
XVIII. évi folyam 1888. 67. szán). Kedd, október 23. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . . 5 írt — kr. 

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre. . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőség : 

Kureaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ára ÍM) kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 
Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

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

Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonos : 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Agyonmódosított szabály-
rendelet. 

Amint a tapasztalat igazolja, alig létezett 

időszak, melyben annyi törvény és rendelet 

látott volna napvilágot, mint mostanában. E 

jelenség oka egyrészt visszavezethető az előre 

haladt, különböző igényikkel lépést nem tart-

hatott köztevékenység hiányára, másrészt a 

polgárokat környező kóros állapotban rejlik, 

mert sok jó erkölcs mellett csak kevés tör-

vény kopik el. Az időszellem tehát az, mely 

az embereknek csalódást okoz, uj törvények 

és rendeletek létesítésére sarkal, de hogy min-

den ujitás hasznos s a célnak megfelelő le-

gyen, alig fog valaha sikerülni. 

Ily szempont alá esik a mi árvapénztári 

szabályrendeletünk is. Midőn ennek tárgya-

lása déli 12 óra körül a városi képviselőtes-

tület közgyűlésén napirendre került, a §§-ok 

tömkelegétől irtózó városatyák eltávozásával, 

csak néhány módosító képviselőnek jutott 

osztályrészül elhatározni, hogy házakra köl-

csön nem adható: ide nem értve a szilárd 

anyagból épitett házakat, milyen vajmi kevés 

található fel városunkban, sőt mondhatni, az 

alföld összes vidéki városaiban. 

Az indítvány árviz elleni félelmen épült, 

milyenben a helybeli pénzintézetek, jól felfo-

gott érdekeik mellett, nem szenvednek, hanem 

a polgárok házaikat ingatlan értéknek tekin-

tik és hitelben részesitik. Hiszen a jelenlegi 

védgátak mellett nem lehet jobban az eluszás-

tól tartani, mint a múltban 50 év alatt, mi-

kor a kevés költséggel fenntartott hitvány gá 

tak is megtették szolgálatukat annyira, hogy 

a házaktól a hitelt megvonni senkinek sem 

jutott eszébe. 

A házakra vonatkozó szabályrendeleti 

rész tehát méltán agyonmódosítottnak mond-

ható, mert káros s a törvénynyel nem indokolt 

korlátot állapit meg, milyent ezideig egyetlen 

vidéki város, vagy község sem ismer. 

Igen természetes, hogy a módosítás fö-

lebbezést vont maga után, mely a következő-

leg szól: 

„Tisztelt képviselőtestület! 

A folyó évi julius hó 2-án tartott közgyűlésen, 

az árvapénztári szabályrendelet 14. §-a a házakra 

vonatkozólag oda lett módositva, hogy csak szilárd 

anyagból, vagyis égetett téglából, homokos mészha-

barcscsal épitett házakra lehet kölcsönt adni. Ezen 

módosítást sérelmesnek és minden igaz ok nélküli-

nek tartjuk. Amiért is ellene fölebbezéssel élünk; 

indokainkat következőkben adván elő: 

1. A módosítás ellenkezik az 1887. évi 20. t. 

c. 289. §-ával. Az ország egyetlen községében sincs 

ily szabály. A követelt minőségű házakból a vidéken 

épen ugy, mint városunkban, alig található fel egy-

egy. A földmivelő osztály, körülményeinek megfelelő, 

elég értékes házakkal bir, de szilárd anyagú építé-

sekre elégtelen, s ilyeneket a törvény nem kiván. 

2. Nem állhat meg a módosítás a hivatkozott 

törvény 18. és 35. g$-ai mellett, melyek szerint a 

szülőktől házak, ezeknek becsértékük feléig, biztosí-

tásul elfogadtatnak, amit a módosítás kizár; mert 

ha a házak az árvapénztárnál értéktelenek, ilyenekü! 

tekintendők a kiskorúak követeléseinél is. 

3. A módosítás ellenkezik ugyanazon törvény 

¿07. g-aval, mely szerint eladásoknál, kedvezőbb vé-

telár elérésének indokából, megengedhető, hogy a 

vételár egyharmada bizonyos ideig a megvett ingat-

lanon bekebelezés és kamat mellett maradhasson. A 

kiskorúak érdi két előmozdító eme törvény rendelke-

zését a módosítás szintén agyonütötte, midőn a há-

zaktól a hitelt megvonta. 

4. A módosítás összeütközik a kiskorúak sok 

oldalú egyébb érdekeivel, melyek kapcsolatos vi-

szonyban állanak a házak hitelképességével. Sok, 

árvaságra jutott gyermeket, számtalan esetben, a 

csupán házzal hiró földművelő, vagy napszámos, ro-

konsági összeköttetésből kifolyólag, csak azon ked-

vezmény segélyével tart, melyet az illető árvák, te-

lekkönyvi bekebelezés mellett, nála meghagyott cse-

kély örökségének használata adhat. Ezen kiterjedt 

viszonyt a módosítás az árvák kárára megváltoz-

tatja, midőn a házakat hitelképteleneknek jelenti ki, 

mert a mindössze egy, vagy két szilárd épitésü ma-

gánház számba nem jöhet, azok tulajdonosai árva-

pénztári hitelre nem szorulnak. 

5. Midőn a szabályrendelet egyfelől a kamat-

lábat 7-ről G-ra szállítja le, hogy a pénzkeszlet el-

helyezése lehetővé tétessék, addig másfelől a házak-

tól a hitelt megvonja, mely intézkedés a kivánt ered-

ményt ellenkező irányba tereli. 

Melyek folytán fölebbezésünket a felsőbb ha-

Iósághoz felterjesztetni és ott a 14. g. eddigi szöve-

gét fentartani kérjük. 

E felebbezés a megyei köztörvényhatóság 

október 25-iki közgyűlésének tárgysorozatában 

napirendre tüzetett ki, ahol alkalma lesz a 

hivatott képviselőknek az árvapénztár sorsa 

fölötti határozathoz járulni. X . N. 

Miért robbannak szét (explo-

dálnak) a petróleum-lámpák ? 
A petróleum olcsósága é> nagy világítási ké-

pességénél fogva, olyannyira használat tárgya lett, 

hogy valóban csak a szaga iránti nagy ellenszenv, 

vagy különczség szülte oknál fogva nem használtatik 

némelyek által világításra. 

A mily lelkesülten beszélünk a petróleumról, 

mint világító anyagról, épp oly megdöbbenéssel ol-

vasunk igen gyakran annak veszélyessége felől is. 

Magáról a petróleumról csak azt említem meg, 

hogy azt a földből nyerik; de tisztátalansága s illé-

kony bűze miatt nem hozzák addig kereskedésbe, 

mig az úgynevezett npetróleum finomító gyárakban* 

meg nem tisztítják. A jól finomított petróleum tisz'a, 

vizszinü, s kissé kékes színben játszik, mozdulatlanul 

égő lángja minden pattogás, sercegés és zizegés nél-

kül ég. Tisztán kezelve semmi szagot nem terjeszt. 

Minél finomabb a petróleum, annál kevésbé 

veszélyes, amennyibi n igen nehezen gyulád meg és 

sokkal kevesebb illékony gőzt fejleszt. Éppen ez il-

lékony gáz pedig az, mely, ha levegővel kevereciik 

és lánggal jő érintkezésbe, erős robbanással ég el. 

Tudományos kísérletek folytán, be lett bizo-

nyítva, hogy az olyan petróleum, melynek gáza 

levegővel keverve, 3G" C.-nál meg nem gyulád, min-

den veszély nélkül használható világításra. Ilyen pet-

róleum elárusitása volna törvény szerint megengedvel 

csakhogy hol van az a hivatalos közeg, mely ezt 

nálunk ellenőrzi ?! 

E rövid leírással rámutattam arra, hogy a 

belőle kifejlődő s levegővel kevert gáz idézi elő a 

robbanást. 

Lássuk tehát röviden, miként lépnek fel a pet-

róleum lámpánáli csaknem mindennapi szerencsét-

lenségek ? 

A petróleum-világításra különféle alakú és 

szerkezetű — legnagyobb részben üveg, porcelán és 

más egyébb fémekből — lámpák hozattak foga-

lomba. 

A lámpának van egy olajtartója, melybe a 

petróleum öntetik, ehez van csavar által erősítve 

az égető rész. Az égető részből nyúlik az olajtatóba 

egy csatorna, melybe a kanóc, vagyis a lámpabél 

helyeztetik, e fölé pedig az üveg henger. 

Ha tehát az olaj tartóban megfogyott, vagy talán 

abból egészen ki is égett a petróleum, annak meg-

töltése céljából le kell csavarni az égető részt. A leg-

több szerencsétlenség azonban ebből ered ; mivel azt 

hiszik, hogy ha már kiégett az olajtartóból a pet-

róleum, az egészen üres is, annálfogva nincs mitől 

tartani a megtöltésnél. Pedig nagyon csalódnak; 

mert az üresnek látszó olajtartó tele van a petró-

leumból kifejlődött levegővel kevert robbanó gázzal, 

melyet a kannából vagy üvegből töltendő petróleum 

mindinkább szorít lefelé, mely, ha legkisebb lánggal 

jő érintkezésbe, meggyulad, innen pedig begyullad 

az olajtartóba és a petróleumos edénybe is, melyek-

ben a petróleumot meggyújtván, az égő petróleum-

mal szétrobbantja azokat. 

Hányan estek már, s ki tudja hányan fognak 

áldozatul esni annak, hogy az égő lámpabéllel le-

csavarják az égető részt és annak világítása mellett 

akarták, vagy akarják megtölteni a már félig-meddig 

megürült olajtartót? Valóban, nem is sejthetik az 

ilyenek, hogy mily veszélyes játékot űznek magukkal 

és környezetükkel. Épp így felléphet azonban a ve-

szély akkor is, ha más égő test, p. o. gyertya, vagy 

gyufa közeli világítása mellett szándékoznak a lám-

pát újból megtölteni. 

Óvakodjunk kölönösen a tisztátalan és bűzös 

petróleumtól; mert nem minden kereskedésben egy-

forma jó petróleum van, mivel minél tisztátalanabb 

és büzösebb a petróleum, annál több veszélyes gazt 

fejleszt. A lámpákat pedig még napvilágnál, mielőtt 

égtek volna, kell megtölteni, ha a megtöltés alkal-

mával a robbanást el akarjuk magunktól haritani. 

Van azonban a lámpák szétrobbanásának inas 

oka is, nevezetesen : vannak olyan lámpák, melyek-

nek égető részök közel áll az olajtartóhoz, s azt oly-

annyira felmelegítik, hogy megreped és a repedésen 

kitóduló gáz meggyúlván, szétrobbantja a lámpákat. 

Ily esetben a lámpák hibás szerkezete okozója a fel-

lépett szerencsétlenségnek. 

Robbanás keletkezhet továbbá még az által is, 

ha a lámpabél vékonyabb, vagy keskenyebb az égető 

rész csővénél, a melyen ennélfogva nyilás marad, 

ezen nyíláson keresztül az olajtartóban fejlődött gáz 

egyenesen a lánghoz jut melytől a mint meggy uladt, 
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begyulad az olajtartóba is, és fesz-erejénél fogva szét-

robbantja. 

Nem hagyhatom említés nélkül végül azt sem, 

hogy némelyek a lámpát, a lámpabél lecsavarása 

nélkül, a lampaüvegbe történő erős fúvás által szok-

ták kioltani, mely erős fúvás, illetve a levegő roha-

mos betódulása, a lángot mintegy előli, leszorítja a 

lámpabéltől az égő rész aljához, hol, ha további táp-

lálékot nem talál, kialszik. Nem ily szerencsésen 

történik ez meg minden esetben ; mivel az égő rész 

a petróleumtól többnyire nedves szokott lenni, hová 

mindenféle hulladék szokott a levegőből lerakodni és 

petróleumtól átivódni, a mely a lefujt lángtól meg-

gy uladván, az olaj tartót könnyen megrepeszti és 

szel robbanthatja. Ügyelni kell az égő rész tisztántar-

tására már csak azért ís, mivel a petróleumtól át-

ivódott piszok a lámpa égése közben felmelegedvén, 

erős petróleum bűzt terjeszt a szobában. 

Ezekben körvonalaztam röviden azokat, mikre 

leginkább ügyelni kell a petróleumlámpák használá-

sánál, s azt hiszem, ha ezekre ügyelnek és szemök 

előtt tarják t. olvasóim, nagyon sokkal kevesebb 

baleset adja elő magát a hosszú téli estékeni petró-

leum világításnál, kivált ha nem az olcsó és bűzös; 

de a jó petróleumot használják, mint a melyik már 

magában sem annyira veszélyes. — y. J. 

Politikai hirek. 
— Az á l lamadósságok konver-

t á l á s a . Tisza Kálmán miniszterelnök f. hó 

21-én fejezte be a Rotschild-csoport képvise-

lőivel a tárgyalásokat, mely az államkölcsö-

nök konverziójára vonatkozik Nem kevesebb, 

mint 23 különböző adósság egybevétele cé-

loztatik, és pedig: 8 arany-, 11 ezüst- és 4 

társulati vasúti kölcsön, mely államgaranciá-

val bir. Milliókban kifejezve, a konvertálandó 

összeg 

aranyban . . . 194.220,000 frt. 

ezüstben . . . 321.688,000 „ 

vasúti társulati ar. 

kölcsönök . . 26.359,000 „ 

összesen 542.273.000 frt. 

Óriási összeg, még kimondani is sok. A pénzt 
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Rothschildék adják; mert náluk mindig van, 

Magyarországnak pedig mindig kell, szóval a 

Rothschild-háznak Magyarország a legjobb 

termőföldje, Magyarországnak pedig a Roth-

schildok a legjobb hitelezői. — A konverzió-

nális műveletre vonatkozó szerződések szin-

tén f. hó 23-án Írattak alá, s Tisza minisz-

terelnök már legközelebb törvényjavaslatot 

fog a képviselőház elé terjeszteni, a konverzió 

keresztülvitelére vonatkozólag. E nagyszabása 

müvelet, mely — miután több régi államköl-

csön beváltásáról s egyidejűleg uj államköt-

vények eladásáról van só, — több, mint egy 

milliárd (1000 millió) frtot ölel fel, — előre 

láthatólag már 1889-ben előnyös hatással 

lesz az államháztartásra, miután egy tetemes 

évi megtakarítást involvál. 

Helyi és megyei hirek. 
— Hangve r seny . A szentesi dalegylet ál-

tal f. hó 20-án rendezett hangverseny egyik legsi-
kerültebbjei közé tartozik a dalegylet e nemű esté-
lyeinek. Az estély műsora iránt nagy érdeklődést 
keltett Kiss Zsótia kisasszony (Kiss Sándor állo-
másíőnök nővére) és Nyári Lászlóné urnő fellépte, 
— az első zongora játékát, Nyári Lászlóné néhány 
gyönyörű dallal kedves hangjat mutatta be. Kiss 
Zsótia kisasszony most lépett fel először; Nyáriné 
pedig, ha jól emlékezünk, harmadszor, őt tehát is-
mertük s batran vártunk felléptétől műélvezetet. S 
valóban nyertünk is. 

A műsor első pontja Nyitány volt, a helybeli 
első zenekar által előadva kitűnő sikerrel. 

A dalegylet a Honvéd csatadalt énekelte ezután. 
Ez Huber Károlynak egyik legszebb darabja s a 
dalegylet kellő praecizitással énekelte el, sőt a kar-
nagyi vezetés kitűnő volt; de fi dalegylet mindaddig, 
inig tenor-fachja nem frissül, képtelen lesz nagyobb 
sikerre. A dalegylet négyszer lépett fel ez este. A 
Köny és mosoly cim alatt előadott darabokat ki-
véve, mindig kitűnő precisióval énekelt; de na-
gyobb hatást nem tudott tenni; mert a dalegylet-
ben egyetlen tenor sincs. — Ezt kell szerezni, s 
azután még egyet: Joó Károly kitűnő karnagy, alig 
van párja az országban; de ne énekeljen; mert 
hangja eltemeti az egész dalárdát. 

A „Honvéd csatadal" után Kiss Zsófia k. a. 
adta elő zongorán Thern Károlytól a „Pezsgő gyön-
yyöku-ct. A kisasszony kitűnő technikával játszta a 

Irta: l'app Lajos. 

(A marosujvári sóbánya. — A tonlai hasadék.) 

Egy hosszú, térdig érő szürke vászon kabátot 

öltöttünk magunkra, s egy, valaha zöld színűnek ne-

vezett sipkafélét tettünk fejünkre, és miután lefizet-

tük „a népkert alap javára1- az 5 piezulát (50 kraj-

czar), egy kalauz vezetése mellett megindultunk a 

marosujvári sóbánya „Stefánia" nevű akna-nyilása felé. 

Midőn megérkeztünk az akna nyílásához, a szűk, 

alig egy négyszögméternyi tátongó üregből épen egy 

kosár (málha) emelkedék fel, a melybe is „szabály-

szerűen44 elhelyezkedvén, megkezdettük földalatti uta-

zásunkat. 

A málha fokozatos sebességgel haladt lefelé; a 

pokoli sötétséget vezetőnk halvány fényű bányász-

lámpája világítá meg. Az akna falazata mindenütt 

faburkolattal van ellátva, melyen ujjnyi vastagságban 

tenyészik a penész. 

Néhány percnyi légi utazás után kiszállánk ko-

sarunkból, irányt változtatva s egy keskeny folyosón 

áthaladva, megérkezénk a só birodalmába. Itt már 

megszűnik a föld és kezdődik a só megmérhet len 

mélységre és hosszúságra. 

Egy rettenetes üreg tátong előttünk, melyet 

hosszú éveken keresztül az emberi kitartás és hangya-

szorgalom vésett a sótömegbe. Az üreg hosszúsága 

300, magassága 60, szélessége 100 méterre terjed. 

Nincs az a fényesen kivilágított és felékesített terem, 

mely szépségre nézve e földalatti üreggel mérkőzhetnék. 

A mit gyermekkoromban a tündér-mesék ter-

meiről, az arab regék földalatti palotáiról s a moha-

medán vallás remek szépségű mennyországáról ol-

vastam ; az most mind előttem állott — valóságban. 

A gyönyörű szép. villanyfénynyel kivilágított 

terem falai és boltozata körös-körül csillognak, ra-

gyognak, mint megannyi gyémántszemek, a sójege-

cektől; néhol a fal fehér, mint a hó, másutt barna 

és szürke erek húzódnak végig a sótömegen. 

A banya déli végében egy gyönyörű táncterem 

van, melynek falait körös-körül sóból művészien ki-

faragott szobrok díszítik ; talapzata sima, mint a jég. 

A terem közepén a boltozatról lefüggő sócsillar ejti 

bámulatba a szemlélőt. 

És ez a roppant nagy terem, szilárd rétegbe, 

a sóba van vágva, falai szilárdabbak, mint a legerő-

sebb épitésü kőfal, nem is képes semmi összeom-

lasztani, csak a víz . . . Ez pedig néhol igen erősen 

ostromolja; némely helyeken a terem fölött elterülő 

agyagrétegen átszivárgó víz elolvasztja a terem bol-

tozatát s apró víztócsákat képezve, gyül össze az üreg 

talapzatán. 

A terem falain, fenn a boltozat alatt, körös-

körül karzatok húzódnak, melyeknek szilárd deszkái 

rémesen kongnak lépteink alatt. Lenn a 60 méternyi 

szédítő mélységben, mint megannyi kis gnomok, a 

bányászok nyüzsgő tömege látható. A szédítő mély-

ség, a folytonos kopácsolás, s a dolgozó munkások 

különféle zajának tompa, többszörös viszhangja, a 

villanylámpák varázsfénye : megdöbbentő hatással 

vannak az emberre. E látvány sajátosságát leírni 

nem lehet; igaza volt azon ismerősömnek, kí ezen 

szavakkal jellemezte a marosujvári sóbánya szépsé-

gét: „ki egyszer látta, az nem felejti el soha.44 

A bánya főüregének falába, két, az előbbi te-

remhez hasonló nagyságú üreg van vágva, mely 

később, évtizedek múlva, a főtárnával össze fog 

olvadni, és akkor egy olyan óriási üreg leend a 

szilárd sótömegbe vágva, a melyben egy egész falu 

30 öl magas tornyával kényelmesen elíérend. 
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nehéz darabot, s midőn befejezte, zajosan megtap-
solták és újrázta a közönség, s újból játszott egy 
Liszt-féle, szintén nehéz darabot, teljes sikerrel: 
már amennyiben sikert lehet aratni egy oly rossz, le-
hangolt, vagy jobban mondva levert zongorával, 
mint milyent a dalegylet a kisasszony rendelkezésére 
bocsátott. Egy oly nagy teremben, mint a nagyven-
déglőé. egy teljes concert-zongorával lehet csak egész 
sikerrel játszani. A dal-egylet erről gondoskodhatott 
volna, ugy a szívességből fellépő, mint a közönség 
iránti figyelemből. 

Most Nyáriné következett, énekelte „La Mandolí-
nata44 olasz dalt, Bartlui Kálmán ur zongorajátékával 
kísérve. Ez a szám fénypontja volt az estélynek. Nyá-
riné urnő hangja fülbemászó, elragadó volt, kapóit 
is érte szűnni nem akaró tapsot s annyi újra! újra! 
ujrát, hogy muszáj volt neki egy pár eleven, patto-
gós, kedves dallal még inkább megtapsollatni a 
közönséget. 

Papp Lajos, fiatal, tehetséges tanító szavalta 
ezután a „Kincses Lázárt14 Kiss Józseftől. Szavalatá-
val oly tetszést keltett, hogy egy kisebb darabbal, 
a humoros „Redactor úr'-ral meg kellett pótolni a 
műsor e pontját. 

A dalegylet éneke után újból Nyáriné dalolt, 
elevenen, kedvesen, mint egy madár. 

E kedves estély, mint rendesen, ugv most is 
tánccal végződött. 

K o v á c s P á l h. számvevőt, kit Kövessy 
Gyula kir. alügyész indítványára a szegedi törvény-
szék hivatalos pénzek elsikkasztása miatt vád alá 
helyezett, f. ha,23-án, (ma) délelőtt szállítják be a 
szegedi kir. ügyészség fogházába. 

— De l eg á l t b í r ó s ág . Annnak idején em-
lítettük, hogy a szegedi kir. törvényszék, miután 
Kovács Pál ellen egv, az egész szegedi törvényszé-
ket pellengérező tánia&íst intézett, az igazságügy-
mínisterhez felterjesztésül élt, hogy amennyiben a 
szegedi törvényszék igy perben áll Kovács Fallal, a 
jelen sikkasztási bűneset feletti Ítélethozatalra külön 
biróság delegáltassék. Az ígá&ságügymínister, a sze-
gedi kir. törvényszék felterjesztése folytán, Kovács 
Pal sikkasztási bűnügyében a skabadkat kir. törvény-
széket delegálta. E szerint Kovács Pál, a vizsgálati 
iratokkal együtt, a szabadkai törvényszékhez lesz 
áttéve. 

— Seren; d. A szentesi dal- és zeneegylet 
Kiss Zsófia kisasszonyt és Nyári Üászlóné úrnőt, 
viszonzásul azon szívességért, melyben! az egyletet a 
legutóbb rendezett hangverseny alkalmávtol, fellépésük 
és közreműködésük által részesítették, hó 22-én 
este 9 órakor sere náddal tisztelte meg. 

A z á r v a p é n z t á r n o k i á l l á p r a , mint 
halljuk, Soós László, helybeli posta- és ' távirda-

A marosujvári sótermelés a szükséglet Imerint 
változik; vannak évek, midőn 7 — 8 százezer, ésmmét 

vannak, midőn 4—5 százezer mmázsa sót termelnek 

Igen érdekes a só vágás módja: A munkások 

ugyanis rövid nyelű csákányaikkal előbb párhuzamos 

padokat vágnak, melynek szélessége körül-belől 30 

cm.; a párhuzamos padokat 10 cm. mélységű be-

metszések különítik el; midőn ezzel készen vannak: 

a pad külső alját nagy pőrölyökkel, több munkás 

egymás mellé állva, egész hosszában addig üti, in^g 

a csengő hang tompa, kongó hanggá nem változik, 

mi a sópad elválását jelenti a sótömbtől. Ekkor, szemi-

mérés után, feldarabolják az elvált sópadot, ugy azok-

ban, hogyminden darab a szabályszerű 50 kgr. sulit 

megüsse. A feldarabolt sótömbökre mindenik sóvágln 

rámetszi a saját jegyét, hogy a beszámolásnál mindV 

egyik tudhassa, hány darab sóért jár neki dij ? -4 

Minden sóvágónak külön jegye van, némelyiké egp 

vízszintes, vagy ferde, függélyes, másiké keresztbf\ 

derék, hegyes vagy tompaszögbe vágott vonal. És/a 

mi legbámulatosabb, nincs rá eset, hogy a munkií-

sok jegyeiket összetévesszék, pedig ott, ahol 5— m\0 

ember dolgozik, ez, idegen ember előtt lehetetlensfL-

nek tűnik fel. \ 

A munkások a kivágott sódarabok száma utáhi 

vannak fizetve, minden 50 kilogramm sulyu darabéfrt 

(kisebb nem számít) 5 krt kapnak, azonban 1 krí a 

világításért visszatartatik. 

A marosujvári sóbányát 1782-ben nyiUStták 

meg s azóta folyton művelés alatt van; azonftan a 

legelsőbb megnyitott bányába a Maros vize az r/tvenes 

években betört s a bányát nagyobbrészt elpusztította. 

A másik bányának müvelését néhány év óta (beszün-

tették, mivel roppant mélysége miatt, költségesebb 

a sótermelés. 
(Folytatása következik.) 

í ' 
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begyulad az olaj tartóba is, és fesz-erejénél fogva szét-

robbantja. 

Nem hagyhatom említés nélkül végül azt sem, 

hogy némelyek a lámpát, a lámpabél lecsavarása 

nélkül, a lampaüvegbe történő erős fúvás által szok-

ták kioltani, mely erős fúvás, illetve a levegő roha-

mos betódulása, a lángot mintegy előli, leszorítja a 

lámpabéltől az égő rész aljához, hol, ha további táp-

lálékot nem talál, kialszik. Nem ily szerencsésen 

történik ez meg minden esetben ; mivel az égő rész 

a petróleumtól többnyire nedves szokott lenni, hová 

mindenféle hulladék szokott a levegőből lerakodni és 

petróleumtól átivódni, a mely a lefujt lángtól meg-

gy uladván, az olaj tartót könnyen megrepeszti és 

szél robbanthatja, fgyelni kell az égő rész tisztántar-

tására már csak azért is, mivel a petróleumtól át-

ivódott piszok a lámpa égése közben felmelegedvén, 

erős petróleum bűzt terjeszt a szobában. 

Ezekben körvonalaztam röviden azokat, mikre 

leginkább ügyelni kell a petróleumlámpák használá-

sánál, s azt hiszem, ha ezekre ügyelnek és szemök 

előtt tarják t. olvasóim, nagyon sokkal kevesebb 

baleset adja elő magát a hosszú téli estékeni petró-

leum világításnál, kivált ha nem az olcsó és bűzös; 

de a jó petróleumot használják, mint a melyik már 

magában sem annyira veszélyes. — y. J. 

Politikai hirek. 
— Az á l lamadósságok konver-

t á l á s a . Tisza Kálmán miniszterelnök f. hó 

21-én fejezte be a Rotschild-csoport képvise-

lőivel a tárgyalásokat, mely az államkölcsö-

nök konverziójára vonatkozik Nem kevesebb, 

mint 23 különböző adósság egybevétele cé-

loztatik, és pedig: 8 arany-, 11 ezüst- és 4 

társulati vasúti kölcsön, mely államgaranciá-

val bir. Milliókban kifejezve, a konvertálandó 

összeg 

aranyban . . . 194.22ti,000 frt. 

ezüstben . . . 321.088,000 „ 

vasúti társulati ar. 

kölcsönök . . 26.359,000 „ 

összesen 542.273.000 frt. 

Óriási összeg, még kimondani is sok. A pénzt 
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Rothschildék adják; mert náluk mindig van, 

Magyarországnak pedig mindig kell, szóval a 

Rothschild-háznak Magyarország a legjobb 

termőföldje, Magyarországnak pedig a Roth-

schildok a legjobb hitelezői. — A konverzió-

nális műveletre vonatkozó szerződések szin-

tén f. hó 23-án Írattak alá, s Tisza minisz-

terelnök már legközelebb törvényjavaslatot 

fog a képviselőház elé terjeszteni, a konverzió 

keresztülvitelére vonatkozólag. E nagyszabású 

müvelet, mely — miután több régi államköl-

csön beváltásáról s egyidejűleg uj államköt-

vények eladásáról van só, — több, mint egy 

milliárd (1000 millió) frtot ölel fel, — előre 

láthatólag már 1889-ben előnyös hatással 

lesz az államháztartásra, miután egy tetemes 

évi megtakarítást involvál. 

Helyi és megyei hirek. 
— Hangve r seny . A szentesi dalegylet ál-

tal f. hó 20-án rendezett hangverseny egyik legsi-
kerültebbjei közé tartozik a dalegylet e nemű esté-
lyeinek. Az estély műsora iránt nagy érdeklődést 
keltett Kiss Zsóíia kisasszony (Kiss Sándor állo-
mástönök nővére) és Nyári Lászlóné urnő fellépte, 
— az első zongora játékát, Nyári Lászlóné néhány 
gyönyörű dallal kedves hangját mutatta be. Kiss 
Zsófia kisasszony most lépett fel először; Nyáriné 
pedig, ha jól emlékezünk, harmadszor, őt tehát is-
mertük s batran vártunk felléptétől műélvezetet. S 
valóban nyertünk is. 

A műsor első pontja Nyitány volt, a helybeli 
első zenekar által előadva kitűnő sikerrel. 

A dalegylet a Honvéd csatadalt énekelte ezután. 
Ez lluber Károlynak egyik legszebb darabja s a 
dalegylet kellő praecizitással énekelte el, sőt a kar-
nagyi vezetés kitűnő volt; de a dalegylet mindaddig, 
míg tenor-fachja nem frissül, képtelen lesz nagyobb 
sikerre. A dalegylet négyszer lépett fel ez este. A 
Köny és mosoly cím alatt előadott darabokat ki-
véve, mindig kitűnő precisióval énekelt; de na-
gyobb hatást nem tudott tenni; mert a dalegylet-
ben egyetlen tenor sincs. — Ezt kell szerezni, s 
azután még egyet: Joó Károly kitűnő karnagy, alig 
van párja az országban; de ne énekeljen; mert 
hangja eltemeti az egész dalárdát. 

A „Honvéd csatadal" után Kiss Zsóíia k. a. 
adta elő zongorán Thern Károlytól a ,,Pezsgő gyön-
yyök*-et. A kisasszony kitűnő technikával játszta a 
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nehéz darabot, s midőn befejezte, zajosan megtap-
solták és újrázta a közönség, s újból játszott egy 
Liszt-féle, szintén nehéz darabot, teljes sikerrel: 
mar amennyiben sikert lehet aratni egy oly rossz, le-
hangolt, vagy jobban mondva levert zongorával, 
mint milyent a dalegylet a kisasszony rendelkezésére 
bocsátott. Egy oly nagy teremben, mint a nagyven-
déglőé. egy teljes coneert-zongorával lehet csak egész 
sikerrel játszani. A dal-egylet erről gondoskodhatott 
volna, ugy a szívességből fellépő, mint a közönség 
iránti figyelemből. 

Most Nyáriné következett, énekelte „La Mandolí-
nata" olasz dalt, Bartlui Kálmán ur zongorajátékával 
kisérve. Ez a szám fénypontja volt az estélynek. Nyá-
riné urnő hangja fülbemászó, elragadó volt, kapott 
is érte szűnni nem akaró tapsot s annyi újra! újra! 
ujrát, hogy muszáj volt neki egy pár eleven, patto-
gós, kedves dadal még inkább megtapsoltatni a 
közönséget. 

Papp Lajos, fiatal, tehetséges tanitó szavalta 
ezután a „Kincses Lázárt*4 Kiss Józseftől. Szavalatá-
val oly tetszést keltett, hogy egy kisebb darabbal, 
a humoros „Redactor úr"-ral meg kellett pótolni a 
műsor e pontját. 

A dalegylet éneke után újból Nyáriné dalolt, 
elevenen, kedvesen, mint egy madár. 

E kedves estély, mint rendesen, ugv most is 
tánccal végződött. 

K o v á c s P á l h. számvevőt, kit Kövessy 
Gyula kir. alügyész indítványára a szegedi törvény-
szék hivatalom pénzek elsikkasztása miatt vád alá 
helyezett, f. hó^-án , (ma) délelőtt szállítják be a 
szegedi kir. űgyfeség fogházába. 

— D e l e g á l t b í r óság . Annnak idején em-
lítettük, hogy a sz%edi kir. törvényszék, miután 
Kovács Pál ellen egvy az egész szegedi törvényszé-
ket pellengérező táma&st intézett, az igazságügy-
ministerhez felterjesztésül élt, hogy amennyiben a 
szegedi törvényszék igy perben áll Kovács Fallal, a 
jelen sikkasztási bűneset feletti Ítélethozatalra külön 
bíróság delegáltassék. Az ig&ságügyminister, a sze-
gedi kir. törvényszék felterjesztése folytán, Kovács 
Pal sikkasztási bűnügyében a sft^badkat kir. törvény-
széket delegálta. E szerint Kovács Pál, a vizsgálati 
iratokkal együtt, a szabadkai törvényszékhez lesz 
áttéve. 

— Seren;« d. A szentesi dal- és zeneegylet 
Kiss Zsóíia kisasszonyt és Nyári Öászlóné úrnőt, 
viszonzásul azon szívességért, m e l y b e n ! az egyletet a 
legutóbb rendezett hangverseny alkalmáig fellépésük 
és közreműködésük által részesítették, ÍJ. hó 22-én 
este 9 órakor serenáddal tisztelte meg. f i 

Az á r v a p é n z t á r n o k i á l l d&ra , mint 
halljuk, Soós László, helybeli posta- és\távirda-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Erdélyi emlékek. ,3 
Irta: lhpp Lajos. 

(A marosujvári sóbánya. — A tordai hasadék.) 

Egy hosszú, térdig érő szürke vászon kabátot 

öltöttünk magunkra, s egy, valaha zöld színűnek ne-

vezett sipkafélét tettünk fejünkre, és miután lefizet-

tük „a népkert alap javára" az 5 piczulat (50 kraj-

czar), egy kalauz vezetése mellett megindultunk a 

marosujvári sóbanya „Stefánia" nevű akna-nyilása felé. 

Midőn megérkeztünk az akna nyílásához, a szűk, 

alig egy négyszögméternyi tátongó üregből épen egy 

kosár (málha) emelkedék fel, a melybe is „szabály-

szerűen* elhelyezkedvén, megkezdettük földalatti uta-

zásunkat. 

A málha fokozatos sebességgel haladt lefelé; a 

pokoli sötétséget vezetőnk halvány fényű bányász-

lámpája világítá meg. Az akna falazata mindenütt 

faburkolattal van ellátva, melyen ujjnyi vastagságban 

tenyészik a penész. 

Néhány percnyi légi utazás után kiszállánk ko-

sarunkból, irányt változtatva s egy keskeny folyosón 

áthaladva, megérkezénk a só birodalmába. Itt már 

megszűnik a föld és kezdődik a só megmérhet len 

mélységre és hosszúságra. 

Egy rettenetes üreg tátong előttünk, melyet 

hosszú éveken keresztül az emberi kitartás és hangya-

szorgalom vésett a sótömegbe. Az üreg hosszúsága 

300, magassága 60, szélessége 100 méterre terjed. 

Nincs az a fényesen kívílágitott és felékesített terem, 

mely szépségre nézve e földalatti üreggel mérkőzhetnék. 

A mit gyermekkoromban a tündér-mesék ter-

meiről, az arab regék földalatti palotáiról s a moha-

medán vallás remek szépségű mennyországáról ol-

vastam : az most mind előttem állott — valóságban. 

A gyönyörű szép. villanyfénynyel kivilágított 

terem falai és boltozata körös-körül csillognak, ra-

gyognak, mint megannyi gyémántszemek, a sójege-

cektől; néhol a fal fehér, mint a hó, másutt barna 

és szürke erek húzódnak végig a sótömegen. 

A banya déli végében egy gyönyörű táncterem 

van, melynek falait körös-körül sóból művészien ki-

faragott szobrok díszítik; talapzata sima, mint a jég. 

A terem közepén a boltozatról lefüggő sócsillar ejti 

bámulatba a szemlélőt. 

És ez a roppant nagy terem, szilárd rétegbe, 

a sóba van vágva, falai szilárdabbak, mint a legerő-

sebb építésű kőfal, nem is képes senuni összeom-

lasztani, csak a víz . . . Ez pedig néhol igen erősen 

ostromolja; némely helyeken a terem fölött elterülő 

agyagrétegen átszivárgó víz elolvasztja a terem bol-

tozatát s apró víztócsákat képezve, gyűl össze az üreg 

talapzatán. 

A terem falain, fenn a boltozat alatt, körös-

körül karzatok húzódnak, melyeknek szilárd deszkái 

rémesen kongnak lépteink alatt. Lenn a 00 méternyi 

szédítő melységben, mint megannyi kis gnoinok, a 

bányászok nyüzsgő tömege látható. A szédítő mély-

ség, a folytonos kopácsolás, s a dolgozó munkások 

különféle zajának tompa, többszörös viszhangja, a 

villanylámpák varázsfénye : megdöbbentő hatással 

vannak az emberre. E látvány sajátosságát leírni 

nem lehet; igaza volt azon ismerősömnek, ki ezen 

szavakkal jellemezte a marosujvári sóbánya szépsé-

gét: „ki egyszer látta, az nem felejti el soha." 

A bánya főüregének falába, két, az előbbi te-

remhez hasonló nagyságú üreg van vágva, mely 

később, évtizedek múlva, a főtárnával össze fog 

olvadni, és akkor egy olyan óriási üreg leend a 

szilárd sótömegbe vágva, a melyben egy egész falu 

30 öl magas tornyával kényelmesen elférend. 

A marosujvári sótermelés a szükséglet sierint 

változik; vannak évek, midőn 7 — 8 százezer, és ifcmét 

vannak, midőn 4—5 százezer mmázsa sót termelyiek 

Igen érdekes a sóvágás módja: A munkálok 

ugyanis rövid nyelű csákányaikkal előbb párhuzamos 

padokat vágnak, melynek szélessége körül-belől 

cm.; a párhuzamos padokat 10 cm. mélységű 

metszések különítik el: midőn ezzel készen vanna 

a pad külső alját nagy pőrölyökkel, több niunl 

egymás mellé állva, egész hosszában addig üti, inf 

a csengő hang tompa, kongó hanggá nem váltói 

mi a sópad elválását jelenti a sótömbtől. Ekkor, sze 

mérés után, feldarabolják az elvált sópadot, ugy az0 

ban, hogryminden darab a szabályszerű 50 kgr. suli 

megüsse, A feldarabolt sótömbökre mindenik sóva 

rámetszi a saját jegyét, hogy a beszámolásnál mind 

egyik tudhassa, hány darab sóért jár neki dij ? 

Minden sóvágónak külön jegye van, némelyiké eg 

vízszintes, vagy ferde, függélyes, másiké kereszti 

derék, hegyes vagy tompaszögbe vágott vonal. Esj 

mi legbámulatosabb, nincs rá eset, hogy a munká-

sok jegyeiket összetévesszék, pedig ott, ahol 5— fljK) 

ember dolgozik, ez, idegen ember előtt lehetetlens^ 

nek tűnik fel. i 

A munkások a kivágott sódarabok száma utáin 

vannak fizetve, minden 50 kilogramm sulyu darabirt 

(kisebb nem számít) 5 krt kapnak, azonban 1 krj a 

világításért visszatartatík. 

A marosujvári sóbányát 1782-ben nyitották 

meg s azóta folyton művelés alatt van; azonjfan a 

legelsőbb megn)itott bányába a Maros vize az öítvenes 

években betört s a bányát nagyobbrészt elpusztította. 

A másik bányának müvelését néhány év óta beszün-

tették, mivel roppant mélysége miatt, költségesebb 

a sótermelés. 
(Folytatása következik.) 

— 
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tiszt (alsó Seós Imre polgártársunk fia) is pályázik. 
Soós László 15 év ota van államszolgálntban, s 
terhes szolgálata alatt folyton kiérdemelte fölebbvalói 
b i z a l m á t és szeretetét. Hisszük, hogy a ki annyi 
éven at becsülettel helyt ált az állam szolgálatában. 
aDban hű sáfárt nyerhet városunk is. 

— A p i a c i és v á s á r i helypénzszedési jo-
got Szentes város tanácsa f. évi december 1-től 
fogja haszonbérbe adni három év és egy hónapra. 

— Gyű l ések . Megyénk közigazgatási bizott-
sága f. hó ¿3-án (ma) délelőtt 9 órakor a szokott 
helyen ülést tart. 25-én pedig rendes megyei köz-
gyűlés lesz. 

— A z u j szeszadó törvény és a bírságok. 
Tömeges birságolás követte az uj szeszadó életbe-
léptetését, aminek az volt az oka, hogy a törvényt 
nem hirdették ki idejekorán és elég széles körben. E 
miatt annak idején lapunk is felszólalt, s ugyanekkor 
Szeged város közgyűlése is felterjesztéssel élt a 
pénzügyministernél, hogy az uj törvény nem ismeré-
séből eredő mulasztókra ne alkalmazza a kellőleg 
ki nem hirdetett törvény szigorát. — Ebben az ügy-
ben, mint a Sz. N. irja, P á 1 f f y Ferencz szegedi 
polgármester személyes közbenjárása folytán, a 111 mis-
ter akként intézkedett, hogy a kirótt bírságok elen-
gedtessenek. Ugy tudjuk, hogy Szentesen is voltak 
birságolások; de hogy városunk hato^aga tett-e ez 
ellen lépéseket? nem tudjuk. 

— Szent Vende l n ap j a . A napidijasok 
pátrónusa tiszteletére nagy ünnepélyt rendeztek az 
ármentesitő tarsulatnál alkalmazott napidijasok f. 
hó ¿O-án (szombaton) Szent Vendel napján, meg-
mutatva, hogy miként lehet kevés költséggel e sa-
nyarú világban vig mulatsagot csapni. — A vig estelyt 
megelőzte az „első szentesi Sanyaró Vendelianum" 
díszközgyűlése, melynek első tárgyát az egylet altal 
készített oklevélnek a jelenlevő, egyhangúlag meg-
választott disz-Sanyaró (0. J.) részére való átadása, 
mi a közgyűlés éljenzése között, az „Öreg44 Sanyaró 
Vendel személyesitője által lett teljesítve. A dísz-
oklevél, melyet személyesen láttunk, s mely kialli-
tójanak ügyessegére vall, valódi kutyabőrre készült, 
sallangós papiros párnán lett átnyújtva. A függő 
pecséten az egylet symboluma, az annyira áhítozott 
sonka több példányban van feltüntetve; de az üveg 
kirakat mögött Sanyaro Vendel barátunk hiába 
mereszti reájok éhes szemeit. Második tárgygyul az 
egylet pénztarának megvizsgálására monstre küldött-
ség kirendelése liatároztatott el, azonban az egylet 
elnöke bejelentvén, hogy a kassza teljesen üres, a 
küldöttség kirendelése egyhangú nevetéssel elejtetett, 
s több tárgy hiányában a közgyűlés felosztott, helyet 
engedve a jóízű vacsorának, melynek, ha étlapját ide 
leírjuk, az ország összes Sanyaróinak szájában ösz-
szeszalad a viz. Volt is keletje a birkapörköitnek, 
töpörtős pogácsának, szilvóriumnak és a csongrádi 
karcinak, nem hiába jöttek el öanyaró Vendel ösz-
kollegái: az Éhenbőgök, Korogiak, koplalagiak s a 
többi Sanyaró jó cimborák. A toasztokkal, szava-
lat és egymásra olvasott pattogós tréfás versekkel 
fűszerezett estély, melyre a társulat tiszviselői közül 
is többen voltak hivatalosak s jelentek is meg, vig 
zeneszó mellett egész kivirradtig tartott, s ha a karci 
nem kerekedik fölül s nem ő marad, mint győztes, a 
csatatéren, a mulatságnak talán még másnap sem 
lett volna vége. De hát a borhoz is szokni kell, pedig 
a Sanyaróknak a „nyakalás"-ból csak Vendel napján 
telik! Sok ilyen vig napokat kívánunk a derek s 
vig sanyarúságnak. 

— A té l . Folyó hó lU-ike óta folytonosan 
csipős, hideg időjárásunk van, reggelenkint erős 
fagygyal. A télnek ilyen korán való beköszönése 
nemcsak nálunk tapasztalható, de folytonos havazá-
sokat és kemény időt jelentenek az ország minden 
részéből. 

— A z u j p á l i n k a- t ö r v ény . (Ellesett tűnő-

dés.) Mihály gazda: Nem tudom, mi bűzt tehettek a linancok 

az Imre bá' orra alá! Azelőtt, ha a tanyája felé vetődtek, 

tyukkal-kalácscsal, jóféle sillerrel alig győzte őket traktálni. 

Az uj pálinka törvénynyel nagyon megkárosodhatott az öreg, 

inert hogy mikor tegnap megállott a tanya előtt egy szeker 

spinóthuszár s egy ital vizet kért: Imre ba' foghegyről csak 

annyit szólt nagy mérgesen rájuk; „Amoda a kut, onnét ita-

tunk." 

Hirek a szomszédból. 
— E g y pénz i n t é ze t bukása . A szegedi 

általános takarékpénztár, mint a Sz. N. irja, beszün-
tette fizetéseit. E szomorú hirt különben maga az 
.ntézet igazgatósága és felügyelő bizottsága is meg-
'erősiti, értesítvén a közönséget, hogy „a szenvedett 
súlyos veszteségek folytán s a hitelezők érdekének 
megvédése céljából/ fizetéseit f. hó ál-én beszüntetni 
kénytelen. Hogy mily mérvűek a hivatalos nyilat-
kozatban említett súlyos veszteségek, még nem került 
napfényre, valamint az sincs tudva, hogy a teljes 
alaptőke elveszett-e, vagy a kár még ennél is nagyobb? 
A liquidatió kimondása iránL legközelebb közgyűlésre 
hivatnak össze a részvényesek. — Lapunk zartakor 
vesszük az értesítést, hogy a hiányzó összeg, mely 
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miatt a bank kénytelen volt fizetéseit beszüntetni, 
mintegy 70—100 ezer forintra rug, mely kiválóan a 
betevőket sújtaná, minthogy a váltó-hitelerők igé-
nyeit a váltóadósságok kötelezettségei fedezik. — Ha 
még nom is lehet teljes biztonsággá! állítani, eddig 
minden jel arra mutat, hogy a vezérigazgató részé-
ről és általában az intézetnél nem forog fönn sik-
kasztás vagy pénzelidegenités, hanem fönnforog az, 
hogy a vezérigazgató hallatlan módokon és mérvek-
ben visszaélt azzal a föltétlen és vak bizalommal, 
melyet iránta tanúsított az igazgatóság és felügyelő 
bizottság, és a mely vak bizalom e két testületnek 
képezi vétkét. Csak igy volt lehetséges, hogy az in-
tézetnek súlyos üzleti vesztesegek folytán elveszett 
alaptőkéjét a vezérigazgató meglevőnek tüntette fel, 
és igy történhetett, hogy az általános takarékpénztár 
az utóbbi években osztalékot tizetett, holott a mér-
leg csak leírásra való követelési tételek szerepelte-
tésével volt fönntartható. 

- Á i lp.?nfogház Szegeden. Az állain-
fogháznak Vácról Szegedre áthelyezése bevégzett tény. 
Az igazságügyminiszteri költségvetésben ugyanis a 
Szegeden építendő állaiufogház építésére 44,494 frt 
van felvéve. Az építkezéshez, miután az államfogház 
Vácott egy, a célnak nem megfelelő bérházban van 
elhelyezve, már a jövő évben hozzáfognak 

Hazánk és a főváros. 
— Kossuth. La jos székesfehérvári díszpol-

gári oklevele. Kossuth Lajos nagy hazankíiat tudva-
levőleg Székesfehérvár szab. kir. város is megválasz-
totta a város díszpolgárává. A megválasztatásról 
szóló diszokmány már elkészült s a következőleg 
hangzik: „Mi Sz.-Fehervár szab. kir. város törvény-
hatósági bizottsági testülete, tanácsa, polgármestere 
adjuk tudtara mindeneknek, a kiket illet, hogy mi-
dőn a közjót, városunk érdekeit illető, valamint más 
magános tárgyak s ügyek elintézése végett alulírott 
napon és helyen egybegyűlvén, szokott közgyűlésün-
ket megtartottuk, akkoron Kossuth Lajos nagy ha-
zánkfiát, halhatatlan honfiúi érdemeiért, városunk 
díszpolgárává megválasztottuk. Kelt Sz.-Fehérvárott, 
1888. evi augusztus ¿7-én." A díszpolgári oklevelet 
a varos polgármestere és főjegyzője írtak ala. Az ok-
levél mikénti átadása iránt meg nem határoztak. 

— Özv. L ó n y a y M e n y h é r t g ró fné , 
szül. Kappel Emília, f. h<> ál-en, életének 07-ik 
évében Budapesten a Hungária-szállodában meghalt. 
Az egykor ragyogó szépségű nő, kit Petőfi is meg-
énekel, Kappel Frigyes gazdag bankár leánya volt 
s polgárleanyból lett grófné, excelentiás asszony, 
magyar minsiterelnökné. 

— Eré lyes m i n i s t e r . Baross közm. és 
közi. minister a nagyvaradi közúti vaspálya tarsaság 
igazgatósagának, mely tekintettel arra, hogy a tulaj-
donosok Becsben laknak, üléseit felváltva, hol Buda-
pesten, hol Bécsben szokta tartani, — a Bécsben 
leendő ülésezést, mint magyar társaságnak nem en-
gedte meg. Az igazgatósag újból kérvényezett s azt 
kérte, hogy még ez egy gyűlést tarthassa meg Bécs-
ben, aztán pedig az alapszabályokat ugy fogja át-
változtatni, hogy a becsi ülések elmaradjanak. A 
minister szilárdan ragaszkodván kimondott szavá-
hoz, táviratilag ismét tudatta, hogy nem engedi meg 
a gyűlések Bécsben leendő tartását. 

— E l even f ő nye r emény . Sajátságos esz-
ineje támadt egy Drinapolyban lakó magyarországi 
menyecskének. Ez ugyanis annak rendje és módja 
szerint felszerelt folyamodást küldött be a napokban 
a pénzügyminísteriumhoz, a melyben Magyarorszá-
gon sorsjáték engedélyezését kéri. A vállalkozó szel-
lemű hölgy százezer sorsjegyet akar kibocsátani; az 
egyedüli nyeremény, a főnyeremény, ő maga lenne, 
ahoz akar férjhez menni, a ki megnyeri őt. Az egy-
forintos sorsjegyekből befolyó százezer forintból 
negyvenezer forint lenne a hozomány, hatvanezer 
forint a költségek fedezésére es jótékony célokra 
maradna. Sorsjegyeket csakis férfiaknak szabadna 
vasarolni, és pedig csak olyanoknak, kik husz évnél 
idősebbek, de nincsenek tul a negyvenen ; ezen ki-
kötés ékesszólóan bizonyítja a főnyeremény óvatos-
ságát. Mihelyt a minister a sorsjátékot elvben en-
gedelyezi, a hölgy beküldi arcképet, hogy a terv 
megvalósításának mi se álljon útjában. 

E g y f o r i n t . A jövő évi állami költségvetés-

ből az az örvendetes dolog derül ki, hogy a jövő esztendőben 

meg lehet takarítani — egy egész forintot az állami kezelés 

alatt levő vasmüveknél is, pedig ott meg vannak állapítva év-

. röl-évre változatlanul az egyes tételek. Honnét ez a váratlan 

nyereseg? Nincsen sző semmiféle jövedelemről és mégis telje-

sen bizonyos ez az egy forint a magyar nép számára: meg le-

het azt takarítani egy diurnistán. Az 1888-iki esztendő szökőév, 

az 1889-diki azonban csak közönséges lesz; ez csak 305 nap-

ból fog állani. A diurnista egy nappal kevesebbet fog dolgozni 

s igy egy forinttal kevesebb a napidíj is. Innét ered a magyar 

allaiunak rendkívüli gyarapodása. 

— F u r c s a ! Egyik aradi lapban olvastuk a 
következő hymen-hirt: „X. ur a napokban vezette 
oltárhoz az »erényekben gazdag44 Y. úrhölgyet/ E 
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hirre egy másik aradi lap azt mondja, hogy az 
„erényekben gazdag" menyasszony és vőlegény már 
egy évig „vad házasságban * éltek együtt, amiért a 
főkapitány egy ízben 10—lOfrtig megbírságolta őket. 

— H i h e t e t l e n és mégis igaz. Kerek tizen-
két esztendeje annak, hogy egy uri ember ugy tá-
vozott Nagyváradról hosszú szabadságra, hogy lak-
társa ruhái közül, egy javakorbeli őszi kabátot ís 
elemeit. Azóta a távozótársnak, — meg az őszi 
kabátnak nyoma veszett. A nagyváradon hagyott 
lakótárs a napokban jól értékelt szállítólevelet kap 
Bécsből s midőn a bérmentett csomagot felbontja, 
abban régi őszi kabátját egy bocsánatkérő levél kísé-
retében és egy vadonat uj őszi felöltőt pedig ra-
adásul küld neki az egykori laktárs. Ilyen ritka holló 
megérdemli, hogy örök emlékül a napi hirek mu-
zeumaba helyeztessék. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
Üzlet i értesítés. 

Szentes, 1888. okt. &1. 
A buzaüzletben a mai hetipiacon is élénk vételkedv volt 

s az árak a mult héthez képest 5—10 krral emelkedtek. Árpa, 

morzsolt és csöves uj kukorica nagymennyiségben hozatott pi-

acra, melynek árai 10—¿0 krral lanyhultak. 

Buza: rumként 7—20 kr, 7—25 kr. 7 frt 30 kr. 

Árpa: köble 4 frt 30—40 kr. 

Uj kukorica: morzsolt, köble 4 frt 40—50 kr. Csöves 

kukorica zsákja (2 vékányi) 1 frt 15—25 kr. 

Zab: köble 3 frt 00 kr. 4 frt. 

Köles: köble 4 frt ¿0—40 kr. 

Szalonna: mmja 50—00 frt. 

— Gyap ju i i z l e t . A budapesti gyapjupiacon a le-
folyt héten a vöszlaui kártolyfonó képviselője mintegy 1<HK) min. 
fésüs-gyapjut vásárolt változatlanul alacsony arakon, még pedig 
03—73 írtjával. E gyár részéről nagyobb vásárlást vártak. Ezen-
kívül eladatott 150 min. finomabb gyapjú 108—1 Í J frt. 150 
mm. gyárilag mosott gyapjú 11-2—110 frt. 150 mm. különböző 
fajtájú gyapjú, meg pedig kissé hibás 01 — 02 frt, pestmegyei 
4íJ—50 frt es bárány gyapjú 90—98 frtjával. A novemberi va-
sár november 3-kan kezdődik. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. P. Kadarkút. Pályázat utjáu lesz betöltve. Mérnöki 

qualiíicatió kell hozzá. 

Reis Soma. r. ' -s. Sarah Bernhard Magyarországon oak 

Pesten lépett fel. Szentesen madame Adam volt, a dicső S;i-

rah pályája a nagy világ, mit csinálna ö Szentesen?! Sajnál-

nánk, ha a fogadást ön vesztette volna el. 

Fül lentö-egylet Makón. 

Jó világ lehet Makón! Ott már a füllentések 
kedvelői is alakítanak egyesületet. Fölvesznek bele 
minden olyan tisztességes embert, a ki a f ö l v é t e l i 
vizsgát kiallja es kötelezi magát, minden megjelenése 
alkalmával egy jóízű hazugság elmondására. 

A fölvételi vizsga abból áll, hogy a tagnak ki-
vánkozó beszéljen valamit az életből, még pedig oíyi'ii 
hazugsagot, a minek hazugsági hiteléhez kétség ne 
férjen. 

A kiválóbb füllentéseket aztán jegyzőkönyvbe 
írjak és időnkint nyilvános megnevelés ala bocsátják. 

A Szegedi Hiradó „Don Vigole'-jének sikerült 
ebbe a jegyzőkönyvbe beletekinteni s néhány lapot 
másolatban közöl is belőle. 

A jegyzőkönyv cime: 

BECSÜLETES FURFANGÉRIÁK, 

vagy: 

FICFANGOS SZELLEMI KANYARÍTVÁNYOK, 

avagy: 

EGY IGAZMONDÓ TÁRSASÁG FÜLLENTÉSEI. 

Belől aztán következnek a tagok álnevei és a 
föllentések: 

I. Kulimász Kolbász Károly. 
Állítja: 
hogy a kánikulában Budapestre utazóit, de <i 

vonat a nagy melegtől ugy elolvadt az ut k ö z e p é n , 
mint a higany. Szerencsétlenségére nyelt a higanyból. 

Állítja: 
hogy a higany benne maradt, s hogy ö Calde-

roni optikussal vonalakat rajzoltatott a hasara, a 
melyek után megtudja, hány fok a meleg. Azonban 
ngrálásoktól tartózkodik, attól fél, hogy a higany kifut. 

II. Kótyagos Lejfentyü Kázmér. 
Állítja: 
hogy Alacs cukrász Szegeden hűsitő bundát 

készit a nyári időszakra fagylaltból. 
Állítja: 
hogy ezt a bundát nem belől kell viselni, ha-

nem kivül. 

III. Gorgösi Bördörgölö Bölömbér. 
Állítja: 
hogy ismert olyan hosszú angolt, hojrv annak 

le kellett térdelnie, ha vakarózni akart, mert más-
kép nem érte el a fejét. 
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Ugyanennek olyan hosszú volt a neve, hogy 
diót vert vele a fáról. 

IV. Hám Szerszám Tivadar. 
Állitja: 
hogy a kocsisa egyszer szórakozottságból ma-

gát szerszámozta fel, a lovait pedig beültette a ko-
csiba és szórakozottságát csupán akkor vette észre, 
mikor Szegedre ért. 

Ugyanez a kocsis egyszer szórakozottságból a 
saját orra helyett a lova orrát fújta ki. 

V. Makaróni Vakaró Tóni. 
Állitja; 
hogy oly sűrű köd volt, mikor kinyitotta az 

ajtót, hogy beleütötte az orrát és a feje betörött. 
Ugyanő állitja, hogy ismert egy keztyűgornblyuk 

lyukasztó mestert, a ki annyira tudta mozgatni az 
arcát, hogy a bajusza fölszaladt a homloka közepére, 
a szemöldökeit pedig le tudta húzni az orra alá. 

VI. Kallantyu Kodács Friczi. 
Állitja: 
hogy ismert egy igen lusta embert, a ki csak 

azért tartott egy szolgát, hogy mikor ő tubákol, he-
lyette tüsszentsen, és mikor ő részeg, helyette tán-
torogjon. 

Ugyanez ismert egy akrobatát, a ki olyan ma-
gasra tudott ugrani, hogy mire leért a földre, ha-
lálra unti magát. 

VII. Kurta Szóadó Pál. 
Állitja: 
hogy mindezeket elhiszi! 

>SZENTESI LAP« 

REGÉNY-CSAJOK. 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 11-ik közi. 

Melbois az első szavak után ledőlt karosszékébe 

és gyengéden kopogott papirvágó késével Íróaszta-

lán. Tekintete elkerülte titkárának szemeit és jéghideg 

csend nehezedett Claudel vállaira, midőn megszűnt 

beszélni. 

— Szerettem volna, — folyt alá ez, nagy ne-

hezen szorítva kí a szavakat száraz gégéjéből, — 

szándékom volt megkérni, hogy tanú gyanánt sze-

repeljen házasságomnál három hét múlva . . . 

A csend még fagyosabban, még nehezebben 

esett fejére. Gépiesen törölte le homlokát és képte-

lenül arra, hogy tovább küzdjön e megérdemelt 

szemrehányás ellen, lesüté szemeit. 

— És Laurence asszonyság, — mondá végre 

Melbois telt és csengő hangjával, mely hajdan el-

hallgattatta a ház viharjait, — mi lesz Laurence 

asszonyságból ? 

— Természetünk nem fért össze, — hebegé 

Claudel zavartan; — ő . . . ő eltávozott. 

— Hová? 

— Azt hiszem, családjához . . . feleié a sze-

rencsétlen fiatal ember. 

Melbois végre elbocsátá papirvágó kését és tit-

kárját szemügyre vette. 

— Azt hittem, hogy Laurence asszonyságot 

fogja elvenni. Az, a mit tőte és öntől láttam, ne-

mesen viselt szerénységük, közös munkájok, melyet 

oly nagy bátorsággal végeztek, azt hitette el velem, 

hogy a boldogság napjait is meg akarják osztani 

ugy, mint a szerencsétlenség óráit . . . Ugy látszik, 

tévedtem. Innét meglepetésem, midőn megtudtam, 

hogy oly fiatal leányt vesz nőül, kit nincs szeren-

csém ismerni . . . 

— Biztosítom önt, uram, — mondá Claudel 

kétségbeesetten kapkodva mentő gondolat után, — 

biztosítom önt, hogy a legkellemetlenebb helyzetben 

vagyok, és hogy Píchot kisasszony hozományára 

okvetlen szükségem van, hogy kiláboljak; e szövet-

ség kiszabadít azon hínárból, melyben vagyok és 

amely minden komoly munkámnak útjában áll . . . 

A mindennapi kenyér kérdése tart leláncolva, Melbois 

ur, és érzem, hogy nem tudok küzdeni e fekete ka-

bátos nyomor ellen, mely minden tehetségemet elöli. 

Melbois szórakozottan nézett az ablak felé. 

— Lehet, hogy igaza van, — mondá, — a ter-

mészetek különbözők: néhányan tudnak küzdeni, 

mások elmerülnek Én soha sem ismertem a 

szerencsét, hogy tűzhelyemen egy jó és türelmes nő 

melegített volna; nem tudom, hogy ily nő képes-e 

örömet és szellemet hozni a munkásnak, ki többé 

nincs egyedül 

— Azt hittem, hogy ön nős volt? — kérdé 

Claudel, hogy más felé irányítsa a beszédet. 

— özvegy vagyok, — feleié Melbois. oly kéz-

mozdulattal, mely minden további kérdezést elhárí-

tott, — de ha valaha ismertem volna az ön örömét, 

az ón boldogságát, Claudel, azt hiszem, nem mond-

tam volna le róla. Azt hiszem . . . Három év után ? 

Három év? — ismétlé lehorgasztott fővel 

a titkár. 

— Három évig tartott közős élet, megosztott 

nyomor, keserűség, öröm után, jövőmhöz láncoltam 

volna munkásságom szép társnőjét. Laurence szép, 

jó, értelmes, igen értelmes; élénk felfogása van, és 

jó izlése gyakran meglepett; életét keze munkájával 

szerezte meg, mely szerény személyének bájt köl-

csönzött . . . Ezen munka nem válhatott sem az ön 

jellemének, sem jövőjének szégyenére. És különben 

annál roszabb azok számára, kik azt hiszik, hogy a 

becsületes munka szégyent hoz valakire. 

Claudel oly mozdulatot tett, mely csakis helyes-

lését jelenthette. Melbois nyugodt higgadtsággal foly-

tatá: 

— Csalódtam, ez naponta nálam okosabbak-

kal is megesik. Különben, Claudel, az ön házassága 

az ön dolga, én nem vállalok el semmi jogot az ön 

dolgaiba avatkozni. A tervezett szövetség elszakítja 

önt tőlem? 

— Ellenkezőleg, uram! — erősité Claudel buz-

gón, — remélem, hogy tnbb időt fordíthatok az ön 

munkáira, jobban behatolhatok az ön eszméibe, egy 

szóval, jobban önnek szentelhetem magamat. S rész-

ben ezen eredmény céljából kötöm meg . . . 

— Ne mondja ezt nekem, — szakitá őt félbe 

Melbois, — nagvon sok gondot és szomorúságot 

okozna nékem ; különben tudja, hogy előttem nem 

létezik oly cél, mely az eszközöket szentesítené, ha 

az eszközök szentesítésre szorulnak . . . Nem akarom 

hinni, hogy csak egy parányi részem is legyen ezen 

házasságban, melv fölötte meglep . . . Ismétlem, ön 

szabad ura magánéletének, Claudel. Sajnálom, hogy 

ily hamar beléfáradt a nyomorba. Ezen nyomornak 

az ön részére szép és jó oldala is volt, és a szerencse 

napja szebben és édesebben bocsátotta volna suga-

rait önre. Ón tudja, hogy számomra már nincs tá-

vol ezen nap, és mivel az ón szerencséje az enyé-

met követi, nagyobb türelemmel lehetett volna 

Claudel meghajtotta magát, szivéből örvendve 

ezen nyilatkozatnak, mely protektorának Ígéreteit 

megerősité. 

— Az ön jövendőbelijének családja tisztességes, 

értelmes-e? 

E két kérdésre Claudel igenlőleg felelt, bár a 

második kétségesnek tünt fel előtte. 

— A fiatal leány jól nevelt, csinos? 

— Igen csinos uram; jól van nevelve, de még 

kissé ügyetlen. 

— Fiatal? 

— Tizenkilenc éves. 

Melbois sóhajtott. Laurence szép arca lebegett 

szemei előtt. Laurence huszonhat éves volt, azonban 

melv nő mondhatta magát szebbnek és rokonszen-

vesebbnek ? 

— Nos, jól teszi, — mondá, minden jót kí-

vánok önnek. Nézze csak meg az iratokat ott az 

íróasztalon. 

Melbois és Claudel íróasztalhoz ültek. Pár órai 

munka után Melbois lapjának szerkesztőségébe ment. 

Midőn egyedül volt az utcán, homlokát végig simitá 

tenyerével és sóhajtva mondá: 

— Szegény Laurence! Mi lesz belőle? Ha csak 

tudnám, hogy hová menekült! 

(Folytatása következik ) 

I rodalom. 

— A z E g y e t e m e s R e g é n y t á r legújabb 
két kötete. „ (V Regény két kötetben, Irta Ríder Haggard, az 
angol eredetiből fordította Csepreginé Rákosi Ida. — A szerző 
neve a magyar közönség előtt ínég csak nagyon kévésé lehet 
ismert, a mennyiben könyvalakban még egy regénye sem jelent 
meg magyar nyelven, ez azonban mit sem von le értékéből, 
sőt ellenkezőleg csak emelheti érdeklődésünket a regény iránt. 
— Rider Haggard ujabb, de most már a legszívesebben olvasott 
Írókhoz tartozik, s ha angol irók jeleseiről van <szó, ugy a Hag-
gard neve sem maradhat ki. A világhírű „Tauchnitz Edition-
nan már négy regénye jelent meg, melyek mind több kiadást 
értek el, s melyek közül az „Öu („She-) talán legérdekesebb 
müvét képezi. — „Egy uj világ tárul elénk a legragyogóbb 
képzelet e termékében, mely épen merész fantáziájával ragadja 

St nbs, 1388. Nyomatott Sima Ferencz gyorssaj tóján. 

67. szám. 

magával s mondhatni bűvkörébe vonja az olvasót." — Oly re-
gény, mely annyira érdekfeszitő és elragadó szép, hogy lehe-
tetlen félre tenni, a mig az utolsó oldalig végig nem olvastuk. 
A két kötőt (mint az „Egyetemes Regénytár" IV. évf. 3. es 4. 
kötete) bolti ára díszes piros vászon kötésben 1 forint. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö — Kun-Szent-Márton — Szentes között.) 

Érvényes 1888. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

Szentes (vend. 
Tőke 
K.-Szt.-Márton 
P.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 

5 ó. 36 
6 ó. 13 
6 ó. 58 p. 
7 ó. 37 p. 
8 ó. 05 p. 
8 ó. 23 p. 
9 ó. 04 p. 

p. éjjel, 11 ó. 45 p. d. e. 
p. éjjel, lá ó. ±2 p. d. u. 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

1 ó. 07 p. d. u. 
1 ó. 48 p. d. u. 
2 ó. 18 p. d. u. 
2 o. 

9 ó. 31 p. d. e. 
10 ó. 01 p. d. e. 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 
Rudapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok—Szentes 

37 p. d. u. 
3 ó. ¿0 p. d. u. 
3 ó. 43 p. d. u. 
4 ó. 20 p. d. u. 
4 ó. 49 p. d. u. 
8 ó. 20 p. éjjel. 

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. ó. 36 p. éjjel, 
Szajol 
Puszta-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt-Márton 
Töke 
Szentes (vend) 

4 ó. 17 p. 
4 ó. 41 p. 
5 ó. 09 p. éjjel, 
5 ó. 40 p. éjjel, 
ti ó. 02 p- d. e. 
6 ó. 15 p. d. e. 
7 ó. 12 p. d. e. 
7 ó. 42 p. d. e. 
8 ó. 16 p. d. e. 

éjjel, 12 ó. 
éjjel, 12 ó. 

l ó . 
1 ó. 

7 ó. 40 p. d. e. 
8 ó. 20 p. d. e. 

11 ó. 55 p. d. e. 
26 p. d. u. 
44 p. d. u. 
14 p. d. u. 
44 p. d. u. 

2 ó. 17 p. d. u. 
2 ó. 32 p. d. u. 
3 ó. 25 p. d. u. 
3 ó. 56 p. d. u. 
4 ó. 30 p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Érvényes 1888. szept, 16-ától. 

Szeged—Csongrád. 

Szegedről indul 11 óra 9 perc de., 2 óra 18 perc du. 
Félegyházáról 12 óra 15 perc és 5 óra 40 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 6 óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

Csongrád—Szeged 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 36 perc du. 
Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 rerc du. 

Félegyhízáről Budapest felé indul: 

Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 
Omni busz vonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

1522—888. tk. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csongrádi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a Csongrád városi árvapénztár mint vég-
rehajtatónak Német Joáchim csongrádi lakos végrehajtást szen-
vedő elleni 1155 frt tőkekövetelés és összes járulekai iránti 
végrehajtási ügyében, a csongrádi kir. járásbíróság területén 
lévő Csongrád város határában fekvő, a csongrádi 1107. sz. 
telekjegyzökönyvben foglalt, Viglási Veron és Német Joachim 
nevén lévő 1683. rsz. alatti o. é. 384 frtra becsült egész házra 
és annak o. é. 59 frtra becsült osztatlan réti illetekre, valamint 
a (7744—7746) rsz. 25 hold 885—1600 nsz. terű mámai dülö-
bei \ telekből Német Joáchiniot illető o. é. 1732 frtra becsült 
fele részre, és a fenti 5

8 telek utáni osztatlan legelő és réti 
illetékből ugyanazt illető 168 frtra becsült részre az árve-
rést a fent ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888 évi november hó 
9-ik napjan délelőtti 9 órakor a csongrádi kir. járásbíróságnál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Kelt Csongrádon, 1888 évi september hó 30 napján. 
A csongrádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Szarka, kir. jbiró. 

Hirdetések 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

B u d a p e s t e n : 

Goldberger A. V. váci-utca 9. sz., 

Mezei Antal, Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca 6. sz., 

Eckstein Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

B é c s b e n : 

M. Dukes, I., Schuler-strasse 8., 

és Haasenstein és Vogler hirdetési 

irodájában. 




