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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-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 90 kr. Hélyegdij minden 

beiktatástól külön :10 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok 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 l . 
Egyes száni Ara 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

S t a r k Nándor és Dezső S á n d o r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A regále megváltása és 
városunk. 

i i i . 

A regálé-joggal biró váló juk általában 

érzik a veszélyt, mely a regálé megváltására 

vonatkozó törvényjavaslatnak jogerőre emel-

kedése által fenyegeti őket, s oly városokban, 

melyek öntudatos, előrelátó vezetés alatt ál-

lanak, már behatóan foglalkoznak a kormány 

tervezetével. — Mint tudjuk, e tárgyban vá-

rosunk polgármestere is értekezletet szándé-

kozik egybehívni, melynek célja nem lehet 

más, mint csatlakozni azon mozgalomhoz, 

mely már több nagyobb városban megindult, 

— hogy a regálé-joggal biró városok együt-

tesen lépjenek föl a kormánynál és fejtsék 

ki, hogy az a tervezet, mely a regálé-megvál-

tás feltételeit foglalja magában, az állam ér-

dekéből féláron akarja confiskálni a városok 

leghasznosabb, legnagyobb jövedelmi forrását. 

S ezen szándék ellen tiltakozni kell. 

Mert ám legyen, ha állami érdek kívánja, 

— a magasabb közérdekre való tekintetből 

hódolni kell a kormány azon szándéka előtt, 

hogy az italmérési jog államtulajdonná tétes-

sék ; — de e köteles hódolatnak meg kell 
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szűnni azon pontnál, hol a város saját érde-

két látja erősen veszélyeztetve. 

Mert ha ugy állna a dolog, hogy min-

den regálé-tulajdonos egyformán vészit s így 

az állam egyformán nyer, s e nyeremény az 

állam közpénztárában egyformán terjeszti ki 

jóvoltát az ország népeire, akkor amit elvesz-

tettünk a városi jövedelemből, azt visszanyer-

jük az állam bevételeinél, s amily arányban 

nő városi közterhünk a regálé megváltása ál-

tal szenvedett károk következtében, éppen oly 

arányban száll lejebb terhünk az állam ter-

heinél : akkor nem volna semmi baj ; mert 

amit elvesztettünk a réven, visszanyernénk a 

vámon ; de a dolog nem ugy áll, hanem ugy, 

hogy — mint azt már első cikkünkben irtuk 

— az egyesek és városok tulajdonát képező 

regálé értéke közt nagy különbség van. Mig 

ugyanis az egyesek regáléja értékében folyton 

csökken, addig a városoké folyton emelkedik; 

sőt a városok regálé-értéke között is nagy 

különbség van; mert vannak az országban 

városok, melyeknek regálé-jövedelme folyto-

nos csökkenést, s vannak, melyek fokozatos, 

erős emelkedést mutatnak. Ilyen a mi városunk 

is. Az tehát nem járja, hogy a regálé meg-

váltásánál egy kaptával járjon el a kormány; 

Erdélyi emlékek. 
Irta: Papp Lajos. i 

(A piski-petrozsényi ut. — Szurduk. — Csetátye Boli.) 

Ha van széles e hazában vidék, mely a termé-

szet szépségeiben gyönyörködő touristának élvezetet 

nyújt, ugy bizonyára a petrozsényi ut és környéke 

azok közé tartozik. Valóban csodásan nagyszerű azon 

kép, mely ez uton tett vasúti utazás alkalmával elénk 

tárul. 

A piski-petrozsényi ut minden hegységének, 

minden völgyének különös természeti szépsége van, 

mely elbűvöl, elragad és csodálatra készt. Ezen vi-

déket csak látni lehet, de leirni képtelenség. 

Puj városon tul mindenütt meredek, csaknem 

a fellegek közé nyúló hegyek által képezett szikla-

völgyben folytonos kanyargások közt halad a vonat 

fokozatos emelkedéssel 727 méter magasságig. Sze-

meinket mindenütt a legpompásabb tájképek gyö-

nyörködtetik. Lenn a szédítő mélységben egy havasi 

pafak fehér habzástól csipkézett hullámai láthatók; 

a mélységen tul, a fellegeken felül emelkedő kopár 

sziklák, vörös és kék vonalakkal cik-cakkozva, ejtik 

csodálatba a szemlélőt. Majd ismét egy uj kanyaro-

dónál a völgy közepéből kiemelkedő szírttömegek 

kinyúló hegyes ormaikkal, bevonva itt-ott hegyi mo-

hok és növények palástjával — ragadják el az utast. 

Mindenütt festői hegyvidék, váltakozva zöldelő völ-

gyekkel, melyeknek mindegyikében ezüst szalaghoz 

hasonlóan kígyózik végig egy-egy rohanó patak. 

De mégis hiányzik valami, az, ami a vidéket 

kedvessé teszi: a falvak, a pásztor kunyhók lakóik-

kal, háziállataikkal, melyek a hegyvidéknek élénksé-

get kölcsönöznek. Itt messze távolban nincs semmi; 

a kopár szirteket rengeteg erdők váltják fel, melyek-

ben az erdei vadak megszámlálhatatlan ezrei tanyáz-

nak . . . Azonban csalódunk; egy kies völgyből ki-

emelkedő sziklás hegyormon egy bástya alakú óriási 

torony századokkal dacolni látszó rom maradványai 

láthatók. A torony tetejét az idő foga összerágta 

már; falairól a folyandár és repkény foszlányai — 

mint megannyi fátyolszalagok — köröskörül bus für-

tökben csüngenek K Ez a rom a krivádiai torony. 

Történetét nem ismeri senki, építése homályba vész. 

E tornyon tul mindinkább szebbé s érdekesebbé 

válik a vidék. Néhol 2 - 3 kilométer hosszúságú alag-

utakon, majd 40—50 méter mélység fölött átvonuló 

hidakon robog át a vonat prüszkölő erőlködéssel. 

Az ut mindenütt a hegyoldalba vágott csavar-

gós utakon visz; az emelkedés fokozatosan minden 

kilométernyi uton 24 méternyi; végre Banicánál el-

éri a legnagyobb magasságot (727 m. a tenger fö-

lött). Innen kezdve fokozatos sebességgel halad le-

felé a hegygerinc tövében elterülő Petrozsényig. 

A piski-petrozsényi uton való utazás nyáron a 

legkellemesebbek közé tartozik, azonban télen, külö-

nösen havazó, hideg napokon, midőn a sinek sikosak, 

az utazás ezen a vonalon a legveszélyesebbek közé 

sorozható, mivel a merészen lejtős uton a gőzmozdony 

minden ellengőz és fékezés dacára igen könnyen meg-

szaladhat és nincs semmi erő, mely megállítani ké-

pes lenne mindaddig, míg ismét egy ujabb emelke-

dés futását meg nem lassítja. Ilyenkor azon utat, 

melyet rendes körülmények között másfél óra alatt 

tesz meg, rövid félóra alatt megfutja. 

Egy-egy szebb, elragadóbb vidéke nem sok van 

Erdélynek, mint Peirozsény környéke. Minden felől 

mert egyik embernek nagyobb feje van, mint 

a másiknak, s amelyiknek nagyobb vau, an-

nak nagyobb kalap kell. 

Amelyik regálé többet ér, azért nagyobb 

megváltási dijat fizessen az állam. — S ezt 

csak ugy lehet igazságosan megítélni, ha a 

kormány éppen ugy, mint a gátvédelmi és 

gát fenntartási költségekre való tekintetekből 

adott kataszteri visszatérítésnél járt el : liqui-

dât ¡ót tartott az egyet társulatokkal. Tartson 

tehát liquidátiót a regálé tulajdonképeni érté-

kének megállapítására nézve is. 

S ezen liquidatió nemcsak azt fogja ki-

tüntetni, hogy mi volt egyesek bevétele a 

regáléból; hanem azt U, liogv mibe k-u-ült a 

kezelés? Mert a kormány 20°o kezelési ter-

vezete szerint nekünk közel 6000 írtba került 

volna a regálé-kezelés, pedig tulajdonképen 

nem került egy krba se. s így nem méltá-

nyos, sőt jogtalan, hogy egy, igy kifundált 

cimen városunk regálé-értéke 100,000 írttal 

csökkentessék. 

Az a mozgalom, mely ez irányban a 

városok érdekéből megindul, eredménytelen 

nem maradhat; mert azt lehet mondani, hogy 

az egész országot a városok egyeteme teszi 

ki, s igy azok szava és igazsága kell, hogy 

hatalmas hegyormok emelkednek, melyek felett, mint 

király, a fellegeken felül emelkedő, örökösen hóval 

boritott csúcsával a Pareng uralkodik Dél felé a 

messze távolban <gy kisebb hegyláncolat mögött a 

határvonalat képező Yolkán hegylánc ormai látszanak. 

És itt mindenütt, a merre a szem lát s azon 

tul, több mértföldnyi messzeségben, minden hegy 

milliókat érő kincseket rejt, mert kebelében van a 

fekete gyémánt. 
Valamint Nagy-Agot. ugy Petrozsényt is hiába 

keressük a régebbi földrajzi könyvekben, mivel csak 

a kőszénbányák cultiválása óta emelkedett jelentő-

sebb hírnévre. Még ma sem egyébb igen nagy bá-

nyatelepnél. Lakói bányahivatalnokok, munkások s 

néhány iparos és kereskedőből áll, kik nagyobbrészt 

magyarok, azonban oláhok, németek, horvátok, cse-

hek, franciák és angolok is igen szép számmal van-

nak közötlök. 

A petrozsényi kős/énbányák a magyarországi 

e nemű bányák között a legelsők köze tartoznak, sőt 

szénmennyiség tekintetében valamennyit felülmúlja. 

Hogy a petrozsényi kőszén ez ideig a megérdemlett 

méltánylásban nem részesült, ¡innak oka leginkább 

abban keresendő, mivel bányái csak alig másfél év-

tized óla vannak müvelés alatt, de igen valószínű, 

hogy rövid idő múlva le fogja győzni a pécsi és 

salgótarjáni kőszenekel, mert minőség tekintetéhen 

a porosz és angol kőszénnel versenyez. 

A szénbánya leírásába ez alkalommal nem bo-

csátkozom, részint mivel e lap szűk kerete a nagy 

kiterjedést nem engedi meg, részint mivel szép ol-

vasónőimnek egy kőszénbánya unalmas leírásával 

kellemetlen perceket szerezni nem akarok; és igy 

csak a Pelrozsénytől délre eső Zsil-völgye leírására 

szorítkozom, amely szépség tekintetében bizonyára 
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döntsön az ország közvéleménye, a kormány 

és parlament elolt egyformán. © 

— A porgányi zsilippróba. A próba, 

melynek a körös-tisza-marosi ármentesitő társulat a 

kistiszaihoz hasonló mérvben repedt porganyi zsili-

pet tette, az ország mérnöki karának figyelmét, ér-

deklődését is felhívta. 

Az országos mérnök- és építészeti egylet mult 

vasárnap rándult le, hogy ugy a próba alatt levő 

porgányi zsilipet, mint a társulat által épités alá 

vett „kósdi* zsilipet is megtekintse. 

Mint lapunkban már irtuk, a porgányi zsilip 

és körtöltés köre 8*40 cm. magas viz alá van véve, 

tehát egy egesz méterrel magasabb viznyomásnak 

van kitéve, mint amilyent rá a folyó évi nagy ár-

víz gyakorolt. Ha e viznyomást kibírja a zsilip, ak-

kor elméletileg nyugodtan lehet ezen építményt kitenni 

az árvíznek; de hogy a gyakorlat megfelel-e az el-

méletnek, ez oly kérdés, melylyel szemben bármily 

sikerrel állja is ki a zsilip a viznyomási próbát, 

aggalylyal áll meg minden szakember. 

Az ország legkitűnőbb vezérmérnökeinek egész 

serege tartott szemlét a porgányi zsilip felett, mely 

alija a vizprobat, habár a repedéseken folyton szivá-

rog. De hiszen a régi tarsulat zsilipjei el voltak törve 

es szivárogtak folyton, mégis ellenálltak minden 

nagy viznek; mert jó volt ezen zsilipek alapozasa 

s a törés a teher egyenetlen megoszlása következ-

teben állt be. Ha itt is az egyenetlen teher meg-

oszlásából eredt a törés s nem a víznyomás követ-

keztében, akkor ez a zsilip az előágyazat kellő 

meghosszabbitasaval nyugodtan tehető ki az árvíznek. 

Az a baj, hogy e tekintetben alig van szakértő, 

ki határozott véleményt merne adni. liupcsics György 

társulati főmérnöknek az a véleménye hogy, ha a 

próbát kiállja a zsilip, akkor az némi javítással ten-

tarlható. Klimm egyetemi tanár és Hajdú főmérnök 

elbontaudónak tartják, s bár elmélet és gyakorlat 

föltétlen Kupcsics mellett szól, ennek dacára s a 

kistiszai zsilip-katasztrófa után, a porgányi zsilip 

felett ott lebeg a halálos ítélet. Olyan ez az épít-

mény, mint a kinek veszett hírét költik, veszni kell 

ennek. 

A mérnök- és épitészeti egylet tagjait e szemle-

ulban Rupcsics főmérnök kalauzolta és ő szolgait 

felvilágosító magyarázatokkal. 
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A porgányi zsiliptől a közel 40 tagból álló 

műszaki társaság az uj kósdi zsiliphez ment, melynek 

építésénél még csak az alapozásnál vannak. Ez a 

zsilip csőrendszerrel épül, s bár ilyen szerkezetű 

zsilip már van máshol is, mégis ez az alapozás, j 

elméletileg tekintve. Kupcsics György, tarsulatunk 

főmérnökének önálló eszméje. S mert a zsilipnél 

a teher nagyobb területen oszlik el, az alap minden-

esetre biztosabb és az ellenállási képesség kétség-

telenebb. 

A zsilip azonban itt e vidéken már nem lesz 

kedves építmény, mindig félni fognak tőle, mig csak 

a kistiszai zsilipkatasztrófa emieke fennmarad, s bár 

a félelem nem indokolt, mindamellett jogos alapját 

megtalálja abban, hogy a kit egyszer a kigyó meg-

mart, az a gyiktól is megijed. 

Politikai hirek. 
— A megjuhodott Strossmayer. Ugy 

látszik, hogy a ven lazító főpapra mégis hatással 
voltak a király dorgáló szavai. Ugyanis, mint a „P. 
C.'-nek irják Eszékről, Strossmayer ott bizalmas 
körben ugy nyilatkozott, hogy: „ama félreértés," 
melynek áldozata lett, remelhetőleg még ki fog de-
rülni. Mindenesetre hiszi, liogv magas kora a lova-
gias uralkodó szemében megóvja őt azon szüksé-
gességtől, hogy a belovári esetből le kelljen vonnia 
az utolsó, legszomorúbb következtetéseket, s ő. a 
püspök, bízik abban, hogy engedni fogják meghalni 
mostani helyén, melyet nem dicsőség és méltóság 
nélkül töltött be egy emberöltőn át. 

— Oroszország legújabb jelöltje a 
bolgár trónra: Cumberlaad herceg. Mint egy felhiva-
talos lap értesül, Cumberland jelölését ugy Ausztria-
Magyarország, mint Németország kormányai támo-
gatnák. 

— A körös-t isza-marosi ármentesitő és 
belvízszabályozó társulat évi rendes közgyűlése folyó 
évi október hó 8-án délelőtt 9 órakor fog Szentesen, 
Csongrádvármegye széképületének üléstermében a 
következő tárgysorozattal megtartatni : 

1. Évi jelentés a társulat állapotáról és elő-
terjesztés a ¡elen évi árvédelemmel kapcsolatos kia-
dások fedezése iránt. 

2. A Szarvas alatt lévő körösi 18a átmetszés 
balpartján kiépítendő végleges töltés, esetleg a szar-
vas-szentandrási ideiglenes gátak megerősítése tár-
gyában f. évi szeptember hó 2-ik napján ad 37710. 
szám alatt kiadott közmunka és közi. ministeri ren-
delet. Ezzel kapcsolatban az emiitett átmetszés mel-
lett építendő töltés terveinek s költségvetésének elő-

60. szam. 

•>rjesztése és az építési költségek fedezése iránti hatá-

rozat hozatal. 
3. A mindszenti knrcazsilip biztosítására vonat-

kozó s a társulat főmérnöki hivatala altal készített 
ujabb tervek. 

4 Békés vármegye átirata a vízvédelmi célokra 
mellőzhetővé vált gvnma-endrődi országút töltésének 
a megye tulajdonaim leendő vissza bocsátása iránt. 

5. A számvizsgáló bizottság jelentése a társulat 
1887. évi számadásának megvizsgálásáról. 

G. Az 1S89. évi költségvetés megállapítása. 
7. A m. kir. közm. és közi. minisztérium 50G84.— 

1887. szánni rendelete, a gátvédelmi tartalékalap 
létesítése ügyében. 

8. Ugyanannak 50/-20.—1887. sz. a. kelt, a társ. 
gyűlések székhelyére vonatkozó rendelete. 

9. Elnök, alelnök választás és a közp. választ-
mánynak három évre való újraalakítása. 

10. A társulat 1888. évi számadásainak meg-
vizsgálása iránti intézkedés. 

11. A tiszavölgyi társulat közgyűlésére küldött-
ség kirendelése. 

12 A társulati alapszabályok 15. §-ának I.pontja 
értelmében beérkezhető indítványok tárgyalása. 

l.-J. Jkönvv hitelesítésére küldöttség választása. 
A közgyűlési meg'uvók már szétküldettek. A 

közgyűlést, — melynek fontos tárgya lesz azon már 
többször sok port fel vert kérdés, hogy a társulat 
köz- és választmánvi-ülései Szentesen, avagy Hód-
mezővásárhelyen tartassanak-e? — október G-an a 
központi választmánv ülése előzi meg, melynek tárgy-
sorozatát néhány nap múlva közöljük. 

Helyi és megyei hirek. 
Személy i hír. R ó n a y Lajos, megyénk 

főispánja f. hó 17-en városunkba jött, hogy a 18-iki 
közigazgatási bizottsági ülésen részt vegyen. A főis-
pán f. hó 20-án utazott vissza birtokára, Kis-Zomborba. 

— Halá lozás . A vármegyeházon fekete 
zászló leng, mely megyénk egyik legrégibb és buzgó 
hivatalnokának: Dózsa Károly iktatónak halálát hir-
deti. Az életerős, egészséges ember halála egészen 
váratlanul jött. — E hó 8-án még nem volt semmi 
baja. Ekkor átment Szegvarra a kisasszonynapi bu-
csu-ünnepélyre, s ott mulatság közben ngyik sógo-
rának gyűrűje keresztül karcolta tenyerét, melyből 
végig seb támadt. Dózsa semmi veszélyt nem látott 
€ sebben, s elhanyagolta, hűlés folytán azonban vvr-
mérgezés állt be. melynek következtében f. hó 20-án 
virradóra elhunyt. Dózsa, mint iktató és írattárke-
zelő, emlékező tehetségénei fogva a páratlan embe-
rek közé tartozott. Évekkel ezelőtt elintézett ügyekre 
vonatkozó aktáknak megmondta idejét és számát, 
szóval egy élő irattár volt. A megye egy buzgó 
hivatalnokot, családja a kenyérkeresőt veszté el benne. 
Halálát családja a következő gyászjelentéssel tudatja: 

páratlanul áll hazánk természeti szépségekkel meg-

áldott vidékei között. 

A Zsil völgye, vagy mint a petrozsényiek neve-

zik : Szurduk szépsége s elragadó bája leírhatatlan; 

az ember megáll és néz a nélkül, hogy gondolko-

dásra képes lenne, érzékeit az elragadtatás, a csodá-

lat lebilincseli. Valami varázs van a tájban, mely 

gyönyörrel, de egyúttal rettegéssel is tölti el a szem-

lélőt. 

Egy másfél mért föld hosszúságú hegylánc, egy 

folyócska altal az idő végtelen folyama alatt keresz-

tül metszve tetejétől alapjáig, a folyó két oldalán 

több száz méter magasságú sziklafalak s a két szikla-

fal közötti mederben egy örökösen zugó, csattogó 

s minden lépten-nyomon zuhatagot képező folyócska: 

ez a Szurduk. 

Láttam az aldunai vaskaput és Kazán-szorost 

Orsovánál, melynek elragadó báját csodálni a világ 

minden részéből sokan vándorolnak; láttam a ma-

gyar Tempe-völgyet remek pompájában: mindkettő 

szép s elragadó vidéke hazánknak, de a Szurduk a 

maga vadságában, szikláinak szeszélyesen cik-cakko-

zott alkotásaival, a zugó s a gőzmozdony sebessé-

gével rohanó Zsil folyó rémületes robajával mindkét 

vidéket felülmúlja. 

A természet vad szépségétől elragadtatva jár-

kel az ember a sziklafalba vésett uton. Tekintetét 

hol a lábai alatt zugó folyóra, hol a változatos alakú, 

lefüggő, kiálló s ki tudná elsorolni minő szeszélyes 

képződésü sziklafalra irányozza. Itt a szikla sima, 

mint a csiszolt gránit, óriási trachit rétegekből egy-

másra halmozva s mintha emberkéz művei lennének, 

egész rendszer látszik bennök. 

Amott egy, csaknem a fellegek hónába érő kő-

tömeg zárja el az utat. Az ember egy bezárt kat-

lanban képzeli magát, amelynek oldalfalai a felhők-

kel határosak. Majd a folyó kanyarodását követve, 

a hegy másik oldalán megváltozik a táj: a kopár 

kőszirteket tölgy és bükkfakkal borított hegyek vált-

ják fel, melyek oldalairól jéghideg vizű patakok csör-

gedeznek a Zsil medrébe. 

Egy helyen 3U0 lábnyi magasról esik alá egv 

patakocska, melynek leeső cseppjei a napfényben 

gyémántszeniekként tündökölnek. Lenn a folyó med-

rében a sziklafalakról leszakadt kőtömbök állják út-

ját a rohanó lolyónak, melynek ezüst habjai millió 

részekre oszolva, vágódnák szerte minden irány-

ban, hogy ismét néhány lépésre egy másik szikla-

tömbön keresztül hágva, zuhatagot képezzenek. 

És e vad, de épen vadsága által fenséges vidé-

ken több mértföldnyi messzeségben nem találhatni 

emberi lakot. Az ősrengetegben csak farkasok, med-

vék és őzek tanyáznak. 

Még járható ut is csak most van készülőben; 

a magyar és román kormány egyetértőleg igen szép 

és kényelmes, kocsiközlekedésre szánt utat vágatnak 

a sziklafalakba. A magyar ut elkészülése a határ-

szélig a befejezéshez közel áll, de a román kor-

mány, a vámháboru hatása alatt, épen nem serény-

kedik utja elkészítésével és így a Volkán-szorosban 

a Romániával való közlekedés még mindig a „csem-

pészek utján44 történik. 

Petrozsény másik szép kirándulási helye a 

félnapi járásra levő, 2414 mtr. magas Pareng-hegy, 

a honnan a magyar és oláh alföld végtelennek látszó 

rónájára felséges kilátás nyílik. — Közben jött 

akadályok folytán e magas hegycsúcsot nem mász-

hattuk meg, e helyett a nem kisebb gyönyö-

rűséget nyújtó Csetátye Boli nevű hegyüreghez tet-

tünk kirándulást. 

Amint az utas a vasútvonaltól jobbra egy 

katlanszerű mély völgybe leereszkedik, azonnal sze-

mébe tűnik óriási szörnyként a Csetátye Boli rop-

pant ürege. Mindjárt a barlang szájánál lecsüngő 

cseppkövek lepik meg az embert, rendezettnek látszó 

függönyhöz hasonló alakzataikkal. 

A barlang nyílásán behatolva, egy beláthatatlan 

hosszúságra nyúló, templomhoz hasonló üregben ta-

láljuk magunkat, a melynek oldalain félkörben kar-

zatok látszanak. A boltozatról itt ott lecsüngő csepp-

kövek meredeznek a szemlélő elé. A falakon körös-

körül, a karzatok alatt csodás falcsoportozatok lát-

szanak. melyeket szobornak vél a felhevült fantázia. 

Szent áhítattal eltelve áll az ember e roppant 

üreg közepén, szemlélve a szeszélyes alakú cseppkö-

veket ; templomnak képzeli e helyet, amelyet óriások 

véstek a sziklafalba. Hajdan csakugyan templomul 

használták, ma a hegyi pásztorok nyájainak szolgát 

menedékhelyűi. 

E terjedelmes templomon végig haladva s a 

Zsuponyasza nevű patakon keresztül vivő hidon át-

menve, egy uj üregbe jut az ember. A patak itt ki-

szélesedik s egész tavat alkot, majd egy másik 

kanyarodásnál ismét összeszorul, annyira, hogy az 

üreg falai csaknem egymást érik. 

A patak lassú susogása s a barlang boltozatá-

nak csodás képződésü alakjai — egyetlen fáklya vi-

lágánál — kísérteties színezetet adnak az üregnek s 

szinte jól esik a látogatónak, midőn egy végső kanyaro-

dónál a szabadból beszűrődő világosságot megpillantja. 

Egy negyedórái benn időzés után elhagytuk e 

helyet s a természet szépségeiről és Isten nagyságá-

ról elmélkedve, tovább' folytattuk vándorutunkat a 

regényes fekvésű Vajda-Hunyad felé. 

(Foyltatása következik,) 



53. szam. 

„Práznovszky Rózsa és gyermekei Károly és 

Béla; öreg Dózsa Lajos és neje Kása Judit; Dózsa 
Rudolf nejével és gyermekeivel; — Dózsa László 
nejével és gyermekeivel; özvegy Práznovszky Sán-
dnrné és gyermekei s az összes rokonság lesújtott 
szívvel jelentik a hű férj, a jó apa, a felejthetetlen 
fin. vő és testvérnek: Dózsa Károlynak 1888. évi 
szeptember hó 20-án hajnali 3 órakor, életének 44-ik 
éveDen, rövid szenvedés után történt gyászos elhuny-
tát. A megboldogultnak hűlt tetemei f. hó 21-én d. 

u. 4 órakor fognak az ev. reform, egyház szertar-
tásai szerint örök nyugalomra tétetni. Áldás és béke 
engjen porai felett!44 

— A közigazgatás i bizottság folyó hó 
lS-an tartott ülésében vizsgálat lett elrendelve a 
megyei államépítészeti hivatal és a csongrádi szolga-
bíróság ellen, és pedig azért; mert a mult közigaz-
gatási bizottsági ülésen meg lett bízva az államépí-
tészeti hivatal, hogy a kilencesi töltést hozza járható 
állapotba. Az államépítészeti hivatal a szolgabíróság-
gal egyctértőleg, a helyett, hogy járható állapotba 
hozta volna a töltést, ezt Csongrádtól a böldi keresztig 
teljes mértékben kiépíttette, s ez a munka, melyre 
csak pár ezer frtot szánt a varmegye (Ez ugyan nem 
volt kimondva), közel 10 ezer írtba került; pedig a 
böldi kereszttől a révig semmi munka nem tétetett 
még, s ha ezt a megkezdett méretben kí akarják 
építeni, belekerül legalább is 25 ezer frtba. — Az 
áilamépítészeti hivatalnak tehát az a bűne, hogy jól 
megcsináltatta a töltést, hogy könnyen le ne lehes-
sen róla fordulni, s nem törhetik ki az utasok egy-
könnvan a nyakukat. Ennyi bűnt, azt hisszük, hogy 
még a mai világban el lehet viselni! 

— Az uj szeszadó-törvény e hó 1-én 
életbelépett s e szerint szabályozva van, hogy egye-
sek saját fogyasztásukra mennyi szeszt, illetve pálin-
kát tarthatnak meg fogyasztási adófizetés nélkül. Ez 
a mennyiség 10 liter. Most, mint értesülünk, a pénz-
ügyőri közegek egyes házaknál vizsgálatot tartanak, 
s akik 10 literen tul levő pálinkájok mennyiségét a 
fogyasztási adó megfizetése végett be nem jelentet-
ték, a fogyasztási adó egész tizenhatszorosáig ter-
jedhető birsággal fognak sújtatni. Nagyon különös-
nek tartjuk, s méltán okozhat elkeseredést a lakos-
ságnál, hogy a törvénynek ily szigorú intézkedései-
ről a pénzűgyigazgatóság hirdetmények utján nem 
igyekszik a lakosságot értesítem. Felhívjuk erre vá-
rosunk hatóságinak figyelmét, hogy amennyiben a 
pénzügyigazgatóság csak félig, vagy sehogy se telje-
sítette ezen törvény közhírré tételénél az adózó kö-
zönség iránti kötelességét, írjon fel a pénzügymínis-
teriumhoz a bejelentési határidő meghosszabítása 
iránt; mert az adózó nép nem pusztán arra való, 
hogy zaklattassék és bírságoltassék! 

— A magtárépüle t mel l e t t i keri tés 
elbontását tegnapelőtt megkezdették. 

— A r t é z i v i z f ü r d ő n k mégis csak lesz 
már. A városi tanács az ártézi kut vizét elvezeti a 
városi gőzfürdőbe, melyet meszes vize miatt jófor-
mán már senki nem használ. — A vízelvezetésre a 
sitnáció oly kedvező, hogy ez alig kerül a városnak 
400 frtjába. Ebből a csövezést kell kiépíteni, s a 
vizet a ké-?z fürdőházba bevezetni. — Ez egy ujabb 
vívmány lesz 

— A szentesi dalegylet , mint értesülünk, 
október 0-án a nagyvendéglő termében válogatott 
műsorozattal hangversenyt rendez. 

— A r e g á l e b é r l ő k folyamodtak a varoshoz, 
hogy miután az állam a fogyasztási adót felemelte, 
a városi ezen felemelés arányában adjon bérleenge-
dést. A gazd. szakosztály a kérelmet nem pártolja 

—• Társas vadászat. A szentesi vadász-
társaság f. hó 23-án (vasárnap,) Donátnak az ura-
dalom felőli részén társas vadászatot tart. Találko-
zás a jelzett napon délelőtt 9 órakor a dónátí isko-
lánál. Szíves megjelenésre az egyleti tagok is meg-
hívatnak. — Ez érdekesnek ígérkező vadászatra 
külön is felhívjuk a társulati tagok figyelmét, annál 
is inkább, mivel ezen vadászterületen már négy év 
óta nem lévén vadászat, az idei vidszegény évben 
itt gazdag vadászzsákmány kínálkozik. 

— A Széchényi-kertben termett lugas 
és borszőlő eladása f. hó 23-án, vasárnap délután 
3 órakor veszi kezdetét. 

— Meglopta az apját. Kovács Sándor. 
Kovács Ferenc íia, édes apjától egy darab ötvenest 
ellopot. Sándorkát, a nagyreményű tolvajt, az édes 
apja a kistőkeí vasúti állomásnál csípte nyakon. 

C i g á n y - k a r a v á n . A kóbor cigányok egyre 
több gondo' okoznak a rend őreinek. F. hó 20-án 
ujabb csapat érkezett városunk falai közé, ezúttal 
azonban hivatalosan: a mágocsí csendőrsóg által 
kísérve. A 79 tagból álló karavánnak, mely 10 kocsin 
vonult fel a város utcáin, igen sok nézője akadt. 
Privítzer má:ocsi örsparancsnok azzal gyanúsítja 
szegényeket, hogy a Mágocs környéki tanyák között 
inén sok galibat csináltak, loptak stb. — Rövid itt 
aiiózkodás után, a szentesi csendőrség áltai d. u. 

5 órakor Csongrádra kísértettek, a hol a szolgabíró 
vette át őket. — Megemlítjük még e helyt, hogy a 

>SZKNTESI LAP< 

most elmúlt országos vásárunkban elveszett lovak is 
ezen 79 tagu cigány bandának más vidéken portyázó 
tagjai altal lopattak el. Mint értesülünk, ugy az elveszett 
lovaknak, mint a cigányoknak nyomában van a csend-
őrség. 

— A s z ü r e t Csongrádon f. hó 24-én veszi 
kezdetét. Mint levelezőnk írja, Csongrádon ez évben 
rendkívül jó és nagy mennyiségű bor lesz. 

— Csongrád védbiztonsága. Csongrád, 
Felgyő, Csanv és Sövényháza védbiztonsága érdeké-
ben Kállay Albert kormánybiztos a védtöltések ki-
építését f. hó 18-án megkezdette, s egyszersmind 
felhívta Csongrád városát, hogy amennyiben a vége-
leges külső védvonal a bökényí gát azon részénél 
válik el a mai töltéstől, ahol a csongrádi komp-át-
járó van, s innen a 84-iki átmetszés felett egyenes 
vonalban megy a töltés a szentesi révházig s igy a 
bökényi töltésnek egy nagy része alvó gát marad, 
mely jövőre nézve kiegészítő részét fogja képezni a 
csongrádi körtöltésnek, ennélfogva, tekintve azt, hogy 
kérdés, ha vajon ez évben kiépül-e a végleges töltés, 
s ha kiépülne is, ezen uj, laza töltés mellett még 
mindig nagy védelmi érdekét fogja képezni Csongrád-
nak, hogy a bökényi gátnak így körtöltéssé váló része 
védképes állapotba ho/assek; annálfogva felhívja a 
kormánybiztos Csongrád varos közönségét, hogy 
ezen töltést saját jól feltogott érdekében még a ta-
vaszi áradás előtt építtesse ki. — Ezt a kormánybiz-
tosi felhívást f. hó 19-én tárgyalta Csongrád város 
képviselőtestülete. De ezt végrehajtani nem oly köny-
nyü; mert a töltésjavitas költsége 08,970 frt ban van 
előirányozva. A közgyűlés egy bizottságot küldött ki 
azirant teendő véleményadás végett, hogy a töltés-
javítást hogy lehetne olcsón végezni és a költség 
mely alapból volna fedezendő? 

Hirek a szomszédból. 
— H ó d m e z ő v á s á r h e l y jövő 1889. évi 

költségelőirányzata a f. hó 20-án tartandó törvény-
hatósági ülésen ken.l tárgyalás ala. A városi tanács 
előterjesztése szerint Hódmezővásárhelynek a iövő 
évben 415,807 frt 88 krra van szükségé, melylyel 
szemben 248.113 frt 33 kr. bevétel áll, s így pót-
adó utján 107,754 frt 55 krt kell fedeznie. 

— K l e m Jusztin. A szabadkai negyedmilliós 
rablás kipuhatolójaról, klem Jusztin esendői-főhadnagyról la-
punk egy tétenyi előfizetője a következőket irja: Klem jelen-
leg eves, egy ölnél magasabb, igazi herkulesi termetű em-
ber, széles mellkassal. Szigorú, kerlellietlen, mint katona es 
csendőr, «le jó homorú, kedvelt egyén a magán életben. Mint 
vitéz huszár a öö-ikí hadjáratban nem gróf Kádayuak (mint a 
lapok irlák.) hanem Albrecht főhercegnek mentette meg eletet 
s elismerésül a főhercegtől értekes órát kapott ajándékul, 
melybe a következő szavak voltak vésve: „A legvitezebb hu-
szárnak emlékül, Albrecht főherceg." Ezenkívül bet érdemjel-
lel díszítették tél. Később, midőn gróf Rádayhoz került Sze-
gedre, l.aucsiknak jobb keze lett, majd mint kisteleki csend-
biztos működött. Midőn a csendőrség felállítása elvileg ki lön 
mondva. Klem szintén bejutni óhajtott a csendőrség tisztika-
raba. Kónay csongrádinegyei főispán meg is Ígérte támogatá-
sát a honvédelmi miniszternél, de utánjárása hasztalan volt, a 
miniszter megtagadta fölvételét, mert nu.< es öt gyermek atyja. 
A szomorú hirt Kónay főispán közölte Klemmel, ki szelíd hu-
morával azt telelte ra: „már pedig méltóságos uram, azért a 
gyermekeimet a Tiszába nem hajigálom, de meg van egy kis 
protekcióin, azt próbálom meg." Felment Bécsbe a király ele, 
diszmagyarba öltözött es felrakta a hét erdemrendet is s mint 
ő maga mondta, a sok strimtlis német mind pukedlit csinált 
elölte. Midőn a királyhoz bebocsátották, ö felsege elebe jött 
es mielőtt szóhoz jutott volna, a/.t mondta neki: ön részt vett 
ebben és ebben az ütközetben, megjelölve a napot es helyet. 
Klem igennel f-lelt; a király ót rögtön megismerte. A további 
kérdesre, mi a kívánsága? elmondta. lio;?y mivel sok gyermeke 
van, nem veszik be csendőrnek. A király vállára tette kezet s 
csak annyit mondott, hogy menjen nyugodtan haza. Nyolc nap 
múlva megjött a kinevezés, azon értesítés kapcsában, hogy 
mint csendőr-tiszt helyettes menjen Kolozsvárra a tanfolyamra, 
Hogy tehát ily kiváló rendőri erő működik most az alföldön, 
azt egyenesen a királynak köszönheti a megriadt lakosság és a 
— Geiger család. 

3. oldal. 

birtokos fedezi. E szállítmánynál a vasutak dijmér-
sékletet engedélyeznek. 

Kié a nyeremény ? Egy gy—i cipész inas 
a mult heten három számot álmodott és szerette volna meg- • 
tenni, hátha kedvez a szerencse, gondolá; kert is a segédek-
től kölcsön pénzt e célra, ha nyer, hát kamattal adja majd visz-
sza, de egyik sem bízott a „szerencséjében." A tiu szomorko-
dott, hogy most nem fog nyerni. A szamokat pedig meg kell 
tenni. Mikor nem láttak, az egyik segédtől ellopott -20 krajcárt, 
és rárakta ;iz álmodolt szamokra. A segéd észrevette a hiányt, 
de a fiu tagadta, hogy nem vette el a pénzt. Pár napra a tiu 
örömmel ter haza es bünbánólag bevallja a segednek, hogy a 
¿0 ki t csakugyan ö vette el, de most ad érte 20 forintot, mert 
nyert a lottón, az álmodott számok csakugyan kijöttek. A segéd 
most nem akar megelegedni a 20 forinttal, hanam a tiutól köve-
teli az egesz nyereményt, inert az ő pénzével nyerte; a fiupedig 
azt álitja, hogy igaz, hogy a pénz az övé volt, de ö neki meg 
a számok voltak meg, melyek kijöttek. A bíróság fog most ez 
ügyben dönteni. 

— R e c s k y B a n d i , a tisza-eszlári perben 
hírhedtté vált csendbiztos, öngyilkossá lett. A szeren-
csétlen ember Szabolcsmegye egyik ősrégi családjá-
nak tia volt, ki az atyjaról reá maradt szép birtok-
nak csakhamar nyakara hágott, s a hetvenes evek-
ben mar csak csekély csendbiztosi iizeteséböl elde-
gelt. Az utóbbi időben ettől is elesvén, egeszen az 
ivasnak adta magát és rokonaitól elhagyatva, vég-
képen elzüllött. Megszabadulandó a nyomorúságtól, 
öngyilkossá lett, eltemetve magával azt a titkot, a 
melyet csak ő leplezhetett volna le, kit azzal a vád-
dal illettek, hogy a tisza-eszlári sakter tiat atyja 
elleni hamis tauuskodasra kény szeri tette. 

— Natura l i s ta szobrász. A pécsi k i á l l í -
táson nagy ügyeimet keltett egy szobormű, mely a 
honalapito Árpádot ábrazolta. A szobrot egy Király 
Lajos nevű paraszt legény keszitette, ki 4 evig dol-
gozott rajta. Hat ha akad maecenasa, ki művészt 
neveltet belőle? 

— A z a r a d i e s k ü d t s z é k ismét keményen 
sújtott egy bűnöst, aki a magyar allameszme ellen 
izgatott. Duda Trajan nyugalmazott tábornok, csökö-
nyös pánszláv ült a vadlottak padján, sajtó utján 
elkövetett nemzetisegi izgatás vetsege miatt — Az 
esküdtszék f. hó 19-en tartott ülésében Dódat egy-
hangúlag bűnösnek mondta ki, s két évi állainfoghaz, 
1000 frt pénzbüntetés, s az összes perköltségek vise-
lésere Ítélte. Doda eliteltetése Karansebesen nagy le-
hangoltsagot szült. — Annál nagyobb öröm tölt el 
bennünket, magyarokat, midőn a bűnöst igy bűn-
hődni látjuk. 

Külföld. 
— A kinai adóprés, meglehetős rafíin-

neriával működik, Yarkand varosaba öt kobs-ot kell 
; íizetnie minden nőnek, a ki férjhez megy. Minden 
! kereskedő, a ki varosba jön, köteles megnősülni. A 
mikor elhagyja a varost, szabadjában all nejét ma-

| gaval vinni, vagy olt hagyni, a hogy neki tetszik. 
Mar most ha meggondoljuk, hogy Yarkand egyike 
a biro lalom legelső kereskedelmi varosaínak, köny-
nyen képzelhető, mennyi kereskedő van abban a 
helyzetben, hogy oda vasárra menvén, ideiglenesen 
meg kell nősülniök és természetesen le kell íizetniök 
az adót. 

— E g y kis zavar. New-Yorkban néhány nap 
előtt kellett volna Löwenberg pénzváltónak eljegyzését tarta-
nía a 17 eves Jalíe Gertrúd kisasszonnnyal. Nagy tarsaság gyűlt 
össze a menyasszony családjánál: a menyasszony ragyogott a 
lénytől és — a boldogságtól. Egyszerre kihívtak az atyját s 
nemsokára öt is egy mellékszobába. Körülbelül öt perc múlva 
Gertrúd visszatért a fogadóterembe s a vendegekhez nyájas 
mosolylyal szólt: „Vőlegényem eddig meg ismeretlen okból — 
főbe lőtte magát s igy az esküvő, melyre önöket meghívtuk, 
elmarad. Az ebed es a bál azonban, melyekre már minden 
el van keszitve, megtartatnak s kérjük önöket, ne rontsa el jó 
kedvüket e kis zavar." 

Hazánk és a főváros. 
A trónörökös vadaszatai . Rudolf 

trónörökös görgényi vadászatai, mint Marosvásárhelyről sür-
gönyzik. véglegesen október 8-dikára vagy (J-dikére vannak ki-
tűzve. A vadászaton részt fog venni a walesi herceg is, ezen-
kívül az erdélyi főurak közül hat. Jelen lesz továbbá néhány 
főherceg s több osztrák főúr is. — Rudolf trónörökös az angol 
trónörökössel e hó 20-ikán reggeli 7 órakor különvonattal 
Ungvárra érkezik vadászatra. 

— A filloxera Pestmegye területén most 
már 74 község határában pusziit, ezenkívül az or-
szág minden részében terjed, sőt már a híres som-
lói szőlőhegyeket is megtamadta s pusztítja. 

Uj kis sorsjegyek. Nem sokára két uj 
sorsjegyet fognak a piacra hozni. Egyik a Jósziv-sorsjegy, mely-
nek névértéké 2 frt, a másik a szerb 10 frankos sorsjegy. 
Mindkettő nyilvános aláirás utján fog a piacra hozatni. 

— Á fö ldművelés i minis ter felhívja 
amaz erdőtulajdonosokat, kik kopár es futóhomok 
területeiken fákat akarnak ültetni, hogy a csemeték 
megszerzése végett 50 kros bélyegü kérvényeiket, 
melyben kimutatandó, hány kat. holdat akarnak be-
ültetni, ez évi dee. végéig nevezett ministeriumhoz 
adják be. A csemeték árát és csomagolási költsé-
gét az orsz. erdészeti alap fedezi, ellenben a gyors-
szállítmányként feladott szállítási dijat az illető erdő-

Különfélék. 
— Ki él tovább, a nős v a g y nőt l en ? 

Hogy a nős férfiak hosszabb életűek a nőtleneknél, 
az oly igazság, melyet tagadni nem lehet. Csillard. 
a hires francia utazó és tudós beszéli, hogy Afriká-
ban egy Siónak nevü városkára akadt, melyben 
csupán házas emberek töretnek meg, és ezek között 
igen sok vén embert talált. Khinában is nagyon 
megszorítják a legény-embereket. Ott az a szokás 
uralkodik, hogy a kí 24 éves koráig nem nősül, azt 
a városban dobszó mellett körülhurcolják — bün-
tetésül. Ezt aztán koronkint ismétlik mindaddig, míg 
a szánandó aldozat el nem szánja magát a házas-
ságra. Babilónia, Ázsiának egykor leggazdagabb ke-
reskedő tartománya, szigorúan meghagyta az ifjak-
nak a nősülést. A szép szüzeket drága kincsen el-
árverezték és a befolyó összeget a kevésbé szép le-
ányok kiházasitásara fordítottak, igy aztán könnyen 
elkeltek. Es mindez csak azért történt, mert belát-
ták, hogy a nős ember hosszabb ideig él, mint a 
nőtlen. 

— A v i l ág összes élő embereinek 
száma 1,400.000.000 lélek; ezek egymás mellé ál-
lítva, 22 négyszögkilometernyi földön elférnének s 44 
négyszögkilométernyi területen kényelmesen elülnének. 



4. oldal. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. é. v.) 

S Z E N T E S - S Z O L N O K . 

3813. sz. v. v. 3811. mz v. v. 

Szeites (vc»d.) 5 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 45 p. d. e. 

Töke 6 ó. 13 p. éjjel, 12 ó. 22 p. d. e. 

K.-Sxt.-Mártoa 6 ó. 58 p. d. r. 1 ó. 07 p. d. u. 

Homok 7 ó. 37 p. d. e. 1 ó. 48 p. d. u. 

T.-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 2 ó. 18 p. d. u. 

Martfű 8 ó. 23 p. d. e. 2 ó. 37 p. d. a. 

Keigyel 9 ó. 04 p. d e. 3 ó. 20 p. d. u. 

Puszta-Tenyő 9 ó. 31 p. d. e. 3 ó. 43 p. d. a. 

Szajol 10 ó. 01 p. d. e. 4 ö. 20 p. d. u. 

Szoliok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 4 ó. 49 p. d. u, 

Bpestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 8 é. 20 p. d. u. 

SZOLNOK—SZENTES. 
3814. sz. v. v. 3812. sz. v. v. 

7 ó. 40 p. d. e. 

8 ó. 20 p. d. e. 

Szoliok (vend) 3 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 5.) p. d. e. 

Szajol 4 ó. 17 p. éjjel, 12 é. 26 p. d. e 

Poszta-Tenyő 4 ó. 41 p. éjjel, 12 ó. 44 p. d. u. 

Kengyel 5 ó. 09 p. éjjel, 1 ó. 14 p. d. u. 

Martíü 5 ó. 40 p. éjjel, 1 ö. 44 p. d. n. 

T.-Földvár 6 ó. 02 p. d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 

Homok 6 ó. 15 p. d. e. 2 ó. 32 p. d. e. 

K -Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d. e. 3 ó. 25 p. d, u. 

Tőke 7 ó. 42 p. d. e. 3 ó. 56 p. d. u. 

Szeites (veid.) 8 ó. 16 p. d. e. 4 6. 30 p. d. u 

Bpeströl iid. 

<3- ő z i l ^ a j ó z: á i s . 

F ö l f e l é : 

Szegedről Szolnokra: vasárnap és szer-

dán reggel 5 órakor. 

Szentesről Szolnokra: vasárnap és szer 

dán délelőtt 10 óra előtt nem. 

L e f e l é : 

Szolnokról Szentesre: kedden és pén-

teken reggel 5 órakor. 

Szentesről Szegedre: kedden és pénte-

teken délelőtt 10 óra előtt nem. 

Utasok csak a fedélzetre vétetnek fel. 

Szőlő-eladás! 
A Szcchényi-kerti lugas- és bor-

szőlő termése f. évi szeptember hó 23-án. 
vasárnap délután 3 órakor, esetleg 21-én 
délelőtt folytatva; a helyszínén egyes szakaszokban 
el fog adatni, mire venni szándékozók ezennel meg-
hívatnak. 

Szentes, 1888. szept. 20. 
Nagy Imre. 

tanácsnok. 

A Csongrádmegyei Hitelszövetkezet 
elfogad takarékbeté teket 5°0 ka-

m a t m e l l e t t adómentesen; továbbá k ö l -

csönt ad és pedig: h á r om hónapra 

vá l t ó ra 7°0 k ama t , négy hónapos 

va l t ó ra 71
2

0
0 k a m a t l á b mel le t t , az 

összeg mennyiségére va ló tek in te t 

né l kü l . 
Szentes, 1888. szeptember 8. 

Az igazgatóság . 

Eladó ház. 
Ozv . B a l o g h F e r e n c z n é - f e l e . jelenleg 

Szentes város tulajdonához tartozó, III. t. 161. számú 

bogárközi ház és udvartere örök áron eladó; — 

értekezhetni Nayy Imre tanácsnokkal. 

»SZENTESI LAP< 

PÁLYÁZAT. 
A szentesi t a ka r ékpénz t á r n á l 

elhalálozás folytán megüresedett f ö k ö n y v -

v e z e t ö i á l l á s r a pályázat nyit tátik. 

Évi fizetés 1200 frt havi előleges részle-

tekben és a tiszta jövedelemnek az alapsza-

bályok szerinti százaléka. 

K í v á n t a t i k : 

1. Feddbellen jellem, kitartó munkasze-

retet. 

4. A kereskedelmi kettős könyvvitelben 

elméletileg és gyakorlatilag teljes jártasság s 

ezek okmányolása. 

3. Születési, egészségi és eddigi hivata-

loskodást igazoló bizonyítványok. 

4. Az üzleti levelezésben teljes jártasság. 

5. Óvadékul az évi fizetés kétszerese te-

endő le készpénzben, értékpapírokban, vagy 

ingatlan vagyon biztositéka által. 

6. A magyar nyelvnek tökéletes birása 

és a német nyelvbeni jártasság. 

A pályázati kérvények f . é v i o k t . h ó 

1-ső n a p j á i g bezárólag a szentesi lakalék-

pénztár igazgatóságához — a fenti kívánal-

mak kimutatásával — nyújtandók be. 

A megválasztott állását mielőbb elfog-

lalni, és erről kérvényében nyilatkozni köteles. 

Allásábani véglegesítés, az igazgatóság aján-

lata folytán, a közelebbi közgyűlés által lörténik. 

Szentesen, 1888. szept. 10. 

Az igazga tóság . 

Burgonya és káposzta eladás! 
Uj-Kécske ha t á r ában , alig egy 

negyed óra járásra a hajó-állomástól, S z a b ó 

F e r e n c n e k az abonyi útra dülő majorsá-

gában nagyobb mennyiségű, legszebb fajta 

k r u m p l i j a van eladó. 
A krumpli zsál/ j a (3 vékás zsákot véve) 

7 0 k r t ó l 1 f r t és a tulajdonos hajlandó e 

hajó-állomáshoz szállítani. 

Ugyancsak ott későbben a legszebb mi-

nőségű k á p o s z t a lesz kapható. 

A k á p o s z t a á r a : 

I. osztályú válogatott 100 db 4 frt, 

II. , „ 100 „ 3 „ 

III. „ * 100 . 2 „ 

Bútor eladás! 
A Sonnenfeld-féle I. tized ¿06. számú házban 

K e c s k e m é t i I m r é n é l jutányos áron egy kom-
piét ebédlői, hálószobabutor és eyy salonyarnitur eladó. 

53. szám. 

2515.—a. 11. 888. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozatik az adózó közönségnek, 

hogy az adókivetés és előirá=> teljesen befejeztetett. 

Ennélfogva felhívatnak mindazon adózók, kik 

már a mult évben is meg voltak róva, hogy ezen 

hirdetmény közzétételétől számított 8 nap alatt adó-

könyvecskéiket az illető adótísztí hivatalnál kiegészí-

tés végett annyival inkább bemutassák, mivel ennek 

elmulasztása esetén az 1883. évi XL1X. t. c. 36. §-a 

d. pontjának megfelelőleg 1 — 15 forintig terjedhető 

pénzbírságban marasztaltatnak el. 

Városi adóhivatal. 

Szentes, 1888, szeptember 20. 

Tóth Ká lmán 
adóügyi tanácsnok. 

Bérbeadandó ház. 
A B u z á s - f é l e I. t. 9. számú ház több 

évekre azonnal bérdeadandó, esetleg örök áron 

azonnal eladandó. A feltételek iránt érlekez-

hetni K. Szabó Bálintné tulajdonossal II. t. 

11. szám alatt. 3—3 

Pető Sándor 
vekerparli l hold szőlője terméssel együtt eladó.— 

Értekezhetni a tulajdonossal II. t. 173. sz. házánál. 

Hivatalos hirdetmrny. 
Szentes város 1889. évi közköltség előirányza-

tát a városi számvevő elkészítette, azt a tanács is 

átvizsgálta és elfogadta. Midőn ezt a körülményt az 

adózó polgárságnak tudomására hozom, az 1886. 

évi XXII. t. c. 125. §-ának rendelkezéséhez képest 

tudatom azt ís, hogy a költségelőirányzati tervezet 

f. hó 21-től kezdve október hó 4-ig bezárólag a szám-
vevői hivatalban, — mindenkor a hivatalos órák 

alatt — közszemlére van kitéve, mely idő alatt az 

adófizetők megtekinthetik és esetleg észrevételeiket 

arra megtehetik. 

Szentes város tanácsának 1888. évi szeptember 

19-én tartott üléséből. 

Sarkadi Nagy Mihály 
1—3 polgármester. 

Két bolthelyiség 
kiadandó az újonnan épült H a r i s - f e l e h á z -

b a n ; tudakozódni lehet a görög udvarban 

Győri Józsefnél, vagy Juhász János városi 

nyilvántartó urnái. 2—3 

2194-1888. E. 

Patyázati hirdetmény. 

111 

UHUI 
kis tőkei 120 hold legelő és szántóföldjük há 

rom évre haszonbérbe kiadó, vagy örök áron 

eladó. — I. t. 208. számú házuk három évre 

haszonbérbe kiadó, vagy örök áron eladó. — 

Értekezni lehet az örökösökkel saját házuknál. 

Uj-bor eladás. 
A csongrádi határban fekvő E r z s é b e t i 

s z ő l ő k Tisza felőli oldalán levő, általam 

1880-ik évben alapított m i n t a s z ő l ö ez é v i 

terméséből 

100 hektoliter uj-bort, illetőleg mustot 
eladok, kisebb vagy nagyobb mennyiségben 

is. Úgyszintén nagy mennyiségű, legkitűnőbb 

fajú állani való l u g a s s z ő l ő t is adok el, 

kisebb, vagy nagyobb mennyiségben. 

Szüreti idény alatt és most kint a sző-

lőben van állandó lakásom, mely Csongrád 

várostól lépésben hajtva, egy órai távolra fek-

szik, fél órai fekete földön és fél órai homo-

kon, mindenütt a tiszai oldalon vezet az ut, am@IÍk||Í ff Y 0 F § - fé HY képek 
a régi alpári uton. ^ " 

Csongrád, 1888. szept. 12-én. 

Ludrova i Tó th I s tván , 
4—4 Arad szab. kir. város mérnöke. 

Szentes rendezett tanácsú város közigazgatásá-
nál lemondás folytán üresedésbe jött, 400 frt évi java-
dalmazással dijjazott Írnoki ál lásnak válasz-
tás utján leendő betölthetése végett, a városi kep-
viselő testület határozata folytán, pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ez állást el-
nyerni óhajtják, hogy képességöket, maguk viseletét 
s eddigi alkalmazásukat igazoló, okmányokkal felsze-
relt, sajátkezüleg irott kérvényeiket Szentes város 
polgármesteri hivatalához címzetten, a közigazgatási 
iktató hivatalnál f. évi september hó 29-ik 
n a p j á i g adják be. 

Szentes, 1888. september hó 18-án. 

Sarkadi Nagy Mihály, 
1 _ 3 polgármester. 

Tudomásul! 
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tu lomá-

sát a hozni, hogy fényképészeti termemben 

készülnek. Es pedig eizit nagyság 25 krajcár, 
cabinet 50 krajcár. 

Hegedús V i lmos , 
fényképész. 

Szentes, 1888, Nyomatott Sima Fcrencz gyorssajtójan. 




