báruch Stéh mozgatásban, ez nem sikerül neki. Sőt
és fájós ujját ajkához emelte. Még a gród ur. És ebben igaza volt. De da azt veszi észre, hogy a szükölködésben
tábornok is észrevette a fájdalmat az czára annak, hogy olyan piczike volt, a fülczimpáját kissé megerőltette. Sebaj,
arczán s vigasztalta, de csak úgy magá nagy konkurrense volt mégis a faluban a bírónak szabad egy kissé megerőltetni
Cziczéz Náthánnak, akivel persze, épen magát. A Cziczéz Náthán bizonyosan jaj
ban dörmögve:
— Nem kell desperálni. Az én fe- azért, örökös hadi lábon állott. Akkor gatna belé. De ő különb ennél. S Bá
lejthetlen barátomat derékban szakította midőn Cziczéz Náthán bejött a faluba ruch Stéhgród ur mosolyog, olyan furcsá
félbe az ágyúgolyó és mégis szaladt ve lakni, melyben ő harmincz év óta monopo nak tetszik ez most neki, hogy ö a biró.
lem ; én nekem félig levágták a nyaka lizálta az üzletet, megérett Aáruch Stéh A fehérre meszelt falon ujjnyi vastag a
mat és mégis élek. Mi az az ujjvágás, gród urban az eszme, hogy ezt az ellen por. A kisbiró odaáll, el elnézi, hogy má
felet legyűri. Azt nagyon jól tudta, hogy szik azon végig az utálatos pók. Máskor
édes lelkem. Nem kell desperálni.
k.
az ö vevői nem hagyják el a régi botot szemébe sem ötlött volna az ilyen bo
az uj kedvéért, és hogy az ezen a téren londság. Most biró, most egészen más.
nem is igen sokan árthat neki, hanem Megölhetnélek te pók, mondja magában
majd a közügyek terén, ott megmutatja a biró ur, de nem öllek meg ! Gyakor
A kis bíró,
annak a jött mentnek, hogy milyen ka- lom kegyelmi hatalmamat.
— Karczolat. —
Miután kegyelmi hatalmát gyako
paczitás ö a faluban.
Irta. Irányi Dezső.
És azután olcsóbb is lett egyszerre rolta ily módon a kis biró, leül a bírói ka
Ez a kis bíró nem olyan kis biró, a stájrin-gyertya a Báruch Stéhgród bolt rosszékbe. A légycsapót kezébe veszi, de
amilyet tan az olvasók gondolnak. De jában. A búzát nem árfolyam szerint a világért se verne vele agyon egy lebizony nem olyan. Mert olyan kisbirót vette, mint szomszédja, hanem egy pár 1 gyet — máskor. De most mégis agyon
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város részéröl részt vesznek : Pálfy pol tekintettel, hogy a városnak a belvárosi lezzük, hogy a kovács- és bognár-mun
zsebbe és kivette aző eredeti paszszuaait, mintha ő is csupa előrelátás
gármester, Szluha főkapitány, Szabados leányiskola, a kálváriái és a fogadalmi kákat évi 319 frt 50 krért Kovács Jó
ból hordta volna magánál. Már most a
tnok, Vass Pál főjegyző, Singer Mátyás kápolna építésénél tetemes tulkiadásai vol zsef, a lóvasalási munkákat évi 300 írtért
tak, a város részére, egyházi czélokra Schütz Ferencz és végül a borbély-mun rendőrség föladata lesz kideríteni, melyik
főorvos, Tóth Mihály főmérnök és Vass Károly
, 8000, iskolaépitési czélokra pedig 10,000, kákat 8 százalék árengedés mellett Ma az igazi: a dorosmai, vagy a gyálai paszKároly közgazd. előadó.
' azaz összesen 18,000 frtnyi összeg meg gyar Imre vállalták a legolcsóbban. Ezek8ZU8-, mert ettől függ, hogy a dorosmai
— Az építkezés az utolsó hónapban. Az térítése rendeltetett el. Ez az összeg a \ nek az ajánlatoknak elfogadása remélember visszakapja-e lovait.
építkezési bizottság mai, az idén 103 ik , helybeli kir. adóhivatalnál ki is utalvá | hetö is a bizottsági javaslatra.
— Egy szép leány kizsebelése. A mama he
lyett ment bevásárolni a fürge lányka. Szívesen
ülésében, 12 építkezés iránt benyúj nyoztatok és pedig a helyes számvitel tekin
— Szilveszter-estély. A vigasságok
tette bizony, mert hiszen a piaczon, ahogy elől
tott kérvényt vett tárgyalás alá, me tetéből oly képen,hogy a királyi biztosság között, mikkel a bajban gazdag 1883-ik
megy ő a gazdasszonyi tárczával, utána a sza
lyekre nézve az építkezési engedélyek kezelése alatti közintézetek alapjában em esztendőnek hátat fordítunk, ott találjuk
kácsnő a zöldséges garabolylyal, olyan pompásan,
kiadását a tárgyalás alkalmával azon lített iskolai és egyházi építkezéseknél a kereskedő ifjak egyesületének szilvesz lehet és szabad adni a nagyon fiatal menyecsk étnal javaslatba hozta. A kérvények a kö fölmerült tulkiadások fedezésére vétettek ter esti mulatságát is. Mint az előző esz Alkuszik is jó gazdasszony módjára, minden leal
krajczár egy érdempénz neki, mert azo
vetkezők : E m e 1 e t e s épületekre: át. Ezen tulkiadások levonása után a tendőket, ezt is pohár-csengés, vig kaczaj kudott
kért megdicséri a mama. Olyan büszkén is hordja,
Fotti Mária (a Jókai-utczában), Weisz Mór
kérdéses 18,000 írtból még körülbelül közt temetik el a fiatal kereskedők, kik fejecskéjét s abban nagy bogárfekete szemeit,
Mór és neje Politzer Sarolta (a korona- ; 1000—1200 frt marad rendelkezésre, estélyüket ezúttal a Durbincs-vendéglőben mint a kinek semmi se hiányzik boldogságából.
utczában). Földszintes épületek- , amely a királyi biztosság utasítása értel tartandják. A rendezőség programot is Hanem egyszerre csak megakadt a vásárlás. A kis
asszonyka keresi a tárczáját, melyet épen az imént
r e: Csiszár József (a viola-utczában), mében, a kálváriái és fogadalmi kápolnák csinált már, melyből csak annyit lehet tett
bele kabátja uj divatu zsibébe. Ejnye no
Fonyó János és Auer Teréz (a Polgár- ( belső berendezésére lesz fordítandó. A elárulni, hogy lesz muzsikaszó, ének, bo- nincs, sehol sincs. Nem bírja kifizetni azt a szép
utczában), Szélpál Mária (a berlini kör- j rendelkezésre álló legeiül említett 29,935 hókás szavallat, mulatságos fölolvasás és vörös répát. Jaj, mit mond a mama. Vége a sz ép
utón), Ács Sánta József (a csillag-utczá- , frt 17 krnyi könyöradományi alapból a ami Jo, jó vacsora a sógorasszony kony álomnak, többé soha se küldik ki a piaczra. Sze
gény kicsike, szinte látszott, hogy otthonra tar
bán), Kovács Mihály (a délibáb-utczában), a fentebbi 18,000 frt levonása után még hájából.
togatja bogárszeme könnyeit, mert az utczán reste 1
Ződi József (a fecske-utczában), Dudás Antal
, fönnmaradó összeg hováforditására nézve
— Egy ital borért. Bezúzott fejjel,
sírni. De egyszerre felvidul az arcza. Hallja amint
kiálltják : „Meg van a tolvaj, kisasszony! Hoz
Antal (a Zákány-utczában), Eördög István , az alábbi intézkedések tétettek. 1. A melyből csakúgy patakzott a vér, jelent
zuk a tolvajt 1“ Egy csúf, ragyás czigáu yván és neje Táborszky Anna (a remény- helvét egyház község templomának épí meg ma reggel 10 óra tájban egy legény
asszonyt ozipeltek feléje, hogy szinte meg
utczában), Arleth Ferencz és neje Szi- tési költségeire kiutal vány oztatott 6000 a rendőrségnél. A fájdalomtól remegő
sajnálta jó szive. De hasztalau volt reménye,
ráky
Szi Júlia (a Polgár-utozában) és Páter András
i frt oly kikötéssel, hogy ezen összegnek hangon panaszként előadta, hogy fejét a a nyomorult asszony nem adta elő pénzét, sőt azt
András és Nagy Rozál (az Ilona-utczá- j körülbelül fele a templom tornyában elhe gazdája, Szőllősi György zúzta be egy is tagadta, hogy elvette. Pedig azok, akik elfog
ták, látták a zsebelést, de hiszen tanú se kellett,
bán). A bizottság legközelebbi ülése a lyezendő harangok beszerzésére fordittas- ital borért. Szőllősi György a „Páva“
midőn a rendőr a czigányasszonyban a hírhedt
jövő hétfőn tartatik.
sék. 2. Az ágostai evangélikus egyház korcsma bérlője, a gazdája, ö pedig Szűcs Sándor
Farkas Katit ismerte föl. A gonosz asszonyt átad
— A kir. biztosság megszűnésének község templomának építési költségeire Sándor, aki mint pincze-legény szolgált ják a bíróságnak.
kiutalványoztatott 3000 frt. 3. A zsidó az ivóban. Reggel akarta meginni azt a
- Egy ház ostrom alatt. Arról a
küszöbén a rekonstrukczióból kifolyó hitközség számára kiutalványoztatott 2800 kis bort, amit még az este kapott. A
Fodor-utczai házról van szó, mely az
ügyek minden ágát bogát rendezik, úgy, 1 frt azon kikötés mellett, hogy az iskola gazdája nem hitte neki, hogy az még az egykori „csöngős bolt“ sorsára jutott.
ahogy hamarjában lehet. Mintegy két hét épitési czélokra fordittassék. Az elsorolt esteli bor, hanem ráfogta, hogy úgy lopta
Valóságos ostromállapot az, amit itt a
óta mise történik egyéb a kir. biztosság- ' összegek levonása után a legeiül jelzett és beverte érte a fejét. Véres fejjel az még folyton tartó kőhullás okoz. Rend
nál, mint a nagy leszámolás annak ki- ; alapból még 135 frt 17 kr. marad fönn. tán egyenesen orvoshoz futott, de az or őri beavatkozás, nyomozás, lárma, zaj
Ez az összeg a könyöradományok keze vos ur, panaszlá a legény, nem vizsgálta
hasztalan, a kődarabok hullnak, egyre
mutatása végett, hogy mi van készen s lésével fáradozott kisebb hivatalnokok ju meg, mert pénzt nem tudott neki adni.
hullnak a ház udvarába 8 nem tudni,
mi nincs. Az uj építési alapot is, mely- . talmazására fog fordittatni.
— Tolvajfogó igazgatóság. Az államvasut
hol rejtőznek a rakonczátlan gazkópék,
helybelyi
igazgatóságának ritka szerencséje vau a
nek az uj szegedi törvényben olyan fon- ■
kik a veszedelmes játékot űzik. Hanem
— A jövő országgyűlési választá
tos szerep jutott, szintén most szedik sokra vonatkozó intézkedések teljesen tolvajfogásban. Meg se tudnánk mondani, hánya az már igaz, hogy ügyes egy rendőrség
dik tolvaj az már, akit tegnap ismét elcsípett. De
ez a mi rendőrségünk. Még csak annyit
rendbe s készülnek a kimutatások a ren- ' befejeztetvén, az igazoló választmány ma
ezúttal a saját kezelő-közegeiből került ki a jó se tudott mindeddig kinyomozni, hogy
delkezés alatt levő telkekről s azok bér- ' délután tartott utolsó ülésében a válasz madár, ki ha rá nem bizonyíthatnak, hát később
mely irányból jőnek a kődarabok. Hogy
beadott részének jövedelméről. Ez ada tók névjegyzékét lezárta s jelentését a még nagyobb bajt is csinálhatott volna. Az esetről azok a kövek meg nem szólalnak 1
tokból közölhetjük, hogy a bérbeadott , belügyminisztériumhoz, a törvény értel a rendőrségnél értesültünk. Iliász Kálmán felügyelő
— Schön Adolfnak mai számunkban
panaszkodott tegnapelőtt, hogy irodabeli asztalána k
közölt nyílttéri közleményét ajánljuk a
telkek a kisajátítási bizottság megszűnése, mében megtette.
fiókjából eltűnt a tárczája. Pénz csak kevés volt közönség figyelmébe.
vagyis a f. évi jul. 28-ka óta a néhány
— Az országos kiállításra a sze ugyan benne, de a bundájáról szóló zálogjegyet
kincstári telekkel együtt 1146 frt 55 krt gedi végrehajtó bizottságnál eddig a kö nagyon sajnálta. Az igazgatóság azonban komo
X A fölülmulhatlannak ismert eredeti Singer
vetkezők tettek megrendeléseket : Tisza Lajos
jövedelmeztek.
Varrógépek családok és kézművesek részére, melyek
lyabban vette a dolgot, miután már más alkalom
1 frtos heti részlet (vidékre 5 frtos havi részlet
és asztalos munkát, mal is történt lopás ugyanazon asztal fiókjából. A
— Könycradomány végmaradványá- ■ Lajos szíjgyártó
fizetés mellett kizárólag csak Neidlinger G. urnái
nak felosztása. A városhoz és a király Pálfy Ferencz rostát és gazdasági gépet, nyáron vettek ki belőle egy 23 írttal terhelt pén Szeged, Kárász-utcza uj Madár-féle házban kap
biztossághoz befolyt könyöradományokból Zsótér Andor kádár munkát, Tóth Péter zes levelet. Annál nehezebbnek látszott a nyomo hatók, a t. közönségnek legjobban ajánlhatók.)
A „Budapesti Hirlap“-ot, melynek előfizetési
még összesen 29,935 frt 17 Ve kr- áll ren- ' asztalos munkát, Vass Károly porczellán zás megejtése, mivel a szobában a káros társán,
fölhívását lapunk mai számának hirdetési rovatá
delkezésre. Ennek az összegnek, mily ; festészeti tárgyakat, Kovács Albert kárpi Heimer János felügyelőn kivíil alig fordult meg
ban közöljük, a legmelegebben aján juk olvasóink
czélokra való fordítás ügyében a királyi tos munkát, Weisz F. rézműves munkát, valaki; erre pedig senkinek se jutott eszébe gya
figyelmébe. Fő szerkesztője Csukássi József és veMadár
Mihály
asztalos
munkát,
Weiner
Miksa
biztosság egy javaslatot készített s azt
nakodni. Az igazgatóságnak támadt végre az a
zérczikkeit a legelső magyar publicista Kaas Ivor
elfogadás végett áttette a belügyminisz- ‘ Miksa asztalos munkát, Szluha Ágoston szerencsés gondolata, hogy az illető zálogüzletben báró és Rákosi Jenő írják. Iránya minden izében
teriumhoz. A javaslat azon irányelvek esztergályos munkát, Lustig Ferencz asz kérdés tétessék, ha nem fordultak-e meg ott azóta magyar nemzeti s telj-s erővel azon van, hogy a
magyarosodást terjessze, a közszellem emelésére
szerint készült, amik 1881-ben a könyör- talos munkát, dr. Rósa Izsó porczellán a zálogjegygyei ? De bizony csak ott járt már egy hasson, üdvös mozgalmakat támogasson és kezde
adományok 150,000 frtnyi tartalék alap festészeti tárgyakat, Bakai Nándor gép szolgáló-leány, aki kiváltotta a bundát. És hogy ményezzen. Pártérdekeket nem szolgál, vélemény
jának kiosztásánál alapul szolgáltak, azaz ' tárgyat, Rosenbaum Adalbert esztergályos a nyomozás megindittatván, kiderült, hogy az a szabadságát, a hirlapiró ez egyetlen vagyonát
ezen utóbbi összeg is jótékony és közmű munkát, Vajda J. Fülöp szíjgyártó mun leány a Heimer felügyelő szolgálója, aki mikor csonkitatlanul megőrzi föl és le egyaránt. Tár
czája változatos. Első rangú írók müveit közli,
velődési czélokra fordittatni javasoltatott. , kát, szeged-csongrádi takaréktár vonalzó elővették, nem késett rávallani a gazdájára, hogy
regénycsarnoka bán pedig a fordított és eredeti reés
könyvkötő
munkát,
szegedi
keresk.
és
A királyi biztosság javaslatát, amelyet az '
az küldte a zálogjegygyei a bundát kiváltani. Az
géuyek egymást váltogatják. A többire nézve utal
alábbiakban részletesen ismertetünk, a • iparbank vonalzó és könyvkötő munkát, igazgatóság azonnal letartóztatta Heimert, aki juk olvasóinkat magára az előfizetési fölhívásra.
Mai számunkhoz mellékelve veszik olvasóin k
minisztertanács változatlanul elfogadta. A szegedi által, takaréktár vonalzó és könyv azonban azt állítja, hogy a tárczát úgy találta, s
a Franklin-Társulat kiadásában megjelenő hírla
kérdéses javaslat értelmében, arra való kötő munkát, szegedi téglagyár asztalos midőn a zálogjegyet kivette belőle, a bánomkert- pok előfizetési fölhívását. Ez utóbbiak között a
munkát, Fluk Ferencz porczellán festé nél eldobta. Az alsóvárosi rendőrbiztos meg i^ legrégibb az immár 31-ik évfolyamát élő „Vasár
ver vele egyet. Ö ölhet is. Báruch Stéhgród szeti tárgyakat, Eisenstädter Antal asz találta az üres táczát a kérdéses helyen. A vizs napi Ujság“, mely nagy képes hetilapnak, az ol
gród, a biró, ölhet is. És mert ez az , talos munkát, Eisenstädter Férd, aszta gálat Heimer ellen most a nyáron ellopott pénzes vasó közönség e kipróbált házi barátjának, jövőre
legjobb ajánlása, képeink évről-évre szaporo dó
eszme tetszett neki, kedélyesen mosoly- , los munkát, Eisenstädter Róbert asztalos levélre vonatkozólag is megindittatott.
száma és szebb kivitele mellett, kiváló irodalmi
munkát.
A
megrendelések
kiadása
iránt
gott a biró ur.
— Lopások vizen és szárazon. A erők által kiálitott, folyvást növekedő változatos
tartalma, mely te jesen fölöslegessé teszi a ma
Megölte a legyet. De hátha őt is ' a végrehajtó bizottság legközelebb fog változatosság kedvéért, a Tiszára is le
megölik ? De nem úgy, ahogy ö a le intézkedni. — A megrendelések soroza járt mostanában egy-pár tolvaj galibát gyar közönségnek hasonló külföldi lapok járatását;
mig társlapja, a „Politikai Újdonságok" a politi
gyet. Ments isten '. Baruch Stéhgródot, a tának közlését folytatni fogjuk.
csinálni. A lopásnak azt a veszedelmes
kai heti események gondos és hü Ö38zeállitá3át j
kereskedőt, nem igy szokták megölni. S ,
— Vakmerő éjjeli betörés. Még pe módját kezdik divatba hozni, hogy elvág adja s képes gazdasági melléklappal van bővítve. —
a poczakos kisbiró a karo3székben el- ' dig olyan ismét, amiről a rendőrségnek ják a hajó kötelét, mint azt tegnapelőtt A „Képes Néplap" a iegolcsóhb hetilap a kevésbbé
gondolja, hogy hát, hogy is szokták ? A j
éjjel a Boros Mihály gazda hajójánál is vagyonosok vasárnapi újsága, tanulságos és mulat
tató tartalommal, s a politikát tárgyaló rendes ro
bót előtt megáll egy kocsi. Kiugrik be- ! tudomása nincs, mert az esetet a káros tették. Az isten őrizte a hajót, hogy a viz vattal
; ezek kiegészítője a „Világkrónika" czimü
—
mint
mondja
—
fölöslegesnek
löle egy pár magas kalapu pesti keres
tova nem vitte. A gonosztevők a mintegy képes melléklap, mely eddigi rovatai mellett új
évtől ke zdve nagyobb elbeszéléseket és regénye
kedő. Szét néztek a firmán, összeütik a tartotta bejelenteni. Szinte hihetlennek 35 öles kötelet, melylyel a hajó kikötve
fejüket, 8 befelé tartanak. Ki tudja, mit tetszenék a dolog, ha bizonyítékok nem volt, magukkal vitték. Ez az eset is csak két is fog közölni ős amely hetiközlönynek ép úgy
a „Képe3 Néplapénak ára félévre csak 1 frt.
csinálnak ? Összeirogatják szépen a por támogatnák. Csütörtökön éjjel az iskola- arra inti hajósgazdáinkat, hogy éberebb mint
Ugyanez iv tartalmazza a „Jogtudományi Közlöny"
tékát, lakatot tesznek a kasszára, becsuk
felügyeletet gyakoroltassanak a kikötő szaklapnak előfizetési fölhívását, továbbá a Frank
ják a boltot. Aztán megint össze dugdos- ' utczában, Petten mészáros üzletébe tör helyeken. Ma délelőtt meg a piaczon tör lin-Társulat könyvkiadványainak jegyzékét.
sák a fejüket, fölülnek a kocsira, és amint tek be; abba az üzletbe, mely szemben tént vakmerő lopás, hanem ennek tette
jöttek, távoznak. Az ilyen makhiniaczió van a Hungária szállóval és a bérkocsi
Meghívás.
sét már kézrekeritették. Egyik Szécheután mondja egyik kereskedő a másik állomással. Az üzletnek csak a belső aj nyi-téri boltajtó elöl emelt el egy Szűcs
F. hó végén megejtendő városi képvi
nak : meg vagy ölve !
selőválasztásra kijelölendő képviselők meg
taja volt bezárva, ennek is üvegből volt Verőn nevű nőszemély egy kendőt, de
Meg vagy ölve. Nem ! pattant föl a
Molnár rendőr megcsípte. Átadják a bí beszélése végett a VI. kerület t. válasz
poczakos kisbiró. És szaladt az ablak egy része. Ezt kellett csak a gonosz róságnak.
tóit f. hó 23-áu d. u. 3 órára az alsó vá
hoz. Az ablaknál most már ott láthatta a tevőnek bezúznia, hogy a székbe juthas
rosi társalgó-egylet helyiségében (szt.-há— Hárou esztendő után. Szunyogh József
Czicziz Náthán vigyorgó arczát. Hosszú son, ahol aztán derekasan összepakolt. A József dorosmai gazdaember mindig csak romság utcza 61. sz. Kovács-féle ház)
ujjával a szomszéd ház felé bökdösött, a jelentékeny mennyiségű füstölt- s egyéb gyalogosan járt be Szegedre, mióta két tartandó értekezletre pártkülönbség nél
Baruch stéhgród háza felé. A kis pocza huafélék mellett eltűnt a mészárosné ru szép lovát ellopták. Az pedig régen, 3 kül ez utón is tisztelettel meghívja
kos biró csak bámult. Hát csakugyan
esztendő előtt volt. Hanem nemsokára is
Szeged, 1883. decz. 20.
igaz ? Kocsi a ház előtt, hosszú kalapu hájához vásárolt selyemanyag, mely az mét nem jár gyalog. Ma, hogy ismét be
a bizottság.
kereskedők, a firma mustrálása ! . . Hej, üzletben maradt. A gonosztevő az útra jött, az ujszegedi oldalon, az ártér aknáha a falu megtudná, hogy az uj biró
visszatérőben egy nagy kést is elvitt ma zásán dolgozó kubikosok egyikénél fölis
megbukott és csődbe jutott ! Szaladt gával, valószínűleg a netáni tettenérésnél merte kedves eltűnt lovait. Jól megnézte
Nyirő Sándor verses népszínműve,
haza.
való védekezésre. A betörés hajnalban őket, kivette a passzusokat is, melyeket „A fütty“ tegnapi első előadásán csak
. . . Egy fél óra múlva megint ott
előrelátásból mindig magánál hordott, s
ült a bírói karosszékben, kezét mellénye történhetett, midőn már a kávéház zárva úgy hasonlította össze a lovakat. Az övéi félsikert aratott. Tárgy halmaz miatt ma
zsebébe akasztva, boldog önhittséggel volt és a bérkocsik is elszéledtek.
azok, nem csalódik, egyenesen a rendőr nem foglalkozhatunk tüzetesebben az új
kiáltá :
— Városi vállalatok bérbeadása-Ma séghez ment hát, mely a vizsgálatot azon donsággal és csak konstatáljuk, hogy a
— Kiegyeztem !
ismét három városi vállalat biztosítására nal megindította. Farkas József szerb- szép számmal egybegyült közönséget
nézve tartatott meg az ajánlati verseny kereszturi kubikos, akinél a lovak van
az I ső tanácsi ügyosztályban. Röviden je nak, nem jött zavarba . Benyúlt a mandli- Folytatása második mellékleten.

Színház.

Szeged, decz. 22-én.

Zsiradék-árukban a lefolyt héten megle

hetős élénk forgalmunk volt. A spekulatio részé
ről ismét néhány nagyobb bevásárlás tétetett és
így az árakban daczára az erős kínálatnak lénye
gesebb változás nem történt Ma a hangulat a
sertés-áraknak Kőbányáról jelzett tetemes esése következt ben ismét lanyhább.
Mai jegyzéseink:
Disznó-zsír 58—59 írt hordóval együtt.
Pörkölt szalonna 4872— 49*/, frt.
Fehér tábla szalonna 52—53 frt.
Füstölt tábla-szalonna 58—59 frt.
Paprikás füstölt szalonna szeletekben 58—59 frt.
Paprika a lefolyt héten is megtartotta szi
lárd jellegét. A szerdai hetivásár az eladók részé
ről csak igen gyengén volt látogatva és a behoza
tal nem felelt meg az élénk keresletnek A mai
szombati hetivásár élénkebbnek ígérkezik. Az árak
változatlanok.
Mai piaczi áraink :
Kereskedelmi 22—23 frt.
Középfinom 36—37 frt.
Király 52—53 frt.
Rózsa 85--90 frt.
Csöves 40—42 írt.
Szappan gyengébben keresve.
Szegedi közönséges szappan 34 frt.
töpörtő 38 „
Keményítő lanyha hangulatban.
Tüll-Anglais 201/.—2ll/2 frt.
Festő
13‘/2 frt.
Köleskása jól keresve.
Mai ára: 12—12y2 frt.
Árpakása szilárd. 12—1272 frt.
Az árak Szegeden, 100 kilónkint értendők

A közelgő ünnepek miatt az elhajtás esek élyebb volt, amiért az e heti üzlet különösen könynyú fajtákban lanyha maradt, ami az árak ha
nyatlását vonta maga után. Zárlattal azonban ne
héz fájták után élénk tudakozódás mutatkozott,
de ezekből a piaczon kevés készlet volt, ezért
áraik emelkedtek.
Átlagos heti árak: Magyar sortirozott áru 290—320 kgr. nehéz 48 — 49 krajezár.
180~?’?. kf?r- nehóz :0~5072 kr. Nehéz 300
kgr. fölüli 48 kr., átmenetben szerbiai 4372—467a
kr., romániai 44—46 kr.
üabnaárak: Kukoricza bánáti 7.20, árpa
7.80 kr. métermázsánkint.
Itteni állomány: decz. 14-én maradt
106,216 drb.
Fölhajtato tt Alsó-Magyarországból hiz
lalt 1578, Szerbiából 2824 db. A magyar államvasuton hízott 3734, sovány 804, összesen
8932 drb. Állomány 115,148.
Kihajtatott: Felsőraagyarországba
46 db. Becsbe 2830 db. Csehországba 288 drb,
Bodenbachon át 836. liutkán át 1278, Délnémet
országba 289 drb. Budapesti fogyasztásra 2375 db,
külterületi fogyasztásra 150 drb. Kőbányai szalonnakészitö 300 drb. Összesen 8357 db. Megma
radt állomány 106,791 db.
A részvény-társulati szállásokon 24,386 db
sertés van.
Az egészségi és átmeneti szállásokon decz.
14-én maradt 21,952 db. Fölhajtatott: szerbiai
2824., Összesen 24,776 db. Elhajtatott 2491 db.
Megmaradt állomány 22,285 db, és pedig 11231
db szerbiai és 11,054 db romániai. Az egászségi
vizsgálatnál jan. 1-től kezdve 2513 drbot vontak
el a fogyasztástól és fordítottak technikai ezélokra.
Bécsi vásár decz. 18-án. Fölhajtatott
7434 db sertés, melyek közül 3822 oroszlengyel.
Az üzlet csendes. Nehéz 44—46 frt, közép nehéz
40—43, süldők és oroszlengyel 30—40 frt, 100
kílogramjával.

Távirat.

Schön-féle kávéházban
a helybeli

KATONAZENEKAR

A tisza-eszlári bünpör a királyi
táblán.

Budapest, decz. 22. (A „Szegedi
Napló“ eredeti távirata.) A tísza-eszlári bünpör tárgyalása ma nyert
befejezést a királyi táblán, mely
jóváhagyta a nyíregyházi tör
vényszék ítéletét.

Elaö szegedi

KÖTŐ ÜZLET

on
yv
tar
a legjutányosabb gyári ááakon

s

(in ng mértét Hál 18 íra alalt készitva.

Pauly Antal
alapittatott 1818-bán.

cs. kir. szab.

Wien, VII. Terchenfelderstrasse 36.

ek

ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű ágyi-ozikkekböl. u. m. vaságyak,
ásvbstéte'r, matraczok, hímzett agytentok, agyi fchernemüekbol. Nagy
választék toliakból, pelyhekböl, dunnákból és loszorbol.
220-20-1
Árjegyzék rajzzal együtt Ingyen és bérmentve.

Hirdetmény.

Makó város tulajdonához tartozó marosi karópénzszedési- és ho
mokhordási jog az 1884. évi jan. l-től azon év decz. 31-ig a f. évi decz.
28-án tartandó árverésen — melyre kellőleg felszerelt zártajánlatok is el
fogadtatnak - haszonbérbe adatik, a feltételek a polgármesteri kivatalban megtekinthetők.
Makón, 1883. deczember 20-án.
Posonyi Ferencz, polgármester.
922—2—1

Dr. Réthy M.

MT harisnyakőtés és fejelés. “W

Tudomására liozatik egyszersmint a t. ez. kö
zönségnek, hogy nagyválasztéku készlet tartatik
selyem, ezérna, pamut, berliner és zefirből ké
szült harisnyák-, keztyük- és kam ágiikból
minden színben és nagyságban.

orvos, sebész és szülész.

Földeladás.

Alföldi Lajos mész- és szénraktára

Kárász-utcza, Árvay-ház, a Prófétával szemközt.

Felsővárosi szilléren 484 □ ő

ölí’ü és vágott tűzifa.
Elsőrendű koaks,

szántóföld szabadkézből eladó.
Tudakozódhatni Magyar Ede tu
lajdonosnál helyben remény-utc
28. sz.

többféle koszén, kovácsszén

Egy gazdasági

Fűtési anyagok!

nagyban és kisebb mennyiségben és‘(kivánatra ház
hoz szállítva a legjutányosabb árak mellett.
Ezentúl oltott és oltatlan fehér-mész, minden
nemű cement folytonosan kapható.
Főtelep korona-uteza 14., zsinagóga-uteza
6-8-10 és Margit-utcza 9., saját ház, hol a
megrendelések, szintúgy, mint az üzletben, elfo
gadtatnak.
Jléltóságos gróf Károlyi Gyula ur termésé
ből eredeti üvegekben, debrői veres, mánai rizling,
és debrői fehér, úgy neszmélyi, somlai, rizlingi,
szegszárdi s magyarádi-bakator pecsenye

gépész,
ki utóbbi időben grófi nagybirtoka
10 évig működött, alkalmazást kere.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

135 csúzos és töszfényes hoteaen
tétetett kísérlet a budapesti RÓKUS k őrházban a

REPARATOR-ral,

»O»OJKA.Tr,

villányi, budai sashegyi, szegszárdi veres, valódi
tokaji, muscatlunel, madeira, malaga-sect csemege
és gyógyhatású borokat, valamint kitűnő magy aradi
és magyarádvidéki asztali borokat nagyban és
üvegekben lehúzva, a minőségért és tisztaságért
kezeskedve, a házhoz szállítva. Továbbá cznkrot,
kávét és mindennemű fűszerárukat a legjutányo
sabb árban ajánl a n. é. közönségnek

P. Pillich J.

kik közül 9 Javult és 126 teljesen meg

gyógyult.

Voltak ezek között olyanok is, kik megelőző
leg a koródában mái- minden más gyógyszerrel
eredménytelenül kezeltettek. — A „REPARAT0R'
kapható gyógyszertárakban : kis Üveg 50 kr, nagy
üveg 1 frt. — Magyarországi főraktár: Budapesten
Kálvin-tér, a „Magyar Korona1' gyógyszertárban
SZEGEDEN kapható: Kovács A. és Barcsay K
gyógyszerész uraknál.

füszerkereskedése
(Széchenyi-tér régi Zsótér-féle ház.)

Felelős szerkesztő

Enyedi Lukács

KATONAI TANODA,
JElgyéves önkénytes tanfolyam
Budapest, nagy korona-uteza 13. sz. a.

Ezen tanfolyam oly fiatalok számára fönnáll, kik hadi kötelezettségüknek mint egyéves
önkénytesek eleget tenni óhajtanak, képesítésüket azonban egy vizsga letétele által kimutatni
kötelesek. Ezen tanfolyam 1884. január 2-án veszi kezdetét és hat hónapig tart, naponta há
rom esti előadási órákkal, hogy a résztvevők a nap folyama alatt polgári foglalkozásuk után
járhatnak. A vizsga német, magyar, vagy horvát nyelven letehető. A hallgatók kívánatra
szállást és teljes ellátást nyerhetnek az intézetben. Beiratások és felvételek naponta az igazgatósági
irodában. Programmok kívánatra ingyen.

CZIPO-ÜZLETET
férfi-, női- és gyermek-czipökböi

helyeztem át,
s rendelek d. e. 7—9-ig, d. I
u. 1—3ig.
Tisztettel

iskola-utczában 18. sz. a. (Endrényi és társa könyv
nyomdája udvarán) az emeleten balra.
Fölvállaltainak minden a kötészet körébe
vágó megrendelések, valamint

ajánlja dúsan berendezett

mindennemű

Tisza Lajos-körat 33. sl]

saját házamba, az uj refor g
mátus templommal szembe |

játszik.

GÖTZ FEBENCZ
902—3—3

Tisztelettel értesítem a n. |
é. közönséget, hogy lílliii- |
sómat

ed

(Bermüller E. utóda tudósítása.)

Ma, vasárnap délután I—3-ig

Kőbánya, decz. 21.

eg

Terményüzlat

Nyílt tér.

-sz

Közgazdaság.

Sertés-vásár.
(A „Szegedi Napló" eredeti tudósítása.)

.sk

csupán Vadnai Vilma és Egri szép
dalai a harmadik fölvonásban tudták me
legebb hangulatra hozni. A» előadás
elég jó volt, bár a népszínműben szo
katlan vers formával a társulat némely
tagja nem tudott megbarátkozni. Kivált
Oláhné rósz szavalata és sipitása so
kat rontott. Ellenben Szatmári (Penna
prókátor) és Makó (Gubics) több Ízben
kaczagtatták a közönséget és tapsokat is
kaptak. Kedves primadonnánkat tisztelői
szép virágcsokorral örvendeztették meg.
A diszletezés, kivált az első fölvonás
ban, az ágait két portára kiterjesztő nagy
diófa, ^általános tetszésben részesült;
úgyszintén az összjáték és a vidám nép
jelenet és körmagyar a harmadik fölvonásban.

.h u

^Sá^oililkjinel léklet a „Szegedi Napló** 294»ik számához.

______ Az ijya.zas'atósá.g-.

|
|

Semmi áremelkedés, daczára a nagy kávévásárnak.

A. B. Ettlinger,

Hamburg, világposta szétküldés,
ajánlja ismert kitünőségü áruit legolcsóbb árak mellett postán díjmentes csomago
lássál utánvét mellett.
Kávé 5 kiloukint = 10 vámfont . . . . o. é.
Rio finom erős .
,....................... 3.45.
Cuba Zöld, erős.............................................. 4.10.
Ceylon kékes zöld, erős................................ 5.-.
Arany-Jáva különös finom............................ 5.20.
Gvönűvkávé igen fin.T zöld....................... 5.95.
Afrikai avönav mokka valódi, tüzes . . . 4.95.
Stambul kávé vegyület................................ 4.70.
Congo tea igen finom, kilója................... 2.30.
Souéhong tea igen finom
........................ 3 50.
Családi tea igen finom............................ 4.-.

I

\ 4 kilós hordóval

l/aviár l-a

. .

. 7.50

nyersen besózva/ 2

4 05

^aranyhus, gyenge 8 dobozonként.... 4.25.
Laflacz friss fovés
„
.... 4.25
^ardina a 1 hűi e 18
„
.... 4.70
Étvágy paiBs pikáns 18
n
.... 7.60.
Angolna fagylaltban igen finom 8 doboz . 4.20.
Marhanyelv á 172ko 4 d£bo
.......................... Ö.1O
Sardella valódi brab. 2 kiló
. .. . . 7.50
Matjes herma, csemege 5 ko. hordóba . . 2.60.
*USZ halak füstölve fin. 2 szekrénybe
. . 2.50
Jamaikai rum l-a 4 liter................................ 4.15

Karácsonyi és újévi ajándékok.
Alólirott 80 év óta fönnálló ezég, elad szemüvegeket, csiptetőket, lorgnetteket a legfinomabb köszörült üvegből, me'yek helyes megválasztás és szakértő módszer sze

rint való elkészítés után a láterőt nemcsak erősitik, hanem meg is javítják.
Leggazdagabb

választék»

_

szinházi látcsövek, katonai és
közönséges távcsők, kipróbált W

ércz-légmérőkből, mint időjelzök, gór csövek, mikroskopok,
mértékek, nagyitóüvegek,
svájezi rajzeszközök, tömmu-

&

ciSZ?! tató

készülék

(Stereoskop-

VApparate) hozzávaló képekkel,
I küIönféle hőmérők (orvosi),

J

(FsHI/

°

kipróbált folyadék mérők, valamint hitelesített szeszmérőkböl.

ISIF* Használt színház-látcsövek becseréltetnek. Javítások leg
jobban eszközöltetnek.
Raktáron tartok azonkívül finom rövidárukat, bőráru-különlegességeket, parfümöket
és toilett-eszközöket a legkitűnőbb gyártmányú khina-ezüstböl, különféle angol késeket és ,
ollókat stb. stb.
Számos látogatásért esedezik
mély tisztelettel

Boscovitz A.

látszerész Bécsből.

Bladási üzlet a hid-utezai Milkó-féle palotában, a posta épület oldalán.
907—*—2
Szinhíizi látcsövek kikölcsönöztetnek.

.h u

|T_ _ _ _ Legczélszerübb karácsonyi és újévi ajándék._ _ _ _ _ _ _ _
E EREDETI Singer-VAORRGÉPEK

„Le Phénix“

franczia éleWivtositó-társnlat
PARISBAN.
ALAPITTATOTT 1844-ben.

az amsterdaini világkiállításon

a legelső és legnagyobb érdem-éremet nyerte.

ed

Főképviselőség Ausztria részére:

BECSBEN: Hegelgasse 20. sz.

Az eddigi világkiállításokon, mint Paris, Bécs, Philadelphia, hol szintén s legnagyobb kitünteSsekkel fogadtattak, azoknak előnyei a legvilágosabban kitűntek. Eladás tel es jótállás mellett, minden
rfölemelés nélkül, csekély előleg és 1 frt heti részletfizetés mellett.

Neidlinger G.
Csakis Kárász-utcza, uj Madár-ház.

Főképviselőség Magyarország részére;

BUDAPESTEN: nádor-utcza 20.
SZEGEDEN

Várnai It. könyvkereskedő urna

eg

Kárász-utcza 5. sz. a.

Első és legnagyobb vésnök-üzlet az alföldön.

F R í kóE ésDérczvésnök
M A N N M.

-sz

zegeden, iskola-utcza, az „Oroszlán^ kávéházzal szemben, Pósz Alajos ur ékszer üzlete mellett* I
Ajánlja a n é. közönségnek helyben 13 év óta jó hírnévnek örvendő üzletét, melyet újabban
mi'.den e szakmába vágó igényeknek megfelelöleg berendezett, miáltal képes a legizlésesebben kiállí
tott vésnökmunkákat olcsóbbért szállítani, mint bármely vésnök.
Gyorsan és pontosan készít mindenféle hivatalos pecsétnyomókat czimerekkel, festékhez vagy
pecsétviasz alá, dombornyomatu prések és ostyához önfestö bélyegzőket, mindenféle számzó-gépeket,
a m. kir. postahivataiok részére berakott számokkal, mindennemű fametszvény-munkákat elvállal,
ezüst evőeszközökbe minden vésést stb. stb. a legjutányosabban és sajátkezüleg készít. Megrendelések
és javításokat gyorsan és pontosan, levélbeli megrendeléseket utánvét mellett is eszközöl.
I
Hímzésekhez előnyomtatásnak monogrammokat készít.

A társulat vagyona:
. . . 233 millió
A biztosítási álladók: . . . 380 millió
Évi bevétel a biztosítási dijakból
24 millió
Kiállíttatott biztosítási kötvény
1881-ben.................................. 72 millió
Kártérítés fejében kifizetett a tár
sulat fennállása óta több mint 32 midió
A társulat zármérleg szerinti haszná
nak 50%-át felosztja a nyereményben való
részesülés feltétele alatt, biztosítottaknak
mindjárt a biztosítás első évétől kezdve.
A nyeremény rész évenkint a befize
tett összes biztosítási dijak arányában kész
pénzzel fizettetik ki.
Azon biztosítók részére, kik a nyere
mény-részről le akarnak mondani, a díjfi
zetés minden évben 10%-kal leszállittatik.
A nagyérdemű becses közönség leg
melegebb pártfogásába ajánljuk ezen dús
gazdag s legjobb hírnevű intézetet.

| Raktáron tart: bélyegző-festékeket minden színben, nagyban és kicsiny
ben jutányos árak mellett.
Minél tömegesebb megrendelést és a n. é. közönség pártfogását kéri

260—50—35

Friedmann M.

.sk

&
891—12 — 2

kő- és érczvésnök.

A f^riediander-íéle porosz kőszén-bányák
Q

Van szerencsém a n. é. közönségnek tudomására hozni, hog-y a Ká-

rász-utczában levő

(Klauzál-féle ház) a karácsonyi ünnepekre készletben tartok mindenféle süte

ményeket, czukorkákat. habsüteményeket,

on
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PIT karácsonyfákat,
igen finom

diós- és mákos-kalácsokat,
úgyszintén elvállalok midenféle

T O K TT A. K.

készítését minden alkalmakra.
Naponta friss tea-SÜtemények pontos és gyors kiszolgálás és a
legszolidabb árak mellett kaphatók.
A n. é. közönség b. megrendelését kéri
mély tisztelettel

Varga N. András.

[ Varga N. András czukrászüzletében.
fcarácsoiiyi és iijévi ajándékok?

Kovács testvérek
Szeged, Gál-féle házban a kézmüvesbankkal szemben,

ajánlják alanti czikkekből fölszerelt raktárukat,
u. m. :

Legtiu. minőségű chifon ingek.

Creton ingek
Angol °xford ing.
Teli alsó ingek
“i™hXnyík | "élküiözheflen

Igen elegáns nyakkendők 25 krtólföljebb.
Legjobb minőségű keztyük.
Sctapálczák 40 krtól följebb.
Utazó bőröndök.
“ Pé"Z‘árCZ‘k-

Teli alsó szoknyák

Köröm-, haj- és fogkefék.

ek

Játéktárgyak igen nagy választékban
feltűnő olcsó árakon.

LEGFINOMABB ILLATSZEREK.

Magunkat a t. közönség becses pártfogásába ajánlva és megrendeléseit kérve
maradtunk
kiváló tisztelettel

-_8g-3-8

Kovács Testvérek.

|g|

I

(‘ziikrász>iizleteiiibeii

89t,~3-2

főügynöksége.
Legjobb minőségű

porosz^kőszén
J o B-c o
Be s
úgyszintén belföldi szénnemek, nagyban és kicsinyben

házhoz szállítva, azonkívül mindennemű legjobb minőségű

ÍÜ%Ífa9 valamint vágOltfa
is kívánatra házhoz szállítva kapható, a legjutányosabb árakon

Milkó Henriknél,
a sóhivatallal semben,

a Tisza Lajos körút felső részén,
valamint a Tisza Lajos-körút alsó részén a honvéd
tiszti pavillon közvetlen közelében.
875—20—3

M I 1L K ® M E y JR Í K .

két szép lakás és

j

nagy pincze, Munkácsy- és I

festő-utezák sarkán, a felsővárosi templom közvetlen közelében.

Ugyan e ház kedvező föltételek mellett

f

a*" eladó,

Továbbá Tisza Lajos-körut 48. sz. a. Cgy kényelmes I

lakás és tágas pincze

B-<iaa.clo. I
Értekezhetni

Lábdy és Pucher lisztüzletében, I
Tisza Lajos-körut 48. szám.

.h u

W* Legolcsóbb sorsjegy.

I

Magyar vöröskfifszt-fgjk‘1 sorsjegyei
1890-ig évenkint 3 húzás nagy nyereményekkel.

j

ed

1884-BEN HÁROM FŐNYEREMÉNY. MINDEGYIK

30'30,000 forinttal.'**6

A legkisebb nyeremény <» forinttól 20 írtig emelkedik.
EZEN SORSJEGYEK. KAPHATÓK

|

A MAGYAR LESZÁMÍTOLÓ- és PÉNZVÁLTÓ-BANKNÁL BUDAPESTEN,
fjBF' valamint minden bank- és váltóháznál az országban. ŐQtfil

_______ ______ |

eg

I 833—6—4

-sz

Budapesti Hirlap.
Szerkesztők e's kiadótulajdonosok:

Csukássi József és Rákosi Jenő.

A „Budapesti Hírlap11 nem pártlap.

.sk

Pártja ■— olvasóinak kiterjedt köre. Szolgálatokat nem kivan se kormánynak, se jobb, se balpártnak tenni, csupán a közönségnek és, ami ugyanaz, az országnak.
Miből állanak ezek a szolgálatok ?
Első sorban abból, hogy mindenről ami az országon belül vagy kivül akár politikai, akár társadalmi, akár művészi, akár tudományos térén
fölmerül: híven, pontosan, gyorsan, röviden, de mégis kimerítően és részrehajlás nélkül értesítse közönségét.
E tekintetben egy hazai lap sem múlja fölül a „BUDAPESTI HIRLAP“-ot. Vannak nagyobb és drágább lapok, melyek terjedelmesebben
tudósítanak, de nincs mely pontosabban és pártatlanabbal adná értesítéseit.
A „BUDAPESTI HÍRLAP" olvasó közönségén és Íróin kivül nincsen senkinek e kerek földön lekötelezve, se osztálynak, se pártnak,
se kormánynak, se nyilvános vagy magán társaságoknak: a „BUDAPESTI HÍRLAP" a legfüggetlenebb lap Magyarország fővárosában, ahol
az egyik lap a pénzvilágnak, a másik egy-egy hatalmas vasútnak s más ily vállalatoknak, a harmadik a kormánynak, a negyedik a zsidóknak, az ötödik
egy egy felekezetnek, a hatodik a szabad kőműveseknek, a hetedik nyolczadik egy-egy pártnak a jármát viseli.
A „BUDAPESTI HÍRLAP" nak csak egy hatalmasság parancsol, az diktálja vezérczikkeit, az szabja meg magatartását, s e hatalmasság:
a nagy közönség és az ország azonos érdeke.
Ennek tesz szolgálatot, a ki a „BUDAPESTI HIRLAP“-ot pártolja.
Nekünk nincs kitől féljünk, nincs kitől reméljünk, kivéve olvasó közönségünket, a mely Ítél szavaink és cselekedeteink felett.

A „Budapesti Hírlap11 rendes tartalma a következő:

on
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I. I’olitikai és társadalfMí vezérczikkek.
II. Tudományos* ismeretterjesztő és mulattató tárczák, mindennnp rendesen kettő.
III. Az apró politikai hírek, a fővárosi ügyek, az egyesületek, a művészetek rovata,
IV. A fontosabb események bővebb leírása külön czikkekben.
V. Távirati tudósítások.

VJ. Wapi események rovata.
TII. Közgazdaság.
Wzenkiviil a mellékleten rendesen egy-egy vexérczikk a farsadalom valamely osztályának érdekeiről, országgyűlési tudósitások, tárcza, törvényszék, vidéki hírrovat, önálló ismeretterjesztő,
szórakoztató czikkek, tudósítások a divatról, hasz nos tudnivalók"
rőt és állandóan egy-egy regény.

Január elsején megkezdjük gróf Teleki Sándortól;

A vén fiádé

cziinii rendkívül érdekes c z i g á n y regényt.______________________

A „Budapesti Hírlap* rendes irói:

CSUKÁSSI JÓZSEF szerkesztő, b. KAAS IVOR, gr. TELEKI SÁNDOR ezredes, RÁKOSI JENŐ, BALOGH PÁL,
BENEDEK ELEK, SERÉNYI LaSZLÓ, KACZIANY GÉZA, RÁKOSI VIK. SZOKOLAY KOR, dr. VOLF VILMOS. |

Rendkívüli alkalmakkor lapunk rendes terjedelme, amely 12 oldalnyi, hol egy fél, hol egy egész Ívvel kibővül. Nagyobb ünnepekre ünnepi szá
mokat adunk ki a feldolgozott hírlapi napi anyag mellett becses és érdekes tartalommal.
Kiváló események színhelyére külön tudósítókat küldünk, akik ügyességük és megbízhatóságuk által egyaránt lekötelezik a közönséget es a
Bécsben, Berlinben, Páriában, Londonban rendes tudósítóink vannak, akik közvetlen benyomásaik alapján adnak hirt arról, ami e vi
lágvárosok lakóit foglalkoztatja.
______________ —______________

4 „BUDAPESTI HIR L A P" a legolcsóbb politikai, szépirodalmi, társadalmi és gazdasági napilap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Félévre 7 frt. — Évnegyedre 3 frt 50 krajczár. — Egy hóra 1 frt 20 krajczár.
Az előfizetés legegyszerűbben postautal ványnyal teljesíthető e czimen :

„Budapesti Hírlap44 Budapest, kalap-utcza 16-dik szám alatt.

ek

Tisztelettel ajánljuk a „BUDAPESTI HÍRLAP"-ot, első és rendithetlen hirdetőjét a magyar nemzeti állam érdekeinek,
a t. magyar közönség lekötelező figyelmébe.

Csukássi József és Rákosi Jenő,
a „Budapesti Hírlap “ kiadó-tulajdonosai.

MP mutatvány számokkal szívesen szolgál a kiadóhivatal.

I

.h u

KARÁCSONYI és ÚJÉVI
lg" ajándékok,

előfizetési fölhívás

EPES

CSALÁDI

LAPOK

A közelgő ünnepek alkalmával van
szerencsém a t. közönség becses figyelmét
alábbi tárgyakból dúsan felszerelt raktá
romra fölhívni, hol

SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÉPES HETILAPRA.
Felelős szerkesztő: Komócsi Lajos .

dohányzó szerek,

Lapunk — társai között legnagyobb elterjedésnek öra főváros, vidék 8 külföld válogatott fontos hirei ; az irovendve — immár hatodik évfolyamát éli. Miután kívánatra
dalom és művészet körében fölmerülő minden mozzanat,
mindenkinek küldünk mutatványszá- A flKépes Caftlédi Lapok« a |0flO|csóbbi |0gterJe.
Minden számhoz egy Ívnyi külön remot s egészen tájékozó előfizetési föl- delmesebb, legdíszesebb magyar hetilap. Megjolen
g**ny melléklet könyvalakban. Hahivást, e helyen csak röviden emlé- minden vasárnap, egészen Ingyenes regénymelleklet- vönként ,NŐ világ “ czimü divatlap
kezonk meg a közkedeltségnek ör- ^aíágl'ésWzUrttf
számtalan képpel, szabásrajzzal stb.
vendo lapról. A „Kepes Családi Lalomkéaek és rendkívüli kedvezmények.
ea „Gazdasági és Háztartási Lap“
pok“ három Ívnyi tartalommal jelen Megjelen tizenegyez er példányban.
is jár ingy enes mellékletkép. A bomeg a legdíszesebb kiállításban, szép,
Közvetlen előfizetők sok előnyben részesülnek.
riték telve a komoly s tréfás taláfényes, színes borítékban Minden szám sok művészi kivinyok minden fajával. A közönségnek ingyen áll rendeltelü képat hoz. A főlapban vannak eredeti s a külföld légkezésére „Kérdések4* és „Feleletek", „Ajánlatok4* stb. részére
nagyobb Íróiból fordított rövideb regények, elbeszélések,
a társalgó csarnok. A talányfejtök között gyönyörű olaj^rajzok életképek, humoreszkek ; eredeti s más költemények,
nyom, képek (disz, arany kér.) regények stb. sorsoltatnak ki.
A legközelebbi évnegyedben külön regény-meílékletkép ismét kitűnő, cselekvénygazdad, érdekfeszitö regényt adunk.

ed

MUTATVÁNYSZÁMOT A KIADÓHIVATAL KÍVÁNATRA BÁRKINEK KÜLD BÉRMENTVE.

va'ódi

tajték*pipák, szipkák, csibukok, selmeczi pipák, saját ké
szítésű és borostyános pipa
szárak és

gy érni ek-j át ékok
a legnagyoDb választékban kaphatók.

A t. közönség becses megrendeléseit kéri
mély tisztelettel

Gerber Lajos,

Előfizetési ár: egész évre 6 forint — félévre 3 forint — negyedévre 1 forint 50 kr.

esztergályos üzlete,

Mehner Vilmos kiadóhivatala: Budapest, papnövolde-utcza 8. sz. a.

eg

ALAPITTATOT 1835-BEN.

| Pollák testvérek ;

Alulirt ajánlja a nagyérdemű közönségnek

a kárász-utcza ni Madár-féle házban

ajánlják a közelgö

J

levő, a jelenkor minden igényeinek meg-

^karácsonyi és újévi ünnepekre;

_ _ felelő

Tajtpipametsző-üzletét

-sz

dús választékban fölszerelt raktárukat, u. m. :

i

ez alkalomra alkalmas ajándékokat, arany és párisi faconu broschokat,
medaillokat. karékeket, függőket, garnitúrákat ezüst tárgyakból,
gyertyatartókat, kenyérkosarakat, eczet- és olajtartókat, evő
] készletet 6 és 12 személyre, feketekávé készletet, női *s főfi óráj kát stb Igen nagy raktárt tartunk brillant- és gyémánt-ékszerekből.
Minden darabról jótállási igazolványnyal szolgálunk. Arak a legmérsékeltebbek.
A d. é. közönség b. pártfogását kikérve, maradunk
[4
kiváló tisztelettel

í

I
|
i

pipák és szivarszipkák metszésére, monogram, czimer vagy müfaragványok alkalmazásával tajtékban és borostyánban, úgy minden
javításokat, tisztításokat is elvállal Ízléses, szolid és gyors kivi

ékszerészek, az uj Mayer házban.

« Eladás nagyban és kicsinyben.------- :

Vidéki megrendelések pontosan, jótállás mellett eszközöltetnek, Monog
rammal kívánt munkák 8 nappal előbb rendelendök. A n. e. közönség minél
számosb megrendelését kérve maradok tisztelettel

|

Pfann J. özv.
ajánlja KARÁCSONYI és ÚJÉVI AJÁNDÉKUL
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Ifj. Fodor István

3

első hazai érczkoporsó-gyáros

h

disztemetkezési intézete Szeged,

3

teremcsillárok, függő asztali- és fali-lámpáit,
eredeti gyári árakon

majolika, tera-cotta és sydrolit-tárgyait
porczellán étkező^
906-4-4
THEÁS-, KÁVÉS- és MOCCA-KÉSZLETEIT,

továbbá:

a legnagyobb választékban karácsonyfa díszítésre csinos tárgya
kat üvegből, brillant gyertya-tartókat, girlandokat és más külön
böző tárgyakat, melyek könnyüségök és gyönyörű fényök által
minden eddigi díszítményeket fölülmúlnak.

Széchenyi-tór 5. sz. Szűcs-féle Mai.

u
Van szerencse'm a nagyérdemű közönség tudomására juttatni, miH szerint a föntnevezett helyen levő temetkezési intézetemben nagy válaszj tékban tartok saját gyártmányú

s

érez- és fakoporsókat

M
*
N
M

diszes keményfa-kereszteket, mindenféle szemfedőket, párnákat és kész
halotti ruhákét, diszmüvirág koszorúkat, és minden a temetkezéshez szükséges kellékeket. Rendelkezésre áll hatrendbeli halottas kocsim kék ezüst,
fekete ezüst és egészen fekete szinben, úgyszintén egyszerűbbek is és
gyászhintót is tartok a gyászolók részére.

►4
Előállítok magyaros disz testőröket, kapuőröket, lovas és gyalog
□ lámpavivöket, szoba-diszitéseket és ravatal fölállítását teljesítem, szóval
nálam a legegyszerűbbtől a legmagasabb disztemetkezésig minden ahhoz
H szükséges kellékek megrendelhetők és minden további utánjárás nélkül
□ pontosan és szolidan kiszolgáltatnak.
w
Igyekezetem oda irányul, hogy a t. közönség pártfogását jutáM nyo« árak és szolid kiszolgálással részemre megnyerhessem.
0
Azt kívánom még megjegyezni, miután az érczkoporsók saját gyártH mányaim, melyeket hazánk nagyobb városaiba is szállítok ismételadóknak,
M versenyezve kellő sikkerrel a külföldi gyártmányokkal, tehát ez elég biz□ tositékot nyújt azok szépsége és jutányos árairól.
H
A fakoporsók szintén saját gyártmányaimat képezik, melyek szépM sége a legnagyobb tökélyre van emelve.
m
Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlva
U
tisztelettel
•

ü

797-’-6

Úgyszintén gráezi aranyhalakat, csinos haltartókat.

i Tajliáltörök
borostyán
sziwúlt
.
csibukok
és minden e szakmába vágó dohányzó szerek dús
gazdag választékban
|

Ifj. Fodor István.

í

R Vidéki rendelmények sürgöny utján is pontosan
ü
eszközöltetnek.

ek

| SüTOTcziin: Foöor Mettósi intézéle Szeoö.

Schwarcz Fülöp,

Szegeden, Kárász-utcza, Madár-féle ház. (Ezelőtt iskola-utcza.)

.sk

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

telben jutányos árak mellett

Különösen ajánlom gazdag választékú kiszívott pipáimat.

I

POLLÁK TESTVÉREK |
921-3—1

Deák Ferencz-utcza Bakay Nándor ur üzlete
mellett.
874—3—3

Schvab Simon és Társa
tajtpipa raktárában

ISKOLA-UTCZA, Politzer-féle SAROKHÁZBAN.

Mr Moiioarammok 8 nap alatt ettészittetnet (H®
j

Gazdagon fölszerelt szivartőzsdénlcben mindig száraz

i

szép készlet.

] A hallatlan szerencséjéről híres bécsi „MERKÚR" ígérvényei minién teásra kaphatók.

.h u

FÖLHÍVÁS ELŐFIZETÉSBE!

ed

Talpra Magyar
eg

Politikai és közgazdasági képes hetilap.

Megjelenik lietenkint váltakozva 1—1% íven.
Hozni fog:

7. Politikai szózatokat.

.sk

-sz

2. Országgyűlési tudósítást.
3. Politikai heti szemlét.
í. Érdekes híreket a nagyvilág minden tájékáról.
5. Társadalmi, gazdasági, iparügyi és másféle hasznosan tájékoztató értekezéseket.
6. Hazai és külföldi nevezetes egyénekről hiteles életrajzot.
7. Magyarország és a nagyvilág legszebb vidékeinek leírását.
8. Rajzokat a magyar népéletből.
9. Lelkesítő verseket; érdekfeszító elbeszéléseket; tanulságos részleteket a magyar nem
zet történetéből.
10. Mulatságos adomákat, találós meséket, körmönfont rejtvényeket.
77. Hasznos tanácsokat a gazdák és gazdasszonyok részére.
12. Állandó kalendáriomot; piaczi és vásári híreket; időjóslatokat, kis- és nagy lutrikat, stb.
Szóval mindent, — ahol kell, a legszebb képekkel kisérve — ami a nagy közönségnek
kellemes szórakozást, üdvös tanulságot, szükséges okulást nyújthat....

Egész évre 4 frt.

ELŐFIZETÉSI ÁR:

Negyedévre I frt.

Aki félévre előfizet, február hóban számos képpel díszített emlékkönyvet kap
ny czim alatt: Halottaiból, mely a király szegedi látogatását fogja sok más érdekes esemény
nyel együtt a magyar nép könyves polczán megörökíteni.
Van egy külön szavunk a gyűjtő urakhoz is, különösen a falusi lelkész, tanító,
jegyző, gazdatiszt urakhoz, valamint a nép minden igaz barátjához.
Mi az eddigi szokástól eltérőleg becsületesen osztozni kivánuk munkánk hasznán
azokkal, akiknek az közönhető. Vagyis:
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Félévre 2 frt.

Aki legalább három előfizetői gyűjt, ami negyedévre három, félévre hat frt, csak
ez összeg kétharmadát tartozik bekíiideni; más szóval 3 írtból csak hét irtot; 4 írt
ból 3 frí tO krt; á ínból 3 frt 50 krl,
írtból 4 irtot, és igy följebb.
Aki tehát például kilencz irtot gyiijt, fáradságáért három forint elismerésben ré
szesül s csak hat forintot köteles eljuttatni hozzánk.
Azok buzgóságát és szívességét, akik húsz irtot gyűjtenek, a megjelölt összegen felül még
külön meglepetéssel is viszonozzuk.
Végre a legtöbbet gyűjtőnek újévi ajándékul öt darab újdonatúj arany nyal kedveskedünk.
Az előfizetés minden postahivatalnál legkönnyebben postautalványokkal eszközölhető ily czim alatt:
A ..TÁldUfl MLAGYARé‘ kiadóhivatalának Budapesten (Egyetem-utcza 4. sz.)
Hogy a külső kiállítás is díszes lesz, e mellett szolgáljon kezességül, hogy a Franklin-társulatnál
Társiila°ínál nyomatjuk s innen is fog szétküldetni.
Budapest, 1883. decz. 1-én.
r
__

904—1—1

Áldor Imre,
felelős szerkesztő.

Az első szám 1884. Január hó 3-án fog megjelenni; az előfizetéseket kérjük le
hetőleg deczember végéig eszközölni.

alkalmas tárgyakat u. m.:

porczellán, majolika, és teracotta
készleteimet, DITMÁR-féle díszes

füg'Sfő- és asztali-lámpáimat,
továbbá

játékszereket és karácsonyfák
IMF* díszítésére
mindennemű alkalmas csinos tárgyakat, valamint minden e szakba vágó czikkeket a n. é. közönség figyelmébe ajánl

Polczner Gyula özvegye
SZEGEDEN, Kiss D.-féle házban.

893— 4—4

.h u

Karácsonyi és újévi ajándékul

A CléZFÜRRÓ MELLETT.

M <J E5 E >< M. köszénbányatulajdonos,
legkitűnőbb, legjntíínyosabb és legnagyobb porosz kőszén eladási főraktár
Müller Lázár
W* szénüzletében

Révay-utcza 8, sz. a. a szerb templom mögött és a gőzfürdő mellett.

Legkitűnőbb minőségű

POROSZ

KŐSZÉA

1—,5 Métermázsa vételnél házhoz szállítva métcrmázsánkint 2 frt 15 kr., a raktárba elszállítás nél
kül metermázsankint 2 frt 5 kr., 5 métermázsán felüli vásárlásoknál rendkívüli árleengedés.
Staiftrrinrfi vnnvis nmVÍP73Í legjobb minőségű darabos szén, métermázsánOiajDIUUlll vayyid UlCtVIOZdl kint 2 frt 5 kr. házhoz szállítva, elszállítás nél
kül 1 frt 95 kr. métermázsánkint.
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Polczner Gyula özvegye.

a legjobb minőségű

Kitűnő

.><«?*£•
M ű 11 e r il á z á r 11 ai I,
a HUBER I. kőszénbányatulajdonos üzletvezetőjénél, _______

eg

Müller Lázár

^Karácsony és újévre/

Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönségnek ujonan berendezett díszes

czukrászdámat figyelmébe ajánlani, hol naponta friss tészta és czukorsütemények
húsos pástétom, pozsonyi omlós mákos és diós kiflik reggelire kaphatók.

Özv.Kovács Béláné

Meleg kávé és chocoládé ozsonára,

SZEGED, ISKOLA-UTCZA, TEA-UB-féle HÁZ.

Ajánlja a közelgő ünnepekre mindennemű dohányzó szerek
ből, mint valódi tajtpipák és szivarszipkák, boros
tyán szárak, csibukokból dúsan fölszerelt raktárát,

^9" Monogramnak 8 nap alatt elkészíttetnek.

finom és díszes torták, créme-torták, valamint töltött kis torták 50, 60, 80 kr. drbja, úgy
szintén különféle finom sálon czukorkak és csemegék, kávé créme czukorkák, valódi Ackermann-fele, valamint a n. é. közönség köréből sokak áltál jónak elismert thea-czukorkák,
teasütemények, tokaji asszu, malaga és más csemegeborok mindenkor rendelkezésére vannak
a n. é. közönségnek.
A közeledő karácsony ünnepre ajánlok igen jutányos áron

-sz

tajtpipametsző üzlete

zöld ágakat (karácsony-fákat)

s az ezek díszítésére alkalmas czu kortárgya kát, czukordobozkákat (Cartonage), ajánlom to
vábbá az ünnepi alkalomra készített mákos, diós és sima kalácsaimat és gyümölcs-kenyeret.
Megrendelések vidékre is elfogadtatnak és pontosan teljesittetnek. Csomagolás legjutányosabban számittatik.
Számos megrendelést kér

Alacs György , műczukrász.

.sk

________ Rudolf-tér, Tóth Péter ur házában.

Van szerencsém a t. közönség figyelmét a közelgő ka
rácsonyi és újévi ünnepek alkalmából
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vászon, noifeférfikész
Mérnra,
csipke és szalag
üzletemre fölhívni, melyet ez alkalomra mindennemű férfi és
női divatárukkal dúsan fölszereltem.

Nagy választék áll rendelkezésre puffok, csipke nyak
kendők, gallérok, kézelők, rüehök, chanillia fichusek bro
kát- és selyem-kendők, mindennemű fehér és színes szélű
vászon és batiszt zsebkendőkből monogrammal vagy
anélkül, tácza kendők, asztal futok, kredencz takarók,
továbbá csinvat, damast és canava asztalnemuekből.

W Úri nyakkendők

a legújabb divat szerint, agyteritók, futó szőnyegek vállfüzők (miederek), továbbá chiffon-, creton-, zephir-,
pique- és Oxford

i rw

ö

te

nagy választékban és olcsó áron.

Úgyszintén teljes menyaszonyi kelengyék el
készítését elvállalok minden finomságban.
A n. é. közönség b. megrendeléseit kéri

mély tisztelettel

ek
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Koczor Rezső,

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses
figyelmét a

hrácsoByi és ujévi finnesek
küszöbén

végeliiilásoiiira
fölhivri. A legújabb mindennemű alkalmi tárgyakkal a
legolcsóbb áron szolgálhatok.
Gazdag raktárban állanak s kaphatók üzletemben
legújabb divatu

női és férfi piperetárgyak, megleDő szép elefánt
csont, kagyló és chinai ezüst tárgyak,
valódi franczia és angol parfümök, bőráruk,
úgymint:

uta%ó-böröndök9 táskák, dohányszelencék,
továbbá a legdivatosabb tárczák. albumok a leg
szebb példányokban.
A legnagyobb választékban kaphatók a legcsinosabb kül- és belföldi
jalfiktártys^, azok wt a 1610 lársasiálGkok,

valamint sok más karácsonyi ajándékul alkalmas
műtárgyak.
Miután elhatároztam, hogy üzletemet ve'gkóp föladom, végeladásomat
a legolcsóbb árak mellett is kénytelen vagyok keresztülvinni.
Bátor vagyok tehát a nagyérdemű közönségneic a közeledő ünnepek
alkalmával raktározott üzletemet figyelmébe ajánlani.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradtam
kiváló tisztelettelGrossmann B.

hid-uteza, Schlauch-féle ház.

Koczor Rezső
Szegeden, 1883. nyomatott Endrényi Lajos és társa könyvnyomdájában.

