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Az év utolsó napján megszűnik |
azon kivételes intézmény, mely rend
kívüli viszonyok közt alkottatott
városunk ujjáteremtésére. Tisza La
jos királyi biztos búcsúzik Szeged
től és búcsúzik vele együtt a ki
rályi biztosság tisztikara, a műszaki
osztály kivételével.
Szeged közönsége a bucsuzás
alkalmával fényes ünnepélyekkel fe
jezi ki tiszteletét és háláját. Szeged
közönsége, mondjuk, mert a királyi
biztosság nem volt pártkérdés és a
tiszteletnyilvánitáshoz teljes őszinte
séggel járul városunk minden pol
gára pártkülönbség nélkül.
Gyakran eltérők voltak és elté
rők most is a nézetek a királyi biz
tosság által teremtett alkotások és in
tézmények fölött. De a búcsú óráiban
nemazujjáalkotási mü kisebb-nagyobb
í mérvű értéke áll szemünk előtt,
nem annak tökéletességét vitatjuk,
nem annak fogyatkozásait bíráljuk,
hanem előttünk áll a tőlünk búcsúzó
jeles férfi alakja, s ez alakban tisz
teljük a nemes törekvések tisztasá
gát, tiszteljük a lankadhatatlan, a
kitűzött! czél felé törő férfias erélyt
és tiszteljük, hálával elismerjük a
városunk iránt tanúsított, a hatalom
minden tényezőivel rendelkező jó
akaratot.
Tisza Lajos ezelőtt ötödfél évvel
jött ide, a romvárosba. A gazdag
arisztokrata lemondott kényelemről,
élvezetekről, megszokott társadalmi
köréről, lemondott egy szóval mind
azon előnyökről, melyeket számára
vagyon és rang biztosítottak, hogy
teljesítsen egy fáradságos munkával,
gonddal és küzdelemmel járó nagy
nemzeti és kulturális missziót: egy
város, a legnagyobb magyar város
ujjáalkotását.
Egyénisége és első föllépései
nem nyerték meg a sziveket. Mint
arisztokrata, ki olygarchikus néze
tekben nőtt föl, arisztokratikus lég
kört teremtett maga körül s ez nem
lehetett tetszetős a demokrata sze
gedieknek. Mindenek fölött kedvesek
a magyar ember előtt a férfias tulaj
donságok. Miként a nő szive, a ma
gyar emberé is meghódol azok előtt.
Tisza Lajos határozott jelleme, fér
fias gondolkozása és szokásai itt is
utat törtek ; előbb legyőzték az, el
lenszenvet s ez később ragaszkodássá
és tiszteletté alakult átr Sohasem
fogják a szegediek elfelejteni Tisza
Lajosnak a személyes bátorságnak,
erélynek, szívósságnak és edzettség
nek az 1881-diki vízvédelem és ár
vízveszély alkalmával adott tanúsá
gait. Több tisztelőt szerzett az neki
Szegeden a város érdekében kiví
vott minden kedvezménynél. Az
akkori vízvédelem vetette meg alap
ját népszerűségének, mely az utóbbi
időben valóságos bálványimádássá
fajult, minden önérzetes ember és
talán az ő saját rosszalására is. Mert
a valódi tisztelet, miként a valódi
meggyőződés, kerüli a túlzást és a
hízelgők szava sem érdemel nagj óbb
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Szeged, deczember 29.

A távozó Tisza Lajos magával
viszi Szeged népének osztatlan tisz
teletét és ragaszkodását. Őrizze meg
viszont szivében a befejezetlen város
iránti szeretetet és részesítse azon
hatalmas pártfogásban, mely nélkül
hazánkban ma a legszentebb ügy is
veszett ügy.
Mi ellenzékiek a bucsuzás nap
ján csak az ő érdemeire és Szeged jö
vőjére gondolunk.
Ünnepélyek zajától, a fáklyák
fényétől
kisérve vonul el kö
rünkből. A nép ezrei követik búcsú
ján és a mi hangunk is belevegyül
azokéba, akik azt kiáltják, hogy :
Éljen Tisza Lajos !

A főrendiház elnökségéhez, mint a
„Nemzet44 értesül, az utóbbi napokban
számos kérvény érkezett királyi meghívó
levél kieszközlése végett. Nem csupa fia
tal mágnás kéri, akiknél csak nemrég
teljesedett be a kor, melylyel a főrendi
házban részt vehetnek, hanem idősebb
tagok is folyamodnak. Ha azon kérelmek
a ház szünetelése közben elnökileg az
igazoló bizottsághoz utasittatnak, akkor a
bizottság jelentését már az első nyilvános
ülésben, mikor a képviselöház viszonizenete a keresztények és zsidók közötti
házasság ügyében tölérkezik, megteheti s
mivel az ily bejelentések rendszerint
azonnal tárgy altatnak, igen valószínű,
hogy a most folyamodók megkapják a
királyi meghívó leveleket azon időre,
mikor az említett törvényjavaslat a fő
rendiház plénumában újból tárgyalás alá
kerül. Akármely táborból jöttek légyen
és jöjjenek még a meghívók iránti kér
vények, bizonyos, hogy erős mérkőzésre
készülnek ismét a főrendek közt.
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Tisza Lajos.

hitelt, mint a tulhazafiság piaczi
kurjongatásai.
Hatalmat és tekintélyt kapni nem,
csak szerezni lehet. Tisza Lajos ha
talma és tekintélye tulment azon a
határon, melyet a kivételes hatás
körét rendező törvény kitűzött. Az
alkotmányos formák megtartása mel
lett föltétlenül érvényesíteni tudta
személyes akaratát. E ténynek ér
deme, ha érdem, kétségkívül nagy
részben a köztörvényhatósági bizott
ság engedékenységének tudandó be.
De ezen engedékenység a bizalom
forrásából eredt. Jogot, meggyőző
dést, érdeket — mindent föláldozott
Szeged közgyűlése és hatósága, ha
Tisza Lajos úgy kívánta. Ezt a
törvény szigorával, a hatalom vas
markával és a tekintély rideg pil
lantásával nem csikarhatta volna ki
senki a hajdan oly öntudatos, véle- j
ményéhez erősen ragaszkodó szegedi i
közönségtől. Ez csak úgy volt le
hetséges, hogy Szegeden mindenki,
még azok is, kik nyíltan rosszalták
a királyi biztos egyes intézkedéseit,
még azok is, kiknek véleménye sze
rint a rekonstrukczionális mü alap
jában el van hibázva, hogy szóval
Szegeden mindenki bizodalommal
viseltetett Tisza Lajos személye iránt,
bizalommal oly értelemben, hogy
minden hatalmát és befolyását föl
használja Szeged érdekében, és hogy
bármit is tesz, e város javát óhajtja
előmozdítani, ha a mi fölfogásunk
tól különböző, eltérő irányban is.
A jövő és az események leg
főbb ítélő bírája, a történelem, Ítélni
fog abban, kinek volt igaza ; az
fogja kimondani, hogy Szeged rekonstrukcziója az államférfim előre
látásnak bölcs alkotása volt-e, vagy
az adott viszonyokon túl terjeszkedő,
a meglevő erőket túlbecsülő, túlter
helő nagyzás szülte ábránd. E te
kintetben alkotás és szerencse, providenczia és esélyek olyannyira öszszegomolyodnak kibonthatatlan cso
móvá, hogy az eredmények csak né
mi biztonsággal sem számíthatók ki
előre. Azonban bármiként fejlődjék
is Szeged történelme, annak lapjain,
még kedvezőtlen viszonyok közt is,
el lesz ismerve Tisza Lajos nagy
érdeme, tiszta jóakarata és önfelál
dozó tevékenysége.
Tisza Lajossal szemben, még a
küzdelmek idején is ez volt néze
tünk és érzelmünk. Többször vol
tunk kénytelenek egyes intézkedései
ellen szót emelni meggyőződésünk
mellett a közérdek nevében, mely
ért mi, kisebb hatalommal, talán
csekély befolyással, de szintén a leg
tisztább szándéktól vezérelve harczolunk. De fölszólalásainkban is min
dig tiszteltük nemes törekvéseit, ki
magasló egyéniségét és nem téve
dünk, azt állitván, hogy amidőn mű
ködését országszerte a hazafias eré
nyek jutalmául pálmakoszoruval örö
kítik meg, e koszorúba mi és ve
lünk az ellenzéki sajtó nem egy le
velet tűzött. Ezt ma, a búcsú nap
ján hozzuk föl, és pedig azért, mert
hozzá intézendő kérelmünk indokául
szolgál.

A Búd. Corr. írja: A honvédelmi
miniszter kinevezése a legközelebbi idő
ben nem fog megtörténni. A mi
niszterelnök e tárcza átvétele tárgyában
még senkivel sem értekezett és igy mind
azon hírek és kombinácziók, melyek a
honvédelmi miniszter kinevezésére vo
natkoznak, nélkülözik a tényleges alapot.
A horvát tartománygyülésböl. Decz.
28-ról sürgönyzik Zágrábból : A tartománygyülés mai ülésén elkeseredett küz
delem folyt a kormány indemnitási javas
latának s a királyi biztos kinevezésével
elkövetett „alkotmánysértés4* tárgyalásá
nak elsőbbségéért. Valóságos küzdelem
nek persze nem lehetett nevezni, mert a
többség egészen átengedte a tért az el
lenzéknek, mely hasznát is vette tőle tel hetöleg, b a maga részéről a legnyomó
sabb argumentumra : számára támaszko
dott, mely egy harmaddal haladta meg
az ellenzék erejét. Hogy nem csupán az
alkotmánysértésről volt szó, hanem gán
csot is akartak vetni a bán elé, az im
már nem szenvedhet kétséget. Kényszerí
teni akarták Héderváry grófot, hogy a
királyi biztosság kérdésének tárgyalásán
szint valljon ; úgy tervezték, hogy nyi
latkozataiból majd fegyvereket kovácsol
nak az indemnitási javaslat ellen, olyan
fegyvereket, melyeknek veszedelmes volta
nyilvánvaló.
Elég jelentékeny ember, Derencsin
volt igazságügyi osztályfőnök szállott ki
a síkra az ellenzék bajnoka gyanánt.
Derencsin kimutatni iparkodott, hogy
az alkotmány máig sincs helyreállítva,
noha kinevezték a bánt s egybehívták a
tartománygyülést. A horvát alkotmányos
ság Tisza szeszélyétül függ, aki kényekedve szerint bánik vele a magyar or
szággyűlés odaadó támogatása mellett.
Ezt nem lehet tovább tűrni s ez állapot
megszűntéig semmiféle alkotmányos mun
kához nem foghat hozzá a tartománygyűlés. Alakra kifogástalan, de lényegében
nagyon fölületes beszédét igy végzé De-

rencsin : Horvátországnak az ö alkotmá
nyos joga jure proprio, mert a számára
föntartott autonóm szakokban teljesen
egyenlő jogú Magyarországgal. Csrnadak
dak szerint a javaslat nem jelent annál
egyebet, hogy bizottság küldendő ki,
mely megállapítsa, hogy mi módon le
hetne jóvátenni az alkotmány folfüggesztését. — Zsivkovics és Miskatovics
segítettek összezavarni a fogalmakat.
Mindkettőjüknek meg van erre a képes
sége s nekik róható föl, hogy a határvi
dék képviselői a tartománygyülésnek
nem a baloldalán, hanem azon az ol
dalon foglaltak helyet, hol az ország
jogait föláldozzák. A határvidéki képvi
selők zajos ellenmondásai és az elnök fi
gyelmeztetései daczára ily hangon foly
tatja beszédét Csrnadak, mire az elnök
az ülés egész tartamára megvonja tőle a
szólás jogát. Jeladás volt ez egy rendkí
vül mozgalmas jelenetre. Az ellenzék
padjairól fölhangzottak a siketitö kiáltá
sok erőszakosságról , igazságtalanságról
„Nem engedjük magunkat sem egy
Kreszticstől, sem Tiszától megfélemlittetni I44 Valamennyi képviselő s maga az el*
nők is odahagyta helyét nagy izgatottság
közepett s a tárgyalás perczekig szüne
telt. Miután lecsendesült a zaj, fölkelt
helyéről Csrnadak s védelmezni akarta
magát, de az elnök fölszólitására elhatá
rozta a többség, hogy hozzájárul a reá
rótt fegyelmi büntetéshez.
Az ellenzék gúnyos fölkiáltásokkal
helyeselte a többség határozatát. Beszélt
még Tuszkau és Ivics Mátyás. Az előbbi
Starcsevics-párti, de keveset törődik az
elsőbbségért folyt vitával, mert ő és pártja
egyátalában alkotmányosnak tartotta az
eddigi állapotot. A horvát alkotmány,
melyre pártja támaszkodik, régibb a ma
gyarnál, sőt a horvátok adták alkotmá
nyukat a magyarnak. Ivics aposztrofálja
a bánt, ki programmbeszédében az ural
kodó óhajtására és Tisza bizodalmára hi
vatkozott.
Mit lehet várni attól a férfiútól —
kérdi a szónok — aki a báni állás jogczime gyanánt nem hivatkozhatik egyéb
re, mint a magyar miniszterelnök bizal
mára ? — Végül még Vojnovics, a ja
vaslattevő beszélt s aztán névszerint való
szavazás utján 54 szóval 32 ellenében el
fogadta a tartománygyülés az indemni
tási javaslat elsőbbségét. Szavazás után
az igazoló bizottság jelentését tárgyalták,
mely a határvidéki választásokra vonat
kozik.

Az uj vízvezeték.
Az uj vízvezeték ügyében közelebb
megtartott kir. biztosi tanácskozáson szó
ban volt a nagyfontosságu kérdés beha
tóbb megvitatása végett egy nagyobb ér
tekezlet egybehivása. A tervezett nagyobb
értekezletnek az lett volna a czélja, hogy
az uj vízvezeték Grahn esseni mér
nök által készített kitűnő tervei minél
szélesebb körben megismertessenek. Mi
után azonban az értekezlet megtartása a
kir. biztosság távozásának küszöbén nem
lett keresztülvihető, a kir. biztosság a
terveket a városhoz tette át oly rendel
tetéssel, hogy azok, mielőtt közgyűlés elé
kerülnének, a közönség részére közszem
lére tétessenek ki.
Jeleztük, hogy a tervek a mai nap
tól kezdve a polgármesteri hivatalban
megtekinthetők, most csak ajánljuk azo
kat különösen a törvényhatósági tagok fi
gyelmébe.
A tervekhez a kitűnő tervező mér
nök terjedelmes leírása van csatolva né
met szövegezéssel. Ennek kapcsán leküldötte a kir. biztosság a műszaki osztály
főnökének, Lechner Lajos miniszt. ta
nácsosnak „előterjesztését44 is a
tervekre vonatkozólag. Miután ezen ki-

Előterjesztés avizvezeték
ügyében.

kezelés szempontjából egy tornyon elhe víz használtatik, 3400 frttal válik ol
lyezendő magas vizmedencze terveztetik. csóbbá. Megjegyeztetik, hogy ezen jövede
Ezen torony a körtöltésen belül a lem-számításnál alapul csak a meglevő há
gyártelepen innen építtetvén, zak, illetőleg lakrészek vétettek, ennélfogva
egyrészt az odáig vezető tápcsövekbeni az állapot minden újonnan épülő ház
súrlódás nem hat ki a városi vezetékre, után javul.
másrészt a belváros változó vízszükség
A vízvezeték kiépítése többféle mó
lete az 1000 köbméter tartalmú víz don eszközölhető. És pedig: l-ször a vá
tartó által kiegyenlittetik. A tervezet sze- ; ros házilag épit és házilag kezeli a víz
rint a nagy-köruton belül a csőhálózat vezetéket ; 2-8zor a város építi ugyan, de
közel tökéletes és csak a 10,000 napon- I a kezelést vállalkozóra bízza ; 3-szor vál
tai fogyasztás beálltával igényel majd je lalkozó által építtetik, átveszi a kész víz
lentékenyebb kiegészítést ; nevezetesen a vezetéket és maga kezeli; végül 4-szer
telep és víztorony s a torony és Rudolf-téri a vízvezeték építése vállalkozóra bizatik
tér között, mig a Ill ik kerületben több és bizonyos idő letelte után visszaváltatik
uj vonal látandó el csővezetékkel. A 10 a város által, vagy pedig ingyen esik a
ezer köbméter napi fogyasztásra számí város birtokába. Ezen utóbbi esetben a
tott vízvezeték kiépítése 954,700 frtot igé város jótáll bizonyos köbmennyiség fo
nyelne. Az 5000 köbméter napi szükség gyasztásáért és szabályozza az árakat.
letnek megfelelő vízvezeték kiépítése
Minden esetben azonban kívánatos,
773,700 frtot igényel, — megjegyezvén, hogy az oly nagy gonddal és a város
hogy ez utóbbinál a nagyobb berende érdekében czélszerüen szerkesztett terv
zésű vízvezetéknek épületei és berende pontosan hajtassák végre és hogy a még
zésének nagyrésze meg van, s az üzem szükséges részlettervek készítésével, vala
nek 10 ezer köbméter napi fogyasztásra mint az építés alatti felügyelettel és ve
való kiterjesztésénél csak egy gép, egy zetéssel a tervező bizassék meg.
kazán és szűrőkészülék beszerzése, va
Szeged, 1883. decz. 23.
lamint a vezetéknek kiegészítése válik
Lechner Lajos s. k.
min. tanácsos.
majd szükségessé.

magyar királyi kormány tagjai, TisZa
Tisza
Kálmán és családja, a közmunka és köz
lekedés ügyi minisztérium, Szapáry István
ván gr. és neje, Szapáry Pál gr. és Vera
grófnő, Podmaniczky Géza báró, a váczi
választó kerület szabadelvű pártja,
day Pál gr. és testvérei. — Décsi Manó
Rá
udvari szállítónál József föherczeg rendelt
meg egy rendkívül díszes koszorút, mely
nemzeti szinü szalagon „József föherczeg
— tisztelet és barátság jeléülu föliratot
visel. Ugyanitt készül Zenta város, Buda pest
pest főváros közönségének, Pestmegy
közönségének és a m. kir. I. honvédk ’l
rület tisztikarának koszorúja.
A m. kir. Ludovika-akadémia és a
gr. Ráday Gedeon hadastyán-egylet szin
tén tesznek koszorút a ravatalra s a te
metésen testületileg jelennek meg.
*
A temetésre Pestmegye nem küld ki
küldöttséget, csupán a budai szertartás
nál fogja magát képviseltetni. A küldött
ség, mely ide megy, az al’spán vezetése
alatt, a főbb tisztviselőkből s a főváros
ban időző megyebizottsági tagokból fog
állani.
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tünö szakértelemmel készült „előterjesz
tésiből az uj vízvezeték terve egészen
áttekinthető, közöljük azt szószerint, ahogy
következik :

lamentáczió. A karácsonyfa tündöklő fé
nye mellett örökké fog élni a hit.
És ha a statisztikai kimutatásokban
rovatot nyitnánk a karácsonyfák kelen
dőségének, ebbe a rovatba most is érde
kes adatokat lehetett volna Írni a fenyögalyak árfolyamáról. Közvetlenül a zár
lat előtt, hétfőn délután már a legkisebb
ágért is elkértek 2 frtot, mert fogytán
voltak a waggon-számra szállított kész
letek. Valósággal kivirágoztak a száraz
fenyőgalyak is azoknak, akik árulták.
Csak úgy van az, hogy a szegény
embert még az ág is húzza. Mert a sze
gények utoljára jutnak el a karácsonyfapiaczra, mikor napszámjukat be végezték.
És aztán nem tudják, maradandó emlé
ket vigyenek-e a gyerekeknek, vagy in
kább enni valót, hogy egyszer kivétele
sen jóllakjanak isten igazából.
Végre mégis a szent hagyomány
dönti el a habozást. A szeretet ünnepét
meg kell tartani pórnak és királynak.
A Hofburgban is megépül minden
évben a karácsonyi aranyfa. Felséges és
fenséges örvendezök állják körül. Mind
össze az a különbség, hogy elkényezte
tett szemeik csak futólag akadnak meg
a tündöklő drágaságokon. Ott a gyémánt,
akár a tűzkő, olyan közömbös . . . Egy
kis arczkép volt az udvari aranyfa leg
becsesebb ékessége. Stefánia főherczegasszony lepte meg néhány hónapos leány
kájának képével a királyi öregszülöket.
Királyi mulatság volt karácsony estéjén Bécs árvaházaiban. Apátián, anyátlau gyerekek örvendeztek jótékony emberek apró adományainak. Egy téli ka-

bát többet számit a könyörület e tanyáin,
mint valamennyi ékessége az udvari
aranyfának. És bőséggel voltak a kabátok,
czipök, harisnyák, meleg kendők, ké
peskönyvek. Itt-ott egy játékszer is jutott
az árvák kezére, korán eltemetett, keser
vesen megsiratott bebék hagyatékából.
Hiába, nincs jótékonyabb szív a
megtört szívnél. Egy előkelő asszony
járta sorba a karácsony előtti napokban a
fényes üzleteket és ahol egy gyereket
foghatott uton-utfélen, felöltöztette drága
uj ruhába, vett neki tízféle játékot és
könyeivel áztatta minden ajándékát.
Szegény asszony két aranyos gyermekét
fektette koporsóba kevéssel karácsony
előtt, azért pazarolja szeretőiét idegenek
gyermekeire .... Szivrepesztö látvány
ez a pazarló jótékonyság, ez a zokogó
öröm, mások örömén . . .
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Midőn a Szeged városi vízvezeték
tervezetét és költségvetését mély tiszte
lettel folterjeszteném, bátorkodom egy
úttal ezen művelet áttanulmányozása ál
tal nyert azon meggyőződésemnek kife
jezést adni, hogy a beküldött tervezet
egy kitűnő művelet, mely a tudomány je
len magaslatán áll és lelkiismeretes szorga
lommal s nagyobb képzettséggel van
szerkesztve.
A művelet alapjául az annak idejé
ben általam fölterjesztett és Grahn által
is elfogadott általános terv szolgált.
Ezen tervezetnél 16 óránkint 10
ezer köbméternyi maximum vízfogyasztás
lett ugyan fölvéve, a vízvezeték azonban
egyelőre csak 5000 köbméternyi napi
fogyasztásra lenne kiépítendő oly módon,
hogy az épületek egyúttal már 10 ezer
köbméter vízszállításra szükséges gépka
zán és szűrök befogadására is szolgál
hatnának.
A szállítandó vízmennyiségnek 3/10
Ezen 5000 köbméter napiszállitásra i
része az I-ső, Vio része a Il-ik és ismét ; építendő vezeték 44.200 írttal olcsóbbá ■
Ifj. gr. Ráday Gedeon
3/io a III ik kerületben oszlanék el ; i tehető az alapozásoknál és a szivómeden- j
Budapest, decz. 28.
a nyomás az I-sö kerületben -j- 30 mé czénél eszközölhető megtakarítások által,
A honvédelmi miniszteri palota első
ter, a II ikban
25 meter és végre a eszerint az építési költség 729,500 forint emeleti nagy dísztermét, hol az elhunyt
Ill-ban 4- 20 méterre van fölvéve.
lenne. Ha a szűrőkészülék is elhagyat miniszter ravatalát állították föl, gyászba
A Ill-ik kerületben közel 400 mé nék, úgy a megtakarítás még 38 ezer borították. A díszes három lépcsős rava
tal a terem közepén áll, délszaki növé
ter távolságban egymástól nyilvános ku frttal szaporítható.
nyek veszik körül.
tak vannak tervezve ; a Ilik kerületben
Az építendő vízvezeték évenkint a
Az elhunyt hült tetemei ma délben
közel 200 mtrre és az I-sö kerületben következő költségeket igényelné : a) a be érkeztek Budapestre. A pályaudvaron
közel 100 méter távolságra vészcsapok épített töke 7o/o-os kamatai 51,065 frt ; Szapáry István gróf főispán várta elhunyt
(Hydrautu) volnának alkalmazandók.
b) kezelési költségek 22,980 frt, össze sógora hűlt tetemeit. A holttest ónnal le
zárt üvegfedelü érczkoporsóban feküdt. A
Viznyerési helyül beható tanulmá sen 74,045 frt. Ezen összeg fodözése koporsót még egy második lesrótolt ércznyok után, egy közvetlen Tápé vagy a házankint, vagy a lakosztályok koporsóba tették. A kettős koporsót fa
alatt fekvő pont szenteltetett ki. A szerint kivetett adóból történhetnék. — ládástul az „Entreprise des pompes fuElső esetben 74,712 írt, utóbbi esetben nébres“ kocsija szállította be, a koporsóra
víz esetleges szűrésére pedig, mely egy
rárakták a nagy pálma és virágkoszoruelőre nem okvetlenül szükséges, de a ; 75.767 frt lenne a jövedelem.
kat is, melyekkel a vaggon falai egészen
Egy akó víz ára 0*26 kr. lenne, ille tele voltak aggatva.
szerkezet minél jobb föntartására kívána
A koporsó a honvédelmi miniszté
tos a legújabban alkalmazásba jött fa tőleg 25 liter 0*13 kr. A jelenlegi
rium
palotájában van közszemlére téve
sejtekkel való szűrési mód, az úgyneve vízvezeték 25 litert 1 krért ad, a buda
ma délután és holnap délelőtt.
zett Pifke-féle rendszer. A viz- pesti ugyan-e mennyiséget x/4 krért. A
*
víz ára természetszerűleg kisebb fogyasz
nyomás kiegyenlítésére, a
vízvezeték
Az elhunyt miniszter ravatalára már
kezelésének egyszerűsítésére
és biz tásnál nagyobbodik, a szénfogyasztás is egész tömege van megrendelve a ko
tosabbá tételére, valamint az olcsóbb azonban, ha 1000 kbméterrel kevesebb szorúknak. Koszorúkat készíttetnek: a

Bécsi levél.

(Karácsonyi vásár. — Drága fenyó'galyak. — Az
udvari aranyfa. — Jótékonyság hajtásai. — Ka
rácsony őrültje. — Szószegő szatócsok, vagy:
nincs többé újévi ajándék. — Az egyetem uj
rekto.a. — Nem hagyja becsületét. — A dragonyosok.)

Bécs, deczember 28.
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Fényes kirakatok ! azt hiszem, igy
kezdődik minden hírlapi levél karácsony
és ujesztendö körül. De hát mért is oly
nagyon fényesek azok a kirakatok ! Va
lóságos káprázat, amit az emberrel itt
űznek ördöngös boltosok.
Egy-egy nagy tükör-üveg mögöt.
igazi tündér-világ tárul elénk. Aranyos
ruhákban, gyémánt-csattos czipökben ülik
körül kis tündérkisasszonyok az alabastrom asztalt, mely szinte roskadozik a
drágaságoktól. Van rajta arany, ezüst
csésze, majolika tányér, ringó szék, csipke-függönyö8 ágy, brokát-kerevet, meg
annyi a legkisebb fajtájú tündérekre,
vagy hát apró bébékre szabva.
Nagy gyerekek számára is ezerféle
ragyogó tárgygyal kínálkoznak a kiraka
tok. Minden év legalább is egy deczenniummal visz bennünket előbbre a pénzkifilutirozás nemes művészetében. Meste
rek vagyunk a fényűzésben, az már igaz.
Még a sült krumplihoz is vert ezüstből
veszünk tálat, cizelirozott fedővel.
Minden esztendőben drágább lesz
az emberiségnek a karácsony-ünnepe és
mégis a vallástalanság terjedése miatt
panaszkodunk szüntelen. — Jogosulatlan
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A kis boltosoknak, szatócsoknak,
mészárosoknak és pékeknek rosszul ütött
be karácsony szent ünnepe. Elbeszéltem
már a múltkor, minő veszedelmes foga
dásra szövetkeztek a konyhaszükség
letek szállítói a konyhanympbák el
len. Éppen karácsony hétfőjére jelent
meg a nemzetközi egyezmény, hogy :
nincs többé újévi ajándék. De hát ezzel
az okos határozattal korántsem bírták
megnyugtatni lázongó lelkiismeretüket a
szatócsok, mészárosok és pékek. Mindenik félt a szakácsnők nagy haragjától és
miudenik eltökélte titokban, hogy a jó
barátság kedvéért karácsonyi emlékkel
lepi meg a t. ez. vevőit. Ez nem tilos a
kartell szerint, mely csak az ujesztendei
ajándékról szól.

*

A honvédelmi minisztérium a követ
kező gyászjelentést adta ki:
A magyar királyi honvédelmi minisz
térium legmélyebb fájdalommal jelenti
szeretve tisztelt vezetőjének, ifj. rádai gr.
Ráday Gedeon valóságos b. titkos cs. kir.
kamarás, a cs. kir. hadiérem.tulajdonosa,
sat. sat. m. kir. honvédelmi miniszter ur
ö Nagyméltóságának hosszas szenvedés
után, folyó évi deczember 26-án Bécsben
történt gyászos elhunytat. A megboldo
gult fölött a gyászszertartás, a helvét hit
vallás szerint, e hó 29-én délután 3 óra
kor a m. k. honvédelmi minisztérium pa
lotájában fog ünnepélyesen megtartatni s
hült tetemei innen elszállítva, Ikladon
fognak örök nyugalomra helyeztetni. Bu
bapest, 1883. decz. 28-án. Áldás és béke
lengjen porai fölött !

Fölhívás.
Az államkölcsön törlesztésének könynyitése ügyében megállapított kérvényt
eddig már mintegy 400-an aláírták, föl
kéretnek tehát a t. érdekeltek, kik még
azt szintén aláírni óhajtják, hogy újév
napjáig (felsőváros Dugonics-utcza, Bátori ház) bezárólag aláírni szíveskedjenek,
mert azontúl a kérvény illetékes helyére
lesz beterjesztendő. Megjegyeztetik, hogy
a kérvény addig is bárki által meg
tekinthető minden időben s olvasni nem
tudóknak fölolvastatik s megmagyaráztatik.
Az ötös bizottság.

így az úri konyhák cselédsége
Christkindli képében kapta meg az új
évi járandóságot és eszerint tovább is sze
met huny a rósz mértékre és egyéb apró
hibákra. Hál’ istennek, annyira általános
volt az érdekelt kereskedők titkos eltökélése, hogy a szakácsnők kongresszusa
teljesen fölöslegesnek bizonyult és a főző
kanál forgatók szépségesen visszavonták
véres hadüzenetüket a szeretet ünnepén.

Egy másik harcz is véget ért mos
tanában. Csend és nyugalom lett az egye
tem folyosóin, még mielőtt beállottak vol
na az ifjúság oszlató karácsonyi szün
idők. A lemondott rektor helyébe nem a ma
gát kinálgató csehpimasz Maassent választot
ták meg, hanem valamennyivel egy szó ellen
(el lehet találni : ez az egy szavazat ki
től eredt) dr. Láng phisikai tanárt, ki
mögött nagyon érdemes múlt és még
szebb jövő áll.
Aztán a Fried Gizella kisasszony el
leni harcz is szünöfélben van, kit az ud
vari opera erényes hölgyei kinéztek ma
guk közül. E föltünést keltett ügyben
nem végezett ugyan még a bíróság, mert
a rágalmazó énekesnők nem voltak disponálva — — tanuzásra, de ma már tu
lajdonképen másról van szó, mint a be
csület helyreállításáról. A ledérséggel vá
dolt kisasszony nem annyira a becsület
kérdést sürgeti, mint inkább a végkielégí
tést, hogy illő fénynyel vonulhasson be az
Orpheumba, ahova, úgy mondják, már
szerződtetve is van.
Jó nagy ugrás az udvari operától
egy korcsmái szinpadra ; de hiszen az
eféle ugrások nem oly ritkák a festett

biz. elnök.

Előfizetési fölhívás
a
Szegedi Napló

1884-ikévi
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.

Újdonságé k.
— Deczember 29. —
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— A köztörvényhatósági bizottsági
tagok választása holnapra, (vasárnapra)
van kitűzve és az erre való előkészületek
nagyban folynak. Mint már említettük,
az érdeklődés a választók körében középI szerű és csak néhány kerületben fog a
pártoknak politikai színezet szerinti mérkő
zésére vezetni. Kötelességünk a választókat
polgári jogaik gyakorlatára buzdítani. Már
a minap figyelmeztettük arra, hogy sza
vazatukat lehetőleg független polgárokra
adják, olyanokra, akik a közügyekben
tényleg részt vesznek, vagy részt venni
óhajtanak és akik meggyőződésük mel
lett megállanak, még a most annyira
dívó, fölülről jövő presszióval szemben
i is. A köztörvényhatóságra nagy föladatok
várnak. A királyi biztosság megszűnik
és Szeged nehéz viszonyok közt lép is

ek

világban. És végre is nemes missió vár
súlyosan rágalmazott kisasszonyunkra az
Orpheumban. Ö lesz hivatva elhomályosí
tani a dresszirozott ökröket, melyek
tudós bőgésükkel már-már kiszorítják az
Orpheum-templomból az énekszót.
. . . Érdekes operettet adtak elő
szerdán este egy külvárosi sörcsarnok
ban. „A dragonyosok" kerültek szini'e
— — igazi dragonyosokkal.
ügy történt a csata, hogy egy vitéz
2 sok-közül tánczra szólította valamelyik
sörivó polgártársnak a kedvesét, ex pe
dig, vőlegénye tilalmára/hivatkozva, meg
tagadta a tánczot. Hej lett erre rengeteg
patáiia. Még csak az kellene, hogy egy
kardcsörtetö hősnek kosarat akasszanak a
nyakába !
Hangos káromkodással vonultak föl
a társuk sérelmét magukévá tevő dragonyosok zárt sorokban, kardot rántva. A
másik tábor pedig botokhoz, székekhez
nyúlt és lövegekül a sörös poharait hasz
nálta.
Véres, ádáz tusa fejlődött az ártat
lan kosár miatt és félóra múlva szilán
kokká, cserepekké tört asztalok és tük
rök, hörgő, haldokló emberek borították
a csatatért, mind a két részről.
Vitéz hadseregünk ismét bemutatta
egyszer, milyen lelkesen tud harczolni és
ha kell, meghalni a hazáért.
Stocfmágyár.
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Juhász György,

biz. titkár.
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Koczor János,

melynek tárgyalása a holnapi ülésre ha- I „Magán da/", harmónium kisérette
lasztatott. A kérvény Molnár Antal laka í énekli Skultéti László ur; „Az e 1tos mesteré földszintes épületre (a Valé- ső reggeli", vígjáték Almásy Tihamértől
mértől, előadják Lánczi Ilka úrnő és
ria-téren.)
Mocsári Béla ur. A meghívók az
— Azon iparosainkat, kik az orszá egyesület tagjaihoz a legközelebbi pár
gos kiállításon megjelenni óhajtanak s nap alatt szét fognak küldetni; rendes
[I
ebbeli szándékuktól az a körülmény tar tagokkal vendégképen nem tagok is részt
||
totta
őket vissza, hogy deczember 31-én vehetnek az estélyen.
jj
túl teendő bejelentéseik a különben is bu
— Egy gonosztevő Ráday idejéből.
sás térdijnál 10 százalékkal többet kell Tegnap délután egy gyanús kinézésű csa
fizetniük, e helyütt is figyelmeztetjük,
hogy az akadály többé nem létezik, mert vargó állított be Szluha főkapitány laká
a kereskedelmi miniszter rendeletet adott sára s ott éppen nem valami jámbor szán
ki, melynek értelmében azon bejelenté- i dékkal nézegetett körül. Simon Anta
sekre nézve, amelyek az illetékes bizott öreg rendőr, ki éppen ott volt, szemügy
ság elkésett megalakulása miatt nem re vette a ficzkót s úgy tetszett neki,
nyujtattak be a kellő időben, úgy nem
különben azon tárgyak kiállítására nézve mintha azt az arezot ismerné. Csakugyan
is, amelyek a kiállítás emelése érdekében 1 ismerte s le is tartóztatta. Ekkor derült
szükségesnek mutatkoznak, a rendes tér- ki, hogy biz’ ökelme senki más, mint
dijon fölül megállapított 10 százalék tér- i Kis Szabó Miska hírhedt betörő, ki
dijtöbblet elengedése kilátásba helyezhető.
már 12 éves korában, Ráday alatt „ült"
— A miniszter köszöneté. A hiva
a várban. Később az is kiderült, hogy
talos lap ma érkezett számában a vallásKis Szabó Miska a kalocsai törvényszéki
— A kir. biztosság távozásától csak és közoktatásügyi miniszter elismerő kö I börtönből szökésben van s országosan kö
néhány nap választ el már bennünket. szönetét fejezi ki Kiss Dávid helybeli
röztetik. Midőn aziránt kérdezték, hogy
A búcsú impozáns lesz, melylyel közön- polgár és köztörvényhatósági bizottsági mit keresett a főkapitánynál, azzal men
i ségünk istenhozzádot mond a távozó tagnak, amiért a szegedi elemi népisko
tegetőzött, hogy Szekula biztost kereste,
Tiszának. Az ünnepélyek programmja lák látogatására kötelezett szegény tanu
fölakarta magát jelenteni. Az utóbbi idő
1 egy ponttal ismét szaporodott. A katona lóknak ruházattal és taneszközökkel való ben fölmerült betörésekre nézve is gyanú
ság részéröl a kir. biztos tiszteletére ellátására egy 30 ezer forintos alapít
merült föl, hogy a „mester"-tői származ
hétiön este 6 órakor bucsu-szerenádot ványt tett.
nak ; a vizsgálat ez irányban is ki fog
— A himlőoltások eredményéről
rendez a katonazenekar. Az esteli szere
szóló jegyzőkönyvet a kerületi orvosok terjesztetni. Egyébiránt Kis Szabó Miskát
nád után megy a kir. biztos a városházi
beterjesztették a tanácsnak. A jegyző átadták a bíróságnak.
estélyre, melyre az előkészületek már könyvek adatai szerint az 1883. év fo
— Bál. Rósz dolga lesz az idén ná
nagyban folynak. A bálrendezö bizottság lyama alatt a város területén összesen lunk Karneválnak, az már kétségtelen.
is megalakult: Ujj József, Kalmár Ist 2199 himlő oltás eszközöltetett és pedig Csak nagy elvétve juthatunk egy-egy
általában véve igen jó eredménynyel. A j báli hírhez, de azok közül is csak egyik
ván, Pálfy Sándor, Pálfy Viktor, Dósics Sándor
beoltott gyermekek száma városrészek másik valósul meg. Újabban az önkénySándor és Pókay Elek urakból. A hol
szerint ekkép oszlik meg. A belvárosban i tes tűzoltók hirdetik báljukat, melyet a
nap, vasárnap este tartandó fáklyásmenet dr. Endrényi István belkerületi orvos ál
Hungária termében a következő január
is impozánsnak Ígérkezik. A rendező tal beoltatott 437 gyermek, a felsőváro hóban szándékoznak megtartani. A ren
bizottság 300 drb fáklyát oszt ki a pol son és felsőtanyákon dr. Aigner Károly dezőség azon van, hogy az egylet előző
gárság között. A menet a felsővárosi ka felsőkerületi orvos által beoltatott 656, báljaiéhoz hasonló sikert elérjen, amit kí
alsóvároson és az alsó tanyákon dr. Erös- vánunk is neki már csak azért is, mert
szinóból indul ki s a pénzügyi palotánál kövy
dr. Erős
János alsókerületi orvos által beol a jó eredmény az egylet anyagi helyze
a Batthyányi-utczába fordulva, a Stefánia- tatott 1011, dr. Burtik Győző külterü tén lesz hivatva segíteni.
sétány mentén s a hid-utczán keresztül leti orvos által pedig a zabosfai, móra— Schön Adolfnak mai számunkban
halmi, domaszéki és csorvai iskolák kör közölt nyílttéri közleményét ajánljuk a
vonul a kir. biztos lakása elé.
nyékén beoltatott összesen 193 gyermek.
közönség figyelmébe.
— A kir. ítélő tábla telkei. A tör
— Az ásotihalmi állami erdööri szak
vényszéki palota szomszédságában lévő iskola kezelésére átadott erdőterület nagy I
X A föliilmulhatlannak ismert eredeti Singer
a Vesselényi-, Deák-Ferencz- és Vörösvarrógépek családok és kézművesek részére, melyek
sága, mint Rozinszky Béla erdőfelügyelö | Singer
1 frtos heti részlet (vidékre 5 frtos havi részletmarti-utczák által határolt 9. és 11-ik
Vörös
szám alatti két telek tudvalévőleg arra közli a hatósággal, nem egyezik a térké- iI fizetés mellett kizárólag csak Neidlinger G. urnái
Kárász utcza uj Madár-féle házban kapa czélra lett föntartva, hogy az esetben, pen kitüntetett s természetben kitűzött te !í Szeged,
hatók, a t. közönségnek legjobban ajánlhatók.)
ha idővel Szeged királyi ítélő tábla szék rület nagyságával. Ugyanis a térképen I
x. A közelgő ünnepek alkalmából fölhívjuk
helyévé tétetnék, a királyi tábla elbe- kitüntetett terület nagysága 515 katasz- !I t. olvasóink figyelmét a mai számunkban megjeleüt vörös-kereszt hirdetésre. Ezen sorsjegyek je
lyezéséro szükséges épület a kérdéses tel
nyeremény-esélyeik és olcsóságuknál
keken legyen föl építhető. A telkek ezen téri hold, a tényleg átadott terület pe | lentékeny
fogva különösen alkalmasak újévi ajándékul és
dig
csak
440
hold.
Ez
okból
a
nevezett
rendeltetésének érvénye azonban, a Sze
mint magyar kibocsátváuyt legmelegebbet! ajánl
geden emelendő állami épületekre vonat erdőfelügyelö fölkérte hatóságunkat, hogy hatjuk.
A „Budapesti Hirlap“-ot, melynek előfizetési
kozó törvényczikk értelmében az esetben a kérdéses erdőterületet újból tűzesse ki
fölhívását, lapunk mai számának hirdetési rovatá
megszűnnék, ha a kérdéses épületet az olyképen, hogy annak nagysága a térké ban közöljük, a legmelegebben ajánljuk olvasóink
állam a jövő év végéig föl nem épittetnéfigyelmébe. Főszerkesztője Csukássi József és veE»’re való tekintettel az igazságügy mi pen föltüntetett terület nagyságának meg zérczikkeit a legelső magyar publicista Kaas Ivor
1 báró és Rákosi Jenő Írják. Iránya minden izében
nisztérium a kir. biztosság közbenjárását feleljen.
magyar nemzeti s teljes erővel azon van, hogy a
kérte ki arra nézve, hogy a kérdéses tel
— Felügyelet a világításra, a lég- magyarosodást
terjessze, a közszeilem emelésére
kék a föntebb említett kikötés elejtésé szeszvilágitás gyarlósága miatt nagyon hasson, üdvös mozgalmakat támogasson és kezde
vel, a mondott czélra továbbra is bizto sok az alapos panasz. Kellő felügyelet ményezzen. Pártérdekeket nem szolgál, vélemény
szabadságát, a hírlapíró ez egyetlen vagyonát
síttassanak. A királyi biztosság az esetleg hiányáu a gáztársulat úgy gazdálkodik
csonkitatlanul megőrzi föl és le egyaránt. Tárelnyerhető kir. itélö táblai székhely min a világítással, ahogy éppen neki tetszik. czája
változatos. Első rangú írók müveit közli,
Azt
hiszszük,
hogy
a
panaszolt
gazdálko

denesetre igen jelentékeny előnyeire való
regénycsarnok iban pedig a fordított és eredeti re
tekintettel, habár e tekintetben az ügy dásnak véget vetendő, hozta a tanács leg gények egymást váltogatják. A többire nézve utal
természetéből kifolyólag egyelőre pozitív utóbbi ülésében azt a rendeletet, mely- juk olvasóinkat magára az előfizetési fölhívásra.
biztosítékok nem nyújthatók is, a saját szerint ezentúl a világítás legalább é vrészéről azt ajánlja a városnak, hogy a negyedenkint egyszer fö
kérdéses telkeset kitűzött rendelteté lülvizsgálandó lesz. Evnegyedenkint egy
A romantikus érzelgős barátai gyö
süknek, a föntebb említett határidőn túl szer ; no, ez is csak valami az addigi
is, a kerületi kir. iteló táblák elhelyezé szemhunyás mellett. A világítás ellenőr nyörködhettek tegnap Feuillet Oktávnak
sére vonatkozó kérdések érdemleges el zésével az építészeti hivatal bízatott meg. hatásos jelenetekben gazlag „Egy sze
döntéséig, továbbra is tartsa fönn. Nem Bízunk Tóth Mihály ur erélyében, és gény ifjú története" czimü színmüvében.
Az előadás úgy az egyes játszókat
szenved kétséget, hogy a város a kérdé hiszszük, hogy minden elnézés nélkül, a
ses telkeket a jelzett czélra továbbra is város érdekének megfelelően fogja a vi illetve, mint rendezés és összjátek te, kintetében a jobbak közé tartozott. A
készséggel fon fogja tartani. A városnak lágítás fölött az ellenőrzést gyakorolni.
— A szegedi ügyvédi kamara a hi ■ főszerepek Hunyadi Margit és S omez irányban teendő nyilatkozata az igazságügyminiszteriumhoz lesz fölterjesz vatalos lap ma érkezett számában a kö- I 1 ó kezeikben voltak, akik föladatuknak
vetkezőket teszi közzé: Zsupánszky Pál teljesen megíeleltek. Hunyadi Margit
tendő.
nagykikindai ügyvéd, a szabadkai ügy- | a büszke Margitot kitünően alakította és
— Az utolsó építési kölcsönök. A
védi kamara területére történt átköltö- I a főjelenetek művészi keresztülviteléért
törvény értelmében a f. deczember hó
zése folytán, e kamara lajstromából kitö zajos tapsokban részesült. Kiválóan sike
végével az építési államkölcsönök kiadá röltetett ; Tary Endre mindszenti ügyvéd, rült jelenete Maxime-mal a romvárban,
sát beszüntetik. Az utolsó kölcsönök a a kamara lajstromába folytatólag fölvéte- ! mely után kétszer kihitták. Somló jó
hetes bizottság működését befejező ülé tett; továbbá Pidich Ede nagykikindai partnere volt és az önérzetes, a valószínűt
sén f. hó 31-én, hétfőn fognak kiadatni. ügyvéd, elhalálozása folytán ugyanabból ; lenségig nemes érzelmű Maximeot szé
kitöröltetett, s irodája részére Naszádi Jó pen érvényesítette. A kisebb szereplők
A kérvények a jelzett határidőben, dél zsef nagy kikindai ügyvéd rendeltetett I közül első sorban Molnárt kell di
előtt 10 óráig nyújthatók be, az azontúl ki gondnokul.
csérnünk, ki Laroque-ot nem minden
érkezettek nem vétetnek figyelembe. Az
— Az „Összetartás" czimü tisztvi napi művészettel játszotta. A halál je
utolsó kölcsönökre pályázni akarók ér selői egyesület második estélye a jövő lenését az aesthetikai határokon be
dekében az építkezési bizottság holnap, szombaton, január 5-én lesz az „Európa" lül, megkapó igazsággal, remek maszkkal
szálloda helyiségeiben. A házias jellegű és arczjátekkal dolgozta ki. Sajnáljuk,
vasárnap is tart ülést. E helyen említjük tánczmulatságot megelőzőleg elöadatnak : i hogy az igazgatóság nem nyújt alkalmat
meg, hogy az építkezési bizottság mai „Farsangi prédikáczió" don Pedrőtől a nagy hivatottságu fiatal színésznek te
ülésére csak egy kérvény érkezett be, rőiől, előadja: .Szatmári Árpád ur j hetséget bemutatni és fejleszteni nagyobb

-sz

Tisza Lajos kir. biztos ur ö nméltósága, városunk feledhetlen ujjáteremtöje
. körünkből távozik.
Szeged hálás népe a nagy férfiúhoz
méltón kíván bucsutiszteletének kifejezést
■ adni, s azért alulirt bizottság a rendezendö ünnepélyek sorába f. hó 30-án, va‘$árnap esti 7 órára a fáklyásmenet megtartását is fölvette.
Fölhívjuk tehát a város összes polárait, hogy evégböl a jelzett napon esti
í órakor a felsővárosi kiskaszinó előtt
megjelenni szíveskedjenek.
A rendező-bizottság megbízásából :

mét önkormányzati jogainak gyakorla
tába. Ki tudná megjósolni, mit rejt a
jövő ? De jóslás nélkül is előrelátható,
hogy a rekonstrukczió tényezőinek müködése után veszélyes rázkódtatások fenyegetik városunkat, melyekkel, hogy
megküzdhessünk , minden bölcsességre,
erélyre és tehetségre szükség van, amivel
városnuk csak rendelkezik. Igyekezzenek
a választók olyan képviselők választá
sára, akik a város érdekeit értik, akik e
város haladásáért és boldogulásáért min
den melléktekintetet mellőzve küzdeni
képesek és hajlandók. A pártunkbeli vá
lasztó polgárokat pedig különösen figyel
meztetjük arra, hogy lei’ázva a megbé
nító közönyt, siessenek a szavazó urná
hoz, nem a függetlenségi párt érdekében,
hanem Szeged érdekében, melynek fölvirágozása ez aktusban a szemünk előtt
lebegő szent czél.
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Polgárok!
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^Melléklet a „Szegedi Napló” 298-ik száméhoz.
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Irodalom.

Törvényszéki csarnok.
Rósz szokás.

(B—i) Kopasz Pál beismerte a napokban a
bírák előtt, hogy rósz szokása neki az, amiért a
vádlottak padjára karült. De csak akkor szokása,
mikor egy pár pohár a mándli alatt buzog. Akkor
a fene se bir vele.
így volt f. évi október 11-én éjjel is az Ördög István korcsmájában. Kosz szerencséje éppen

Ma vasárnap.
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Sertés-vásár.

Terményüzlet

(A „Szegedi Napló" eredeti tudósítása.)
(Bermüller E. utóda tudósítása.)
Kőbánya, decz. 28.
Szeged, decz. 29-én.
Ez év utolsó hetében az üzlet — különösen
Zsiradék-árukban úgy szintén egyéb ter vágnivaló árukban, melyek igeu keresettek, s eb
ményeinkben is a lefolyt heti üzlet mint az előre ből a készlet hamar elfogyott, élénk volt s az
látható volt, — a nagy ünnepek következtében
árak ezen fajtáknál emelkedtek.
igen korlátolt határok között mozgott, és nagyobb
Átlagos heti árak: Magyar sortiüzlet csak elvétve jött létre.
rozott áru 290—320 kgr. nehéz 50—5172 krajezár.
Zsír iránt a hangulat a sertésárak emelke 180—260 kgr. nehéz cO—501/i kr. Nehéz 300
dése következtében ismét kedvezőbb, még szalona
kgr. fölüli 48—49 kr., vidéki 45—46 kr., átmenet
— igen erősen ajánltatván, árban változatlanul
ben szerbiai 4672—48% kr., romániai 46—48 kr.
tartja magát.
Gabnaárak: Kukoricza bánáti 720, árpa
Mai jegyzéseink :
7.80 kr. métermázsánkint.
Disznó zsír 58yg—59 frt hordóval együtt.
Itteni állomány: decz. 21-ón maradt
Pörkölt szalonna 4872—49 frt.
106,791 drb.
Fehér tábla szalonna 52—53 frt.
Fölhaj tato tt Alsó-Magyarországból hiz
Füstölt tábla-szalonna 58—59 frt.
lalt 410, Szerbiából 2028 db. A magyar álPaprikás füstölt szalonna szeletekben 57—58 frt.
lamvasuton hízott 487, sovány 719, összesen
Paprika már valamivel élénkebben hozatik 3644 drb. Állomány 110,485.
a piaczra, ami különösen a finomabb fajoknál ta
E Ihajtatott: Felsőmagyarországba
pasztalható ; a kereskedelmi-paprikában azonban
58 db. Becsbe 1879 db. Csehországba 1008 drb,
még mindig hiány érezhető. Az árakban a lefolyt
Bodenbachon át 969. Rutkán át 1505, Délnémet
héten említésre méltó változás nem történt.
országba 145 drb. Budapesti fogyasztásra 3053 db,
Mai piaczi áraink :
külterületi fogyasztásra 150 drb. Kőbányai szaKereskedelmi 22—23 frt.
lonnakészitő 300 drb. Magy. államvasuton 176 db.
Középfinom 36—37 frt
Összesen 9243 db. Megmaradt állomány 101,192
Király 51—52 frt.
darab.
Rózsa 80--85 frt.
A részvény-társulati szállásokon 22,535 db
Csöves 40—42 frt.
sertés van.
Szappan szegedi közönséges 33—34 frt.
Az egészségi és átmeneti szállásokon decz,
töpörtö 38 „
21-én maradt 22,235 db. Fölhajtatott : szerbiai
Keményítő változatlanul lanyha hangu 2324., Összesen 24,315 db. Elhajtatott 3542 db.
latban.
Megmaradt állomány 20,971 db, és pedig 10,473
Tüll-Anglais 2072—2P/2 frt.
db szerbiai és , 10,493 db romániai. Az egészségi
Festő
1372 frt.
vizsgálatnál jan. 1-től kezdve 2551 drbot vontak
Köleskása 12—127a frt.
el a fogyasztástól és fordítottak technikai ezéÁrpakása 12
lokra.
Az árak Szegeden, 100 kilónkint értendők.
Bécsi vásár decz. 24-én. Fölhajtatott
6525 db sertés, melyek közül 3109 oroszlengyel.
Az üzlet élénkebb, árak 1—150 krral magasabbak.
Nehéz 45—4772 frt, közép nehéz 40 —44, süldők
(Koritz Antal és társa budapesti bank- és váltó-üz- I és oroszlengyel 32—40 frt, 100 kilogramjával.
let heti jelentése.)

Budapesti érték-tőzsde.
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Megjelent és hozzánk is beküldetett egy kő tét elbeszélés. „Rajzok és elbeszélések.“ Irta
Koncz Sándor. Szerző tulajdona. Ára 1 frt 20 kr.
Szerző szegedi lévén, s kötetje is Szegeden kerül
vén a könyvpiaczra, mi is átolvastuk a hat; „rajz" nak nevezett kisebb beszéiykét és a négy elbeszé
lést. A fiatal szívvel és még fiatalabb tapasztalat
tal írott müvekkel kár volt szerzőnek épen a saját
irodalmi jövője érdekében oly sietősen a nyilvánosság
elé lépni s mintegy fölhívni a kritikát. Mert vagy el néző lesz a kritika, szerző személye iránti tekin
tetből s ez esetben hibáit nem isméivé, tovább is
a megkezdett utón halad, mely amint sokaknak
nem termett babérokat, neki sem fog teremni s
legföljebb oda juttatja, hogy müvei csak laptölte
lékül fognak szolgá’ni; vagy szigorú lesz s ez
esetben, ismerve az ifjú szerzők érzékeny termé
szetét s első termékeikhez való ragaszkodását,
munka kedvét és képességét fogja bénítani
Mi mindkettőtől tartózkodunk. Annyit azonban ba
rátságos jóakarattal megjegyezünk, hogy óva
kodjék alakjait frivol terrénumon szerepeltetni s
igyekezzék azokat több élethüséggel színezni, ha
nem akar a sentimentaiizmus émelygősségébe esni.
Óvakodjék a puszta, minden magasabb intcnczió
nélkül szűkölködő meséktől, mert egyszerű törté
neteket, jelen műveltségi állapotaink mellett, egy
tanult embernek leírni, nem csak hogy nem m fi
vés z e t, de nem is mesterség. Egyébiránt
kötetjének első részében csak a „ki3 hindu" czimü
a tulajdonképeni rajz, a többi se nem elbeszélés,
se nem rajz, hanem valami vázlat féle. Az elbe
szélések közül „A válság perczében" czimü némi figye
lemre méltó. Irálya folyékony s inkább alkalmas
a salonban játszó történetek elbeszélésére, mint a
népies tárgyuakra.

Közgazdaság.
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elő. — A január havi
31-én záratik le.

eg

— Mögérdemölnéd.
A városi színházban holnap,
— Ejnye, de jó biró lönne belüled is
vasárnap Tisza Lajos kir. biztos tisz békám !
teletére rendezendő díszelőadás esti 8 óra
Méltatlankodott a vádlott s a kedélyes bekor veszi kezdetét, amely alkalommal I szélgetésnek a kir. ügyész komoly szava vetett
„Egy nő, ki az ablakon kiug- végett.
r i kü czimü énekes színmű adatik. Ezt
A törvényszék K r i k k a y Gusztáv indít
Somló által irt és előadandó alkalmi köl ványára vádlottat a btk. 308. §-a alapján súlyos testi
temény fogja megelőzni. Hétfőn H en sértés miatt 1 havi fogságra és 10 forint pénz
ne q u i n kitűnő bohózata. „A három büntetésre ítélte.
k a 1 a p.“ Újév első napján pedig TóthEde
Mind a hárman : ügyész, panaszos és elitéit
Ede „K intornás c s a 1 á d j a“ adatik fölebbeztek az Ítélet ellen.

sítette befolyását. Hosszú idő után e hir újra
fölmerült, és bár alig bir valószínűséggel, a speculátió mégis sikeresen tudta fölhasználni czéljaira, amennyiben a járadékpapirok árfolyamai
emelkedtek. Magyar papirjáradéknál még azon
hir is áremelkedést idézett elő, hogy a Rothschildconsortium a magyar kormánytól átvett mennyisé,
get elhelyezte. A vasúti értékpapírok körében e
héten már nem volt oly nagy élénkség észlelhető,
mint azelőtt, bár az árállás kétségtelenül igen szi
lárd volt és némely vasúti részvények emelkedtek
is. A helyi vállalatok értékei folytatták az ár
emelkedő irányzatot. Nemzetközi vaggonkölcsönző-intézet, leszámítoló bank, közúti vasút, vas
gyárak részvényei jó keresletnek örvendtek és
élénk üzlet tárgyát képeztex. A forgalom egyéb
iránt az értékpapírok egyetlen neménél sem volt
nagy, mivel a hét három napját ünnepek foglal
ták el, az ünnep után pedig az ultimo gondjai
léptek előtérbe.
A nevezetesebb értékek árváltozása kitűnik
az alanti táblázatból :
decz. 21. decz. 28.
Magy. hitelrészv.
290.50. 291.50.
Osztr.
„
291.50. 292.—.
4% magy- aranyjár.
88.35.
88.60.
6%
„
aranyjár.
120.60 120.60.
5%
„
papirjár.
85.55.
85.60.
Osztr.-magy. államvasut
318.—.
319.—.
Magy. leszám. bank
88.25.
88.—.
„
dijsorsjegy
112.50. 113.—.
Tiszai sorsjegy
111.—. m. .
Cs. kir arany
5 70.
5.71.
Napóleon d’or
9.59.
9.60.
Váltó Londonra
121.— . 121.—.
„ Párisra
47.95.
47.95
„ Berlinre
59.30.
59 35.

a

Schön-féle kávéházban
a helybeli

Katonazenekar
játszik.
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legnagyobb választékban kaphatók

Endrényi L. és társáníá

ed

jellemszerepekben, például egyik-másik akkor vetette eléje a szatymazi Vecsernyést, miMoliére, vagy Shakespeare vígjátékban. I kor éppen erőt vett rajta az a rósz szokása. NaEzzel a közönségnek élvezetet szerezne, | gyón erős volt az István bácsi bora s úgy szilajMolnár pedig jobban haladna és képez kodott benne, hogy végtére is belekötött a szaty
hetné magát. Göncziné (Laroque asz- mazi Vecsernyésbe.
szony) és Szőllősi Ilka (pásztorfiu)
így volt, bizonyítgatta Vecsernyés, akinek
megfeleltek, Perlaki Gizella ellenben azóta behegedt a feje, arcza sebje, amit rajta Ko
nem tudta kellően jellemezni a kaczér, pasz Pál ütött.
irigy és cselszövö nevelönöt. Kisebb sze
— De semmi oka nem volt engöm mög
repeikben Megyeri (Bevallan), L o- ütni.
vászi
Lo
(Laubepin), Fenyvesi (DesIgyekezett a panaszos vádját, súlyosbítani.
marets) Oláhné (Aubry asszony) és
— Hát bevallottam már én azt, hogy rósz
Balázsi (Alain) jól betöltötték helyüket. ■ szokásból tettem.
A gyönyörű díszletek a második és
Válaszolt a váltott s hozzátette :
harmadik fölvonásban köztetszésben ré
— Hát azt akarja kelmed, hogy fölakaszszesültek.
szanak ?

UJ Mayer házban.

Első szegedi

KÖTŐ tZLK!

iskola-utczábau 18. sz. a. (Endrényi és társa hony
nyomdája udvarán) az emeleten balra.
i ölvállaltatuak minden a kötészet köréi
vágó megrendelések, valamint

MF* karisnyakötés és fejelés. ->i

Tudomására hozatik egyszersmint a t. ez. k
zönségnek, hogy nagyválasztéku készlet tartat
selyem, ezérna, pamut, berliner és zefirből k
szült harisnyák-, keztyük- és kamáslikbc
minden színben és nagyságban.

Alföldi Lajos mész- és szénraktár;
Kárász-utcza, Árvay-ház, a Prófétával szemköz

Fűtési anyagok!
öífa és vágott tűzifa.
Elsőrendű koaks,
többféle koszén, kovácssze
nagyban és kisebb mennyiségben és kívánatra h
hoz szállítva a legjutányosabb árak mellett.
Ezentúl oltott és oltatlan fehér-mész, mind
nemű cement folytonosan kapható.
F ő t e 1 e p korona-uteza 14., zsinagóga-ut(
6-8-10 és Margit-utcza 9., saját ház, hol
megrendelések, szintúgy, mint az üzletben, el
gadtatnak.

A Mohai Ágnes for ásL<Í^»
hazánk egyik legszéusavdusabb

SAVANYUVIZE
kitűnő szolgálatot tesz főleg az emésztési zavaroknál
s a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló
bajaiban. Általában a víz midazon kóroknál kiváló i
figyelmet erdemel, melyekben a szervi élet támogatása
es az idegrendszer működésének fölfokozása kívánatos, .

Borral használva kiterjedt kedveltsegiiek örvend.

i

1883. éviién 1 millió nalaczk szállíttatott el. |

Nyilttér.

Budapest, decz. 28.
j
Sontay bevétele a francziák által a múlt hé
Nem lehetvén azon helyzetben, hogy
ten kiindulási pontul szolgált az áremelkedésre és
Szeged városa mindazon mélyen tisztelt
azóta az értéktőzsdén hausse irányzat uralkodik.
lakosainak és kiválólag a honvéd tiszti
E mellett jelentékeny mérvben támogatta a tőzs
dei irányzatot azon körülmény is, hogy a mérle- , kar tagjainak, kik felejthetlen jó testvé
geiket lezáró részvénytársulatoknak érdekében állrünk Urbanovszky Imre százados had
ván lehetőleg magas árfolyamokat föltüntetni az
bírónak f. hó 28-án történt temetésén
év végén, ezek mesterségesen is igyekeztek fo
megjelenni s neki a végtisztességet meg
kozni a hausset. Hogy ez nem sikerült teljesen,
<
onnan
volt, hogy a pénzpiaczou némi feszültség
adni kegyesek voltak, eme részvétüket
mutatkozott,
amely a prolongátiót és az értékek
1
élő szóval megköszönhetnénk, fogadják
nek ultiméra való ellátását megnehezitet te. Mind
utón hálás köszönetünk legöszintébb
ez
azonáltal a múlt héthez képest a legtöbb értékpa
jpír sokkal magasabban zárul.
i kifejezését.
Járadékpapiroknál a conversió Ilire érvénye
A gyászoló testvérek.

\
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Friss töltésben
mindenkor kaphatóÉdeskuty L.

__
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ísy.-víz-szállit(ínál Bposten.

Úgyszintén minden gyószertárban, füszerkereskedéU"
ben és vendéglőkben,
Raktár Szegeden: Tóth Péter, Brem Vilmos és
Felmayer Antal uraknál.

—|

_ _______
Felelős szerkesztő

Enyedi Lukács s

Semmi áremelkedés, daczára a nagy kávévásárnak.

Gyors és biztos segély gyomorbajok
és következményei elten.

Az egészég megtartása

kizárólagosan a jó emésztés előmozdítása és meg
tartásán alapszik, mivel ez az alapja az egészség
nek, a testi és szellemi jólétnek. A legismertebb
háziszer, az emésztés előmozdítására az évek óta
ismert és kedvelt

cs. kir. szaft. íyawrösiMör.

ek

Ez a legjobb gyógyhatású füvekből gondoan készítve, különösen és kitünően használtatik
mindennemű emésztési nehézségeknél, névleg ét
vágyhiány, puffadás, has- és gyomorfájdalmaknál,
gyomorgörcs és nyálkaságnál; föleleveniti az emész
tés működését és tiszta egészséges vért alkot. Ezen
kitűnő hatás következtében biztos háziszerré vált
és általános elterjedtségnek örvend.

A. B. Ettlinger.

Hamburg, világposta szétküldés,
ajánlja ismert kitünöségü árult legolcsóbb árak mellett postán díjmentes csomago
lással utánvét mellett.
Kávé 5 kilónkint — 10 vámfont . . . . o. é.
|/aviár |-a
l 4 kilós hordóval . . . 7.50.
Rio finom erős
. . . .
..................... 3.45.
, nyersen besózva/ 2
„
„
4.05
Cuba zöld, erős . . .................................... 4.10.
Bárányhus, gyenge 8 dobozonkint ....
4.25
Ceylon kékes zöld, erős...............................5.—.
Lazacz friss fövés
„
.... 4.25.
Arany-Jáva különös finom.......................... 5.20.
Szardina a 1’ huile 18
„
.... 4.70.
Gyöngykávé igen fin., zöld.......................... 5.95.
Étvágy paizs pikáns 18
„
.... 7.60.
Arab-Mokka nemes tüzes............................... 7.20
Angolna fagylaltban igen finom 8 doboz
. 4.20.
Afrikai gyöngy mokka valódi, tüzes . . . 4.95.
Marhanyelv á ll/2ko 4 dobo
.......................... 8.10,
Stambul kávé vegyület................................... 4.70.
Sardella valódi brab. 2 kiló.............. 7.50.
Congo tea igen finom, kilója.....................2.30.
Matjes hering, csemege 5 ko. hordóba .
. 2.60.
Souchong tea igen finom
.......................... 3 50. KÖSZ halak füstölve fiú. 2 szekrénybe .
. 2.50
Családi tea igen finom
............................... 4.—.
Jamaikai rum l-a 4 liter......................... 4.15

Pauly Antal
/

alapittatott 1816-ban.

I üveg ára 60 kr.

Ezer és ezer elismerő nyilatkozat érkezett,
melyek megtekinthetők. Bérmentett levelek alapján
szétküldetik utánvét mellett.
Kapható : Szegeden Brem Vilmos urnái,
vagy a készitönél
784—10—5

Kann Lipót likőr-gyáros

B U DAPESTEN, váczi-körut 66-ik szám.

20 kitüntetés
a legújabb Amsterdamban 1883 Ezüstérem. Ige
ajánlható minden család számára.

Boonekamp of Maag-Bitter
ismeretes ezen jelmondat a att
A feltaláló s egyedüli
készítő

Occidit qui non servat.“

H. Underberg Albrecht
cs. kir. udvari szállító a Niederrheim molleit,
Reinbergben a tanács házban. Alapittatott 1846-banl
Kitűnő szer vadászatoknál, utazások
nál különösen tengeren, gyárakban, bol
tokban stb.
Fő-ajátsága: gyomorerösitő, vérÜSZ'

titó, idegcsillapitó.
Egész és fél palaczkokban, valamint eredet
üvegcsékben kapható Budapesten Szenes

urnái Dorottya-utcza.
További elárusítók kerestetnek. 'íjm
a nagyérdemű közönséget oly®1
palaczkoktó), melyekről pecsétem és alant olvasható
ezégem hiányzik:
Óvom

Wien, VII. Terchenfelderstrasse 36.
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű agyi-czikkekből. u. m. vaságyak,
ágybetéted, matraczok, hímzett ágyteritök, ágyi fchérnemüekböl. Nagy
választék toliakból, pelyhekböl, dunnákból és lószőrből.
220-20—1
Árjegyzék rajzzal együtt ingyen és bérmentve.

H. Underberg Albrecht.

.h u

Mária-czelli Gyomor-cseppek
jeles Mm gyúgyszer a gyomor minién Malmai ellen,

és felülmúl katlan az étvágy-hiány, gyomor- |
gyengeség, roszszagu lehellet, szelek, sava
nyú felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyo
morégés, hugykőképződés. túlságos nyalka
képződés, sárgaság, undor és hányás, főfájás
(ha az a gyomorból ered) gyomorgörcs székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és
ital által, giliszta, lép- és máj betegség,
aranyeres bántalmak ellen.

Tajtpipametsző-üzletét

ed

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

Különösen ajánlom gazdag választékú kiszívott pipáimat.
. ........ Eladás nagyban és kicsinyben.

Egy üvegcse használati utasítással együtt 35 kr,

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

Kapható Szegeden:

_ ——Barcsai Károly, Dorosmán Karcsai Károly IIT gyógysz.
■ valamint az osztr. magyar-birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. I

Schwarcz Fülöp,

Központi szétkiildési raktár nagyban és kicsinyben

___________ Szegeden, Kárász-utoza, Madir-féle ház. (Bselstt iskola-uteza.)

Bradt Károly.

„AZ ŐRANGYALHOZ" czimzett gyógyszertárában
3

eg

Kiamzierben Morvaországban.________________

POLITIKAI NAPILAP.

Szerkesztők és kiadótulajdonosok :

Megjelenik mindennap, hétfőn és ünnep utáni na
pokon is.

Csukássi József és Rákosi Jenő.

;

ELŐFIZETÉSI ÁRA:

’

Egész évre 14 frt. Félévre 7 frt. Negyedévre 3 írt 50 kr.
Egy hóra 1 frt 20 kr.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL :
IV. kér. kalap-utcza 16. sz.

A „Budapesti Hírlap” nem pártlap.

?

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 or zágon belül vagy kivül akár politikai, akár társadalmi, akár művészi, akár tudományos téren
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 pártatlanabbul adná értesítéseit.
A „BUDAPESTI HÍRLAP“ olvasó közönségén és íróin kívül nincsen senkinek e kerek földön lekötelezve, se osztálynak, se pártnak,
se kormánynak, se nyilvános vagy magán társaságoknak: a „BUDAPESTI HIRLAP“ 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 felekezetitek, a hatodik a szabad'.ömüveseknk, a hetedik nyolczadák egy-egy pártnak a jármát viseb .
A „BUDAPESTI HÍRLAP" nak csak egy hatalmasság parancsol, az diktálja vezéi-czikkeit, az szabja meg magatartását, s e hatalmasság :
a nagy közönség és az ország azonos érdeke.
Ennek tesz szolgálatot, a ki a „BUDAPESTI HIRIiAP“-ot pártolja.
Nekünk nincs kitől féljünk, nincs kitől reméljünk, kivéve olvasó közönségünket, a mely Ítél szavaink és cselekedeteink felett.
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Budapesti Hirlap.

A „Budapesti Hírlap" rendes tartalma a következő:
y
.

on
yv
tar

y

I. y.*oliíihai és társadalmi vezérczikkek.
II. Tudományos* ismeretterjesztő és mulatfaíó tárczák, mindennap rendesen kettő.
ni. Az apró politikai hírek, a fővárosi sigyek. az eg-yesíiletek, a miivészetek rovata,
II’. A fontosabb események bővebb leírása külön czikkekben.
V. Távirati tudósítások.

YVapí események rovata.
VII. E&özgazdaság.
B'zenkáviil a mellékleten rendesen
vezérczikk a tár
sadaloin valamely osztályának érdekeiről, ország gyűlési tudósitások, tárcza, törvényszék, vidéki hírrovat, önálló ismeretterjesztő,
szórakoztató czikkek, tudósítások a divatról, hasznos tudnivalókról és állandóan egy-egy regény.

elsején megkezdjük gróf Teleki Sándortól:

)I

A vén dádé

czimü rendkívül érdekes c z igény r e g é

m

y t.

A „Budapesti Hírlap” rendes írói:

Csukássi József szerkesztő, b. Kaás Ivor, gr. Teleki Sándor e redes, Rákosi Jenő, Balogh Pál,
Benedek Elek, Serényi László,. Kacziany,Rákosi VIK. Szokolay KOR. dr. Volf Vilmos

I

Rendkívüli alkalmakkor lapunk rendes terjedelme, amely 12 oldalnyi, hol egy fél, hol egy egész Ívvel kibővül. Nagyobb ünnepekre ünnepi számókát adunk ki a feldolgozott hírlapi napi anyag mellett becses és érdekes tartalommal.
Kiváló események színhelyére l ülőn tudósítókat küldünk, akik ügyességük és megbízhatóságuk által egyaránt lekötelezik a közönséget és a
szerkesztőséget.
Becsben, Berlinben, Párisban, Londonban rendes tudósitóink va.mak, akik közvetlen benyomásaik alapján adnak hirt arról, ami e vi
lágvárosok lakóit foglalkoztatja.
__

á „Budapesti Hirlap“ a legolcsóbb politikai, szépirodalmi, trsadalmi és gazdasgi napilap.

,

ELŐFIZETÉSIÁRA:

&

Félévre 7 frt. — Évnegyedre 3 frt 50 krajczár. — Egy hóra 1 frt 20 krajczár.
Az e'őfizetés legegyszerűbben postautalványnyal teljesíthető e czimen :

„Budapesti Hírlap" Budapest, alap-utcza 16-dik szám alatt

i)

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

ek

’
’

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

iPiT Hiwtatvány számokkal szívesen szolgál a kiadóhivatal.

I
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az anistordaini világkiállításon

a legelső és legnagyobb érdem-éremet nyerte.

ed

A szegedi törvényszék részéről közzé tétetik,
hogy Hoffer Károly szegedi lakos, építész bár
hol találtató ingó és — Horvát-Szlavonországok
kivitelével a magyar állam területén levő ingat
lan javaira a csőd megnyittatott.
Csíídbiztosui Huszka Ödön törvényszéki biró,
tomeggondnokul Fodor István ügyvéd, helyette
séül Polgár Sándor ügyvédek neveztettek ki.
Fölhivatnak mindazok, kik az általános
csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támaszthatni
vélnek, hogy ebbeli igényeiket 1884. évi feb
ruár hó 18-ik napjáig’ bezárólag, mint a kö
viselések bejelentésére kitűzött határidőig, ezen
kir. törvényszéknél, az 1884. évi márczius
b.Ó 18-ik napján d. e. 9 órára e törvényszék
csődbiztos helyiségeibe kitűzött felszámolási tár
gyalás határnapján leendő megállapítás és osztá
lyozás végett az 1881. XVII. törv. czikkben ki
jelölt joghátrányok terhe mellett a csődtömeg el
len az idézett csődtörvény 126—129. §§-aiban fog
lalt rendeletéi szerint az esetben is bejelentsék, ba
igényeik tekintetében külön per volna folyamatban.
Fölhivatnak továbbá a zálog- és megtartási
joggal biró hitelezők, hogy az általuk szerzett jo
got a tömeggondnoknak jelentsék be, s az általuk
birt dolgdkat a tömeggondnok fölhívására meg
becslés végett mutassák föl.
Azok, akiket elkülönítési, visszakövetelési,
vagy külön kielégítési jog illet, figyelmeztetnek,
hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok
a csődtömeg értékesítését és fölosztását gátolni
nem fogják.
Vegre a csődhitelezők fölhivatnak, hogy
: 1884. évi márezius hó 22-ik napján mint e czélra
kitűzött határnapon, délelőtt 9 órakor a törvény
szék fenn kitett helyiségében, a esődválasztmány
megválasztása végett a hitelezői minőségüket iga
zoló okiratokkal elátva jelenjenek meg.

Az eddigi világkiállításokon, mint Paris, Bécs, Philadelphia, hol szintén s legnagyobb kitü
| tésekkel fogadtattak, azoknak előnyei a legvilágosabban kitűntek. Eladás teljes jótállás mellett, min
I árfölemelés nélkül, csekély előleg és 1 frt heti részletfizetés mellett.

Neidlinger G.
Csakis Kárász-uteza, uj Madár-ház.
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Csőhirdetmény.

_ Degczélszerufob újévi ajándék.
AZ EREDETI Singer-varrógépek

|___ Első és leghagfffrbb vésnökwftglet az alföldön.

Friedmann
M.
kő- és érezvésnök

I Szegeden, iskola-utcza, az „Oroszlán^ kávéházzal szemben, Pósz Alajos ur ékszer-üzlete melle
• j
Ajánlja a n é. közönségnek helyben 13 év óta jó hírnévnek örvendő üzletét, melyet újabban
minden 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 ala, dombornyomatu prések és ostyához önfestő 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.
5
Hímzésekhez előnyomtatásnak monogrammokat készít.
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929—3—2

17506'1883. szám.

I Raktáron tart: bélyegzŐ-főStékokot míndon Színben, nagyban és kicsiny
ben jutányos árak mellett.

Kelt Szegeden, 1883. deczember 26. napján.
A szegedi kir. törvényszék mint csődbíróság

Minél tömegesebb megrendelést és a n. é. közönség pártfogását kéri

Szerdahelyi s. k.

i

elnök.

Friedmann M.,

891

12—4

.sk

jegyző.

Marinkich s. k.

kó'. és érezvésnök.

Kávé-, thea-, rüma szegedi tisztviselők

fogyasztási szövetkezetének

újévi ünnep

Kossuth- és Fodor-utczák sarkin
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses
figyelmét az

szállítójától.

ALAPITTATOTT 1844
Főképviselőség Ausztria részé

vtgeladásoiiira

BECSBEN: Hegelgasse 2
Főképviselőség Magyarország rés

BUDAPESTEN: nádor-utt

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

úgymint:

uta%ő~böröndök9 táskák, dohányszelencék,
továbbá a legdivatosabb tárczák. albumok a leg
szebb példányokban.
A legnagyobb választékban kaphatók a legcsinosabb kül- és belföldi

jSlfillárOÉ, azok közt a legújabb IMSÍ3IÉ01,

valamint sok más
műtárgyak.

újévi

ajándékul

alkalmas

ek

Miután elhatároztam, hogy üzletemet ve’gke'p föladom, végeladásomat
a legolcsóbb árak mellett is kénytelen vagyok keresztülvinni.
Bátor vagyok tehát a nagyérdemű közönségnek a közeledő ünnepek
alkalmával raktározott üzletemet figyelmébe ajánlani.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradtam
kiváló tisztelettelGrossman B.

ttwrá óloltötosiH
PARISBAN.

küszöbén

női és férfi piperetárgyak, meglenő szép elefánt
csont, kagyló és chinai ezüst tárgyak,
valói! franczia és angol parfümök, bőráruk,

„Le Phénix”

SZEGEDEN

Várnai I4. iráptal
Kárász-utcza 5. sz. a
BÖKÖK.

|

KÁVÉK.

, .
Kuba I. r. válogatott 1.90
♦Magyarán lS8t. 1 liter 26
„
I. „ kit. zamat. 1.80
*
.. ”.
1878. 1 „
30
„
II. „ finom . . 1.76
♦Kitűnő magyaráti
. . 32
Ceylon, igen jó izü . . 1 70
♦Magyaráti bakator . .
40
„
finom .
. . . í’öO
*1 bút. bakator 0'7 liter
30
„jó ....
1’50
*1 „ magyaráti 0’7 lit.
Gyöngy, kiváló finom . 1.90
♦Menesi 1878. 1 liter .
60
„
finom ...
1 $0
*
„
1874. 1 „
.72
Mokka, arábiai . . . 2.
1 n, bordó üveg 1874. . 60
Császár kávé 1 kilo . .’ í’so
Ménesi félaszu 1 n. üveg 1.—
„
„ 1 doboz . 45
p
„
1 k- »
60
Franek-pótk. 1 n. dob. 26
Erdélyi Rieslingi I.
. 80
„
j közép d. 13
n
„
II.
. 60
„
1 kis dob. 12
n
Medoc
... 60
Tilsa, Pecco-v. 1 deka 12
n
Leányka ... 90
„
csészár-vegy. jó
„
Rózsamáli . , 90
zamatu............................. 10
Thea, mandarin ... 10
A csillaggal jelzett bo„
souchsog
...
8
rokhos az üveget 8 krba s
Rum, legf. jani. 1 liter 2.—
annyiban visszaszámítom.
„
finom „
1
1.80
■vr
n
„ 0’5 n 1,—
A agy óbb rendeléseknél
„
„
„ 0’3 „
60
kedvezményezett árban házn
n
» 0’2 „
40
hoz szállítva?"------------------Cuba-rum, fin 1 liter . 80
------------------------ ------------------„
II. 1 liter .
. 60
A Magyarati borok kellemes s zamatos izük miatt nem
csak a jo bort termő Magyarországon, de a külföldön is ál
talánosan kedveltek. Jelenleg is — a szüret után — számos
franczia borkereskedő járja be Magyarát vidékét s a bevásár
lásnál ugyancsak erős versenyre kelnek a magyar borkeres
kedőkkel. így ma már igazi magyaráti borok vagy a külföldre
szállíttatnak jó árakon, vagy az aradi nagyobb bortermelők
pinezéibe kerülnek.

Én boraimat — mint eddig — nagybátyám
Rajkay József szőlőbirtokos aradi pincééiből szál

lítom, A minőség kitűnősége s valódisága iránt
eddigi jó hírnevünk kezeskedik.
Kiváló tisztelettel

Rajkay Vilmos,
fűszer- és borkereskedő, a

„Kossuth-bolt“ tulajdonosa.

A társulat vagyona:
... 21
A biztosítási álladók: ... 31
Évi bevétel a biztosítási dijakból

Kiállíttatott biztosítási kötvény
1881-ben ...........................
Kártérítés fejében kifizetett a tár
sulat fennállása óta több mint
A társulat zármérleg szerinti
nak 50%-át felosztja a nyeremény
részesülés feltétele alatt, biztosit
mindjárt a biztosítás első évétől
A nyeremény-rész évenkint
tett összes biztosítási dijak arányát
pénzzel fizettetik ki.
Azon biztosítók részére, kik
mény-részről le akarnak mondani,
zetés minden évben 10%-kal lesz;

A nagyérdemű becses közö
melegebb pártfogásába ajánljuk e
gazdag s legjobb hirnevü intézet
260—50—36

.h u

3^ Legolcsóbb sorsjegy.

Magyar vöröskereszt-egylet sorsjegyei
1890-ig évenkint 3 húzás nagy nyereményekkel.

ed

1884-BEN HÁROM FŐNYEREMÉNY. MINDEGYIK

5O9OOO forinttal. •o

A legkisebb nyeremény G forinttól 1O írtig emelkedik.
EZEN SORSJEGYEK. KAPHATÓK

PESTI MAGYAR KERESKEDELMI-BANK VÁLTÓ-ÜZLETÉBEN BUDAPESTEN,

í s-awis. pvCDní]J}[]D TíJííJ««rííH
M. almához" 1 u Pserhofer J.
Bécsben.
7Üfn

£lllu
A.

a201*^ egyetemes labdacsoknak neveztettek, teljes jog-

iaUUdudUil, gai viselik utóbbi elnevezést, mivel tényleg alig létezik

elyekben ezen labdacsok csudatevö erejüket ezerszeresen be ne bizonyították volna. A
abb esetekben, hol sok más gyógyszer hasztalan alkalmaztatott, ezen labdacsok által
zor rövid idő alatt teljes gyógyulás következeit be. Egy katulya 15 labdacscsal 21 kr.
s 6 katulyával I frt 5 kr., bérmentetlen utánvéttel I frt 10 kr. (Egy tekercsnél keve-

Tisztelt uram ! Azon következtetésből, hogy
gyógyszereinek mindegyike hasonló jóságu lenne,
mint jó hairíi fagy tapasza, mi csaladombán több idült fagydagnak gyors véget okozott,
e.határoztam magamat daczára az úgynevezett
egyetemes szerek iránti bizalmatlanságomnak,
vértisztitó labdacsaihoz nyúlni, hogy ezen kis
labdacsok segélyével sok évi aranyér bántalmamat eltávolitsam. Tartózkodás nélkül beismerem
tehát ön előtt, hogy négy heti használat után
idült bajom teljesen megszűnt és én ezen labt,.
,
1O_.,______ ,
dacsokat ismerőim körében legbuzgóbban ajáuRaysko, 1879. november 22.
lom Ninc3 ig e]lene kifogá3OQ1) ha ön ezeu son tisztelt Uram! 1826. óta két évig raimat, de névaláírás nélkül nyilvánosságra
itóláz után szakadatlanul beteg és égéhozandja. Teljes tisztelettel
xrló voltam, erős 1 ereszt- és oldalfájaaécs, 1881. febr. 20-án.
C. v. T.
alat és hányás, dagadás, hőség és ál-----------------éjek valának naponta kínjai életemnek.
Cscney, 1874. május 17.
'3 évi időtartam alatt 34 orvos, azok közt
Tisztelt Uram ! miután az ön vértisztitó
tanár tanácsát vettem igénybe, de mind
labdacsai nőmet, ki sok évi időleges gyomorbaj
fájdalmaim mindinkább növekedtek, csak
és szaggatásban szenvedett, nemcsak az életnek
• október 23-án olvastam csudalabdacsainak visszaadták, hanem neki ismét ifjúi erőt sze.csét, miket meghozatván, minek után 4 reztek, nem tudok ellen állni számos hasonló
■
i át előírás szerint használtam, most da- bajokban szenvedők kéréseinek és kérem önt,
»ra 70 éves koromnak, erős és teljesen egész- nekem újólag 2 csomagot ezen csudahatásu
-égés vagyok, úgy, hogy egészen uj életnek labdacsokból utánvét mellett küldeni. — Telörvendek. Fogadja tehát legmélyebb köszöne- jes tiszt Jettel__________ Spisztek Balázs

on
yv
tar

-----------------sztelt uram ! Véletlen szerencse foly.titó labdacsaihoz juték, mik rajtam
veltek. Évek óta szenvedek főfájásban
ílésben, egy barátnőmtől 10 darabot
’ kitűnő labdacsaiból és ezen 10 labdacs
helyreállított, hogy valóságos csoda.
tem mellett újból kérek egy tekercsesei.
zka 1881 márcz 13-án.
’
í parr Parr
András.
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I. A gyalog közlekedésre nézve.

P A* gyalogosok
i
i mindenkor
• j
i
• u.
1. 8.
a jobb
n t ö i •*> j
i •• i i j í
ki
oldali gyalogjárdán közlekednek, a bal
oldali gyalogjárdákon való átmenetei és
bj fej
eként az az oldalon jaro közönséggel való
szemközti menés tiltatik.

” -kai köszvenybahsam

tatlanul legjobb szer minden kösz- ez által előidézett kellemetlen bűzt, elváltaszt’ ’' é
uzos bajban: hátgerinezbaj, tagja a lábbelit és megvizsgált ártalmatlan szer.
| s.''"l;3,
chias), fejköszvény, ideges fogfá- 1 katulya 50 kr._____________________ ______
'
tb- 1 frt 20 kr-_________________ GEORGE-tól, sok év óta
SZÁÍVÍ7 C3- kir- sza1?' val<?di Pate-pectorale általánosan elismert egyike
J
r Popp J. G-féle, miut a legteljesebb gyógyszereknek, nyálkásodás, kö‘ t
pentartó szer el van ismerve, 1
högés, rekedtség, hurut, mell- és tüdöbajok,
i ’-i1.P.Ltr: * kr-____________________ ______
gégebajok ellen. 1 katulya 50 kn___________ __
í
SxéBVi ' dr. Romershausen-tól a láterő ma-_AAi,:-:n Vűnnnc> Pserhoffer J.-tól évek
trősitésére és fönntartására. Eredeti
Tannochinin-kenőcs
KüUuLö 80rán át orvosok által
a J frt 50 és 1 frt 50 kr._
a legjobb hajnövesztő szernek ismertetett. Egy
’
prp<J7finn!in a legtökéletesebb,
díszesen kiállított doboz ára 2 frt.___________
»1 t i
? “í szaH?anb““
„„„.f.Y,
Standel tanártól ütés
elynek használata után a bor bárEgyetemes UpaSI é, S2Uráai
b k „
■ L .
Ta
gM
mindennemű rósz indulata daganatok ellen úgy.
--jm Marad el. 1 darab 70 kr.
szi„tén a lábakon levő idült fölfukadó sebek
, Általábau ismert kitűnő háziszer, ellen; makacs mirigydaganatok ellen, fájdalmas
' hurut, rekedség, kehhurut ellen. furunkulus ellen, körömméreg, sebek és gyula£ nY ■ ii»
. 35 kr. dásos melleknél, fagyott tagoknál, közönséges
r . 7, ;
ÁPSERHOFER J.-tól, sok év óta ^b- és hasonló bajoknál sokszorta jónak bizoelismert legbiztosabb szer minnyúlt Egy tégeiy 58 kr.______________ _____
lag és mindenféle idült sebek eben.
A W.-tól.
‘ /' y
40 kr.__________________
ilgyeiemes thrtitri-qn
USZUIO-SO Bu,ri
Kitünöch há
ziszer a
h;- ’?< m (Pragai csöppek, romlott gyomor, megakadályozott emésztés minden következmérósz emésztés, mindenféle alhasi Qye eben> mint: főfájás, szédülés, gyomorgörcs,
ellen kitűnő háziszer E*v üveg
gyomorégés, aranyérbántalmak, dugulás stb.
• -a • ■
ellen. 1 frt.
-olaj MaaGER M.-tól eredeti va- Valamennyi franczia különlegesség vagy rakJ lódi kitünö minőségű. Egy táron tartatik, vagy kívánatra azonnal legol
csóbban megszereztetik.
írton aluli küldemények osak a pénz előleges beküldése mellett, na_____ gyobb összegeknél utánvéttel Is eszközöltetnek.

vivő gyalo.3. 8.
s . Szélesebb
.
.
. terheket
, .
J
gosok csakis a kocsi ut jobb oldali szef mehetnek talicskát tolni a o-valogiár
mehetnek, talicskát tolni a gyalogjai
dákon nem szabad, szakis a kocsi ut jobb
szélén
. „ A '. ,
,
.
. ,
4. §. A katonaságnak vagy polgarságnak zene vagy dobszó mellett és áltálában ütemszerü lépésben a hídon áthaladni nem szabad.

II. Kocsi közlekedést illetőleg.

5. §. A hajtás a hídon úgy mint más
közlekedési utakon jobbra történik, az
előrehajtás pedig balra történhet.
6. §. A hidtéreni feljárókon és magán a hídon vigyázva és óvatosan kell
hajtani, sebes hajtás tilos.
7. §. A hídról való lefelé hajtás mindkét oldalon csak lépésben engedtetik meg,
lefelé jövetben az előre hajtás vagy elkerülés tilos.
8. §. Üres vagy terhelt nagy szekerek
és rugókkal nem bíró minden más üres
vagy terhelt jármüvek a hídon csak lépésben haladhatnak, előre hajtaniok pedig tilos.
9. §. A hídon átkelő teher szekereket
120 métermázsánál többel megterhelni
elöleges bejelentés nélkül büntetés terhe
alatt tilos.
Ezen megterhelés is a tengelyen mért
1.4 meter keréktáv mellett legalább két
tengelyre illetőleg 4 kerékre osztandó fel,
mely szerint tehát egy tengely vagyis két
kerék 60 métermázsánál többel, meg nem
terhelhető.
10. §. 40 métermázsát meghaladó térbek már legalább 3 métei' tengely távolságu és 12 cmtr keréktalpakkal biró erős
szerkezetii kocsikon szállitandók, 120 métermázsát meghaladó terhek pedig a hidon csakis a hid műszaki felügyelőségénél történendő bejelentés és ezen felügyelőség által meghatározandó külön feltétélek mellett szállíthatók.
11. §. A jármüveknek, valamint a
szerszámok és egyéb fölszerelési eszközöknek jó karban kell lenniök, úgy, hogy)

azok törésétől vagy szakadásától s ennélfogva a közlekedés megakadályoztatásátói tartani ne lehessen; rósz karban levő
és rosszul felszerelt terhes jármüvek a
hidra nem is bocsáttatnak.
12. §. Homok, iszap, szén, mész és
egyéb hasonló anyagok csak kellő összeillesztéssel, ládákkal ellátott jármüveken
szállíthatók; oly kocsik, melyekről az
említett tárgyak, akár a láda hiányos
szerkezete akár annak tulrakása folytán
leszóródnak, azok a hidra nem bocsájtatnak.
13.
Szénával, szalmával s egyéb
bármivel megrakott, s a hídon átmenő
jármüvek a közlekedés akadálytalan biztositása tekintetéből legfölebb csak 35 métér szélességben és kellő magasságban rakodhatnak. A megszabott mértéknél szélesebben és aránytalan magasságban megrakott jármüvek a hidra nem is bocsájtatnak. A jobb partra át jövő szénás,
szalmás, kukoricza szárral és egyéb hasonló anyagokkal megrakott jármüvek a
hid utczán keresztül nem hajthatnak. A
hídon egész szálfákat átszállítani meg nem
engedtetik.
14. §. Ha valamely jármű tulterheltetés vagy más ok miatt megakadna, köteles a kocsis azonnal előfogatról gondoskodni, hogy mielőbb elindulhasson.
15. §. Téli fagyos és ónos időben a
lovak éles patkókkal látandók el.
16. §. A hidvámot fizető személyek
tartoznak magukat apró pénzzel ellátni,
nehogy a hídnál való gyakori pénzváltás
miatt a forgalom hátráltatást szenvedjen.

III. A marhahajtást illetőleg.

“ UbiiraUs elleni por.

<

ek

2. §. A j'árdánvaló közlekedést, csőportosulás vagy megállás által akadályozni
tilos.

.sk

.<iildetik.)Küldemények postautalvány vagy utánvét mellett eszközöltetnek.
* Tömérdek levél érkezett be, melyekben ezen labdacsok fogyasztói a legkülönfélébb
j
jtegségekbőü fölüdülésükért köszönetüket fejezik ki. Mindenki, ki ezen szert csak
| j ' /.t
ználta, tovább ajánlgatja.
Ezennel közlünk néhány hálairatot,
iyibános köszönet!
| temet csudatévő gyógyszeréért örökké hálás
Veidhofen, a d. Ybs, 1880. nov. 24.
Zwilling E. földbirtokos,
otes Uram! 1862. óta aranyér és
n.
o
|
.ülésben szenvedtem ; orvosilag is
,
1 1 z’
’
?
atém magamat, de sikertelenül, úgy
Mélyen t. Psersofer ur 1 Ea és velem együtt
idő múlva erős hasfájást érezék (a
oly számosán, kiknek „vértisztitó labdacsai"
ssugorodása folytán), teljes étvágy ismét visszaszerzé egészségüket, irásbelileg feha csak valami ételt vagy egy ital jezzük ki önnek legmelegebb köszönetünket.
ék magamhoz, fölfuvódás, nehéz piLabdacsai igen sok betegségben a legcsud iBabb
élekzési nehézségektől alig bírtam
gyógyerőt bizonyították, hol minden egyéb szeí
m
>nn tartani, miglen végre csaknem
rek már sikertelenek voltak. Nőknél vérfolyás,
su vértisztitó labdacsait használtam,
rendetlen tisztulás, nehéz vizelés, giliszták,
ú . iái sem tévesztettem el és csaknem gyomor gyengeség, gyomorgörcs, szédülés és
■wvi.h . an bajomból megszabadnának. Minél egyéb bajoknál alapos gyógyulást er dményez'
'
sztitó labdacsai és a többi erősítő
nek. Egész bizalommal kérem tehát nekem is
ért nem nyilváníthatom eléggé hálámét 12 csomagot küldeni Teljes tisztelettel
|
í tisztelettel Oellinger János
Kauder Károly.

I

Szeged sz. kir. városi közúti vashidon való közlekedés iránt.
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1BF* valamint minden bank- és váltóháznál az országban. "^0
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17. §. A hídon 3 darabnál többől álló
szarvasmarha falka áthajtása tavaszon, s
nyáron esti 9 órától reggeli 6 óráig, őszön
& télen esti 5 órától reggeli 7 óráig
engedtetik csak meg ez kxveteles és indokolt, sürgős esetekben is azonban, ha
a közlekedés biztonsaga veszelyeztetve
nincs, a híd felugyelos égnél egy oraval
lett előleges bejelentés s arra nyert engedelem mellett déli 1—2 óra közt is
eszközölhető 1 — 3 darab szelíd szarvasmarhának áthajtása a napnak bármely

órájában csak úgy engedtetik meg, ha
az vagy összekötve, kötélen vezettetik,
vagy a saroglyához van kötve.
Juh sertés éa
éb ha30nló a k8z.
leke(Jés bizt„n3!- ,át
veszélyeztető
marhafalkák a hídon a nap bármely szakiban ^hajthatók.
18. §. A marhák lehetőleg a kocsipálya közepén hajtandók és büntetés terhe
alatt arra ügyelendő, hogy az a gyalog
közlekedést ne veszélyeztesse.

IV. Büntetések.
19. §. Ki ezen rendszabály ellen vét, tásai daczára, vagy épen erőszakos elmint rendőri kihágást elkövető a körül- lenszegülés és a rendőri közegek szóval
ményekhez képest 5—50 írtig terjedhető vagy jelek általi megséstésével követtetett
pénzbírsággal, fizetés képtelenség eseté- el, és ha a kihágás által a közlekedésben
ben 1—10 napig terjedhető egyszerű fog- tényleges akadály okoztatott.
Sággal fog büntettetni.
21. §. Jelen a kellő helyeken kifüggesz20. §. E büntetés kiszabásánál su- tett rendszabályok mindenkit egyformán kölyositó körülményekül tekintetnek, ha a felezvén, érvényük nemcsak Szeged szab,
kihágás a hídfőknél és a hídon a rend- kir. város területén lakókra, hanem az
fentartása végett fölállított rendőrségi kö- idegenekre is kiterjed, és kifogás esetézegeknek szóval, vagy jelek által tett ben azok nem ismerése senkinek ment
intései vagy főlszólitásai és rendreutasi- ségül nem szolgálhat.
19028/883. Szegeden, 1883. évi deczember hó 20-án tartott tanácsülésben
j óváhagyatott.

Pálfy Ferencz s. k., polgármester.
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Legjobb minőségű

porosz^5£kőszéii

ÁWRU, MESCnt, HEBÓ, MM1D0Í

úgyszintén belföldi szénnemek, nagyban és kicsinyben

házhoz szállítva, azonkívül mindennemű legjobb minőségű

ed

ÍUXlfa^ valamint vájKOÍtf’í
is kívánatra házhoz szállítva kapható, a legjutányosabb árakon

Milkó Henriknél

t>
Halifax

S

a Tisza Lajos körút felső részén,
a sóhivatallal semb en, valamint a Tisza Lajos-körút alsó részén a honv
tiszti pavillon közvetlen közelében.
875—20-

Milkó Henrik.

eg

MAYER FERDINÁ^D^^S.

Í

Jutányos 7 árakon

Előfizetési fölhívás
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| Ifj. Fodor István

képes politikai napilapra.

I disztemetkezési intézete Szeged,
Széclieiiyi-tér 5. sz, Szűcs-féle lázban.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására juttatni, mi
szerint a föntnevezett helyen levő temetkezési intézetemben nagy válasz
tékban tartok saját gyártmányú

érez- és fakoporsókat

i

.sk

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő

-sz

Kitartás

első hazai érczkoporsó-gyáros

Brankovics György,
a „Budapest” volt szerkesztője.

Előfizetési ár: A vidéken: Egész évre 12 frt, fél
évre 6 frt, negyedévre 3 frt, egy hóra 1 frt.

on
yv
tar

Egyes szám ára vidéken 4 krajczár.

Mutatványszámokat kívánatra szívesen küldünk.

tisztelettel
Ifj. Fodor István

Vidéki rendelmények sürgöny utján is pontosan
eszközöltetnek.

Sürgönyczlm: Foflor temetKezésí intézőié Szegeö.

A „Kitartás" kiadóhivatala
(rostély-utcza, Károlykaszárnya 24.)

. 926—2—2
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i TajtDW, borostyán srászopóffi, _
török csibukok

Schvab Simon és Társa

| két szép lakás és egy nagy pincze, Munkácsy
I festő-utezák sarkán, a felsővárosi templom közvetlen közeléber
Ugyan e ház kedvező föltételek mellett

w* eladó,

és minden e szakmába vágó dohányzó szerek dús
gazdag választékban
i

tajtpipa raktárában

ISKOLA-ÜTCZ A, POLITZERféle SAROKHÁZBAN.

ek

Előállítok magyaros disz testőröket, kapuőröket, lovas és gyalog
lámpavivőket, szoba-diszitéseket és ravatal fölállítását teljesítem, szóval
nálam a legegyszerűbbtől a legmagasabb disztemetkezésig minden ahhoz
szükséges kellékek megrendelhetők és minden további utánjárás nélkül
pontosan és szolidan kiszolgáltatnak.
Igyekezetem oda irányul, hogy a t. közönség pártfogását jutá
nyos árak és szolid kiszolgálással részemre megnyerhessem.
Azt kívánom még megjegyezni, miután az érczkoporsók saját gyárt
mányaim, melyeket hazánk nagyobb városaiba is szállítok ismételadóknak,
versenyezve kellő sikkerrel a külföldi gyártmányokkal, tehát ez elég biz
tosítékot nyújt azok szépsége és jutányos árairól.
A fakoporsók szintén saját gyártmányaimat képezik-, melyek szép
sége a legnagyobb tökélyre van emelve.
Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlva
w-’-’

Előfizetések a „Kitartás“ kiadóhivatalához : Budapest, IV.
Rostély-utcza, Károlykaszárnya 24. sz. küldendők.

i

díszes keményfa-kereszteket, mindenféle szemfedőket, párnákat és kész
halotti ruhákát, diszmiivirág koszorúkat, és minden a temetkezéshez szük
séges kellékeket. Rendelkezésre áll hatrendbeli halottas kocsim kék ezüst,
fekete ezüst és egészen fekete színben, úgyszintén egyszerűbbek is és
gyászhintót is tartok a gyaszoioK restre.

W* Monairammolc 8 nap alatt ettészitteinek. “W

Továbbá Tisza Lajos-körut 48. sz. a. egy kéliyell

lakás és tágas pin&ze

sazonneal Icííslcíc
Értekezhetni

Gazdagon fölszerelt szivartőzsdénkben mindig száraz

szép készlet.

| A hallatlan szerencséjéről híres fci „Merkur” igérwi minden teásra kauhatét
Alkalmai nínvi aiánriáknk

Lábdy és Pucher lisztüzletét
Tisza Lajos-körut 48. szám.
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Szegeden, 1883. nyomatott Endrényi Lajos és társa könyvnyomdájában.

