
XVIII. évi folyam. 1888. 50. szárq. Péntek, szeptember 55. 

Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre . . . . . 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi i észét 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. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 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. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a 8 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 szám ára 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. 

Azok a birságok. 
Lapunk mult pénteki számában jeleztük, 

hogy a folyó évi szept. 1-én életbe lépett uj 

szeszadó törvény értelmében, szeptember l-ig 

' köteles volt mindenki, akinek szesz van a házá-

nál, annak mennyiségét bejelenteni, s amennyi-

ben valakinek 10 liternél több alkohol tar-

talmú szesz volna házánál, ezt a pénzügyőr-

ségnél bejelenteni, s a minden literen tul levő 

egy liter után a 24 kr. pótadót megfizetni; 

mert aki ezt elmulasztja, 8-ros birságtól egész 

16-szoros birságig sújtható, vagyis a bejelen-

tés elmulasztása esetén minden liter szesz 

után 3 frt 84 kr. birság róható ki. 

Ezen bírságolások már nálunk is kezde-

tét vették, s mi felszólaltunk és ismételten 

felszólalunk ezen bírságolások ellen; mert a 

a pénügyigazgatóság sem falragaszok, sem 

hírlapok utján nem látta szükségét annak, 

hogy az uj szeszadó átmeneti intézkedéseiről 

a lakosságot kellő időben és kellőleg tájé-

kozta volna. 

Egyik laptársunk egész megelégedéssel 

konstatálja, hogy polgártársaink között van 

olyan is, ki 420 frtig van bírságolva. „Hja, — 

úgymond, — nem szabad a törvénynyel ját-

szani !" 

Hát az igaz, hogy a törvénynyel nem 

szabad játszani, s azt be kell tartani minden-

kinek. — De hát kérdjük, hogy egy tör-

vény életbeléptetésénél, mely egész a spajz-

fiókig nyul a háztartásba, szabad a törvény 

megtartása feletti felügyelettel megbízott köze-

geknek ugy járni el, hogy e törvény életbe 

lép a nélkül, hogy ennek rendelkezéséről a 

közönség jó előre tájékozva leniie? — Vagy 

az a tisztelt pénzügyigazgatóság egész appara-

tusával azért van a kormány által kiren-

delve, hogy a házakat motózza, lesse, hogy 

ki mit eszik és mit iszik, és ezután birságra 

bírságot rójon? S nem azért első sorban, 

hogy a hatáskörébe tartozó administrátióban 

tájékozója, utmutatója legyen az adófizető 

polgárságnak ?! 

Mi azt hisszük, hogy első feladata ez 

volna a pénzügyigazgatóságnak; de ezek az 

urak azt gondolják, hogy nekik kutatás, les-

kelődés és bírságolás az egyedüli törvényes 

hivatásuk. 

Szeged város képviselőtestületében pár 

nappal ezelőtt a legkeserűbb birálat tárgyát 

képezte a pézügyigazgtóság azon eljárása, hogy 

az uj szeszadó törvény életbeléptetését kellő-

leg nem hirdette. A tisztelt pénzügyigazgató-

ság megérte azzal, hogy a 80 ezer lelket 

számláló Szeged városában 12 példány fal-

ragaszt küldött kiragasztás végett. S ebből 

vegyen értesülést a város lakossága egy, kam-

rája legrejtettebb zugáig nyúló törvény ren-

delkezéséről ! 

Mult pénteki számunkban felhívtuk a 

hatóság figyelmét arra, hogy miután a pénzügy-

igazgatóság ezen törvény életbeléptetésénél 

nem teljesítette a hatósággal szemben tartozó 

kötelességét, s e miatt a nép tájékozatlan és 

sokan elmaradtak a bejelentéssel, miért ok 

nélküli rengeteg birságnak néznek eléje, annál-

fogva sürgősen irjon fel a hatóság a pénzügy-

ministerhez, hogy közegeinek muladékossága 

s az adózók érdekével mit sem törődő eljárá-

sával szemben hosszabbitsa meg a magán-

élvezetre törvényesen engedett szesztöbblet-

nek a belentési határidejét. 

Szeged város törvényhatósága, mint a 

„Sz. N." szombati számában olvassuk, hason-

lóan járt el. Védelmére kelt a pénzügyigaz-

gatóság birságszomjas eljárásával szemben a 

lakosságnak. — Ezt sürgetjük mi is; mert 

ismételjük — mint már első felszólalásunban 

tettük, — hogy a nép nem pusztán arra való, 

hogy zaklattassék és birságoltassék. — S mi-

után itt a pénzügyigazgatóság engedékenysé-

gére számítani nem lehet, a városi hatóság 

az, melynek kötelessége a zaklatással és ille-

téktelen bírságolással szemben védelmet nyúj-

tani a lakosságnak. (¿) 

— Városunk köl tségvetése az 1889-ik 

évre már össze van allitva. A költségvetés szerint a 

jövő évben kiadásunk 191,187 frt 93 kr., bevételünk 

99,701 frt 89 kr. lesz, e szerint kirovás utján lesz 

fedezendő 914:26 frt 04 kr, melyre körül-belől 04 

kr. kirovás lesz. A költségvetés kiadásai és bevételei 

a következők: 

Bevéte l ek: 

Vasút jövedelméből 12350*— 

Járdaépítésből 760*— 

Kertészetből: 
1. Belső kertből 1200*— 

2. Külső kertből 420*— 

Téglászatból 5600*— 

Községi adók után: 
1. Kamatból 1702*25 

2. Végrehajtási költségből 1720-— 

Tolonc és rabtartásból 18*—^ 

Katonaállitási költségekből 80*— 

Kórházi költségekből 350*— 

Mértékh itelesitésböl 50*— 

Ménlovak után 400*— 

Kisbirt. földhitelintézetétől egy részvény 50*— 

Elegyesekből 1250 — 

Megtérülő előlegekből 4500 — 

Fogyasztási adókezelésből 5200 — 

Bikák eladásából 300 — 

Összes bevétel 99701-89 

Kiadások: 
Közigazgatási tisztviselők fizetése 14000*— 

Kezelő-személyzet fizetése 4900*— 

Dijnokoknak 44)85 — 

Szolgák fizetése 2080 — 

Árvaszéki tisztviselők fizetésére 3200*— 

„ segéd és kezelő-személyzet 2165*— 

„ szolgák fizetésére 180*— 

Rendőrségi kiadások: 
1. Tisztviselők fizetése 850*— 

Mult évi pénzmaradvany 73*68 

Haszonvételi jogok után: 
1. Nagy vendéglő bérletebői 9000*-

2. Bonnérési jogból 55 ráta után 18527 — 

3. Sörmérési jogból 0 ráta után 2006*— 

4. Révbérletből 1130.— 

5. Tisza- és Körös-halászatból 460 — 

0. Kurca-halaszatból 240*-

7. Malonitaxából 887-— 

8. Tiszai rakodópart bérletéből 351— 

9. Piaci helypénzből 7895 -

10. Föld- és homokhordásból 58542 

Földek jövedelme: 
1. Szántóföldekből 3838*36 

2. Alsó sertésjárásból 200'— 

3. Felső „ 280*— 

4. Sörházi földek- és épületekből 273*75 

5. Apró legelőkből és kaszálókból 1167*35 

0. Tőkei gát mellekének jövedelme 141*10 

7. Csordajárási földekből 15896*70 

8. Vásártéri bódéhelyekből 92*48 

9. Gserépégetési helybérlet 18*— 

Házak jövedelme: 
1. Korsóssori házvételekből 243.80 

2. Fürdőházból 205 — 

3. Husvágóhid után 300-

2. Segéd és kezelő-személyzet fizetése 2415*— 

3. Rendőrök fizetésére 10110*— 

4. Rendőrök és szolgák ruházatára 1480*— 

5. Nyomtatványokra, rendőri szerek 

és eszközökre 100*— 

Ideiglenes személyi kiadások 400*— 

Tanügyi költségekre: 
1. Gimnázium fentartására 10342*80 

2. Polgári leány- és 6 tanyai iskolára 5041*34 

3. Ovóintézetre 300*— 

4. Iparos tanonc-iskolára 500*— 

5. Tanitói nyugdijalapra 144*— 

Járdaépitésre : 
1. Utcai és kereszt járdákra 450*— 

2. Háztulajdonosoktól az épités 1rész 575*— 

3. Téglajárók és csatornák javítására 335*— 

Kertészetre : 
1. Belső kertre 1364*— 

2. Külső kertre 700*— 

Téglászatra 9886* 

Közadók és adózási költségekre: 
1. A város adója 6482* 

2. Illeték egyenértékbe 715* 

3. Artérfejlesztési kirovási költségekre 1384* 

4. Adóvégrehajtók és becsüsök fizetése 2960* 

5. Zálogtárgyak behordására 260* 

Tolonc- és rabtartási költségekre 70* 

Katonaügyi kiadásokra: 
1. Katona elő-és utóállitási költségekre 202* 

2. Sorozási kiadásokra 204' 

Szegényügyi kiadások: 
1. Szegények segélyezésére 4300* 

2. Kórházi kiadásokra 2347* 

3. Megyei betegápolási alapra 650* 

4. Honvédmenházra . 50*-

Vasuti kölcsön törlesztésére 18820 -
Ménlovakra 520*-

21 

50 

91 
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29 

75 
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4600* 

269 

1200 

Elegyesekre 
Közegészségügyi kiadásokra 
Közrendészeti kiadásokra 

Irodai szükségletekre: 
1. Irodai szerekre és előfizetésekre 

2. Nyomtatványokra 

3. Hirdetési dijakra 

4. Könyvkötői munkákra 

5. Egyébb hivatali szükséglet 

Középületek fentartására: 
1. Városi épületek külső és belső javitása 350 

2. Nagy vendéglőnél szükséges rendkiv. 400 

3. Sóház átalakítására 

4. Kórháznál uj építkezés stb. 

5. Polgári leányiskolánál javításokra 

6. Széchényi-kerti iskola javítására 

7. Magtárépület zsindelyezésére 

8. Gőzfürdőépület jav. és felszerelése 

9. Vágóhíd és csőszlak javitása 

10. Sörházi épület javítására 

11. Alsó és felső tehénjárási épületek 

javítására 

12. Böldi-rév és Kucori-csárda 

13. Tanyai iskoláknál átalakítás 

14. Házberbe (alispáni és Török) 

Hazafias és művészeti célokra: 
Erdélyi magyar közm. egyletnek 

Képzőművészetre 

Szenvedő tőkék és kamatokra: 
1. 150,000 frt bankkölcsön évi annui-

tására 

Tiszaszab. bankkölcsön törlesztési rész-

letébe 

Egyes testületektől és takarékpénztá-

raktól nyert kölcsönök évi kamataira 

Mezőgazdasági és ipari célokra 
Megyei pótadóba : 

Vármegyei nyugdijalapi járandóság 

Székházépítési pótadó 

Közművelődési és jótékony célokra 

Vármegyei árvaszéki iktató fizetésére 
161 ooo rész 

Megyei jegyzői nyugdíj alapra 

Napidijakra, utazási költségekre: 
Tisztv. és képviselők napidijára 

1256 

128; 

316 

320* 

200 

150-

2500* 

250-

950 

265-

950* 

50--

50-

100-

50* 

940-

700-

100-
100-

8250 

5063 70 

810 — 

400*— 

2700* 

2500. 

703-

224*-

6/5*-

180 — 
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Tankötelesek összeírására 325*— • 

95 Adóalapok öszeirására 160*— j 

— Kataszteri kiadásokra: 
Kataszteri helyszínelésekre 800*— 

•60 Birtokivek másolására 720.— 

Kiküldött biztos napdija 720*— 1 

Tökei gát mellékének javítására 141 10 

Vásárzug kinyitására 290*— 

Városi épületek és anyagok tűzkár 
biztosítására 423*78 

Hidakra, dobogókra: 
Kőműves munkára 950*— 

Ácsmunkára és anyagokra 545*— 

Utakra : 
Belterületen 8, külterületen 6 utász 3710*— 

Belterületen földhordásra 1087 50 

fíelypénzszedési kiadásokra 1870.— 

ördijakra és időjelzésre : 
Toronyőrök fizetésére 360*— 

Órák gondozására 200*— 

Elöfogatozásra: 
12 rendes ló után 3600 — 

Apróbb munkálatokért 300 — 

Fűtésre, világításra: 
Hivatalos helyiségek fűtésére 750 — 

Hivatalos helyiségek világítására 300 — 

245 darab lámpa világítására 4400.— 

50 darab uj lámpa világítására 1414*— 

Kémények seprésére: 
Egyes háztulaj, kéményeinek seprésére 3690 80 

Tanyai iskolák kéményeinek seprésére 64 80 

Csordajárási költségekre: 
2 csősz évi fizetése 220*— 

3 csordás évi fizetése 954 — 

Szénatakaritásra 70*— 

Tenyészbikáknak só, szalma 680 — 

Tenyészbikák és borjuk vásárlására 300'— 

Átmenet i k iadások: 
Körösi bökényi csárda bérletből 260 — 

Kurca halászati jog bérletből 40 — 

Kompbérletből 400* -

A gimnáziumi uj tanár 4 havi részletére 333.33 

Vecseri István irnok részére 83 38 

Árvízkár, részére megszavazott összeg 1100 — 

Szényei-ház vételára 1178-17 

55. szam. 

Piactér kikövezéséhez többlet kiadás 

Gimnáziumi ünnepély rendezésére 

Rendkívüli kiadásokra: 
Adóleszámolási biztos 1>2 évi fizetésére 

Két díjnok fizetésére 

Nyugdíjaztatásra: 
Kósa István és Marton Imre szolgák 

kegydíjazására 

Borsos Péter irnok végkielégítése 

2400-

174*— 

1620. 
1088.— 

240-

300-

Összes kiadás: 191187*93 
Bevétel öszege: 9976 l b9 

Fedezetlen hiány: 9142604 

I 

14 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Erdélyi emlékek. 
Irta: Papp Lajos. 5 

— Vajda-Hun yad lovagvára. — 

A régiségekben s az ősz hajdankor emlékeiben 

oly gazdag Erdélyben nincs szebb maradványa a 

sötét századok letűnt éveinek, mint Vajda-Iluuyad 
lovagvára. — De nemcsak Erdélynek, hanem Kelet-

Európának sincsen szebb és értékesebb műemléke 

a vilag-epitészet köréből, mint a vajda-hunyadi vár. 

Nagy világot bejárt utazók állnak meg csodalattal a 

gyönyörű omladék között, melyek még fennállanak 

annyira, hogy a vár hajdani fénye rajtok felismer-

hető legyen. 

De nemcsak az épités művészete, a vár fekvése, 

avagy impozáns kinézése az, mely leginkább meghatja 

az utast, hanem az emlék, mely hozzá fűződik. Meit 

örök kincse marad e vár a magyar történelemnek, örök 

emléke a nemzet büszkeségének s a Hunyadiaknak. 

A vár, illetőleg ma már várkastély, közvetlen a 

varos fölött, mérsékelt magasságú hegyen büszkélke-

dik. Kevélyen az ég felé meredő színes cseréppel 

fedett tornyai már messziről lekötik az utas figyel-

mét. — A vár, illetőleg a hegy körül, melyen a vár 

épült, széles, mély árok vonul, melynek a bejárat 

felőli részén rohanó sebességgel fut egy hegyi patak. 

Az árok egyik oldalát igen magas kőlábakon nyugvó 

fahíd kapcsolja össze a várkapuval. 

A keskeny, hegyesbe szökkenő várkapun átha-

ladva, azonnal a vár udvarára érünk, mely csaknem 

tökéletes négyszöget képez, körülvéve minden oldal-

ról a várkastély magas épületfalaival. A mint most 

áll a vár, különböző idők más-más stylű építkezésé-

nek nyomait látjuk rajta. — Az észak felé emelkedő 

részt, a várpalotát a lovagteremmel és a kápolnát, 

halhatatlan emlékű hősünk, Hunyadi János építtette; 

míg a keleti oldalon büszkélkedő rész, nevezetesen 

a nagy kaputorony, az oszlopos híd, a palota és a 

kápolna közötti aranyház Mátyás királynak köszöni 

lételét. Mindkét rész a nagyszerűség kellemét hordja 

homlokán. Azonban a Bethlen Gábor által épített 

déli szárny és különösen Zólyom Dávid és neje által 

készíttetett nyugati rész, Ízléstelen idomzatával inkább 

kedvezőtlen, mint kellemes benyomást gyakorol a 

szemlélőre. 

A Hunyadi János által épített részen a gyö-

nyörű munkáju erkélyek a legfeltűnőbb és legimpo-

zánsabb részei az épületnek. E/en erkélyeket négy, 

a vár árkából kiemelkedő 30 méter magas, izmos 

oszlop támogatja, melyek az erkélyen felül csinos 

goth-stylű kis tornyocskákban végződnek. 

A várkastély udvarán, a lépcsőzet mellett, veres 

márványból láthatni a Hunyadi-ház megújított és 

megbővített címerét: a paizs mezejében a gyűrűt 

tartó hollót, a koronát nyújtó oroszlánt és a sisak 

felett két emelkedő szárnyat. 

A vár északi oldalán, a kaputól jobbra van a 

törvényterem, melynek magas, lenyúló sötét bolto-

zatát 16 rövid, vastag, vályuzott veres márványoszlop 

támogatja. A terem falai, valamint talapzata, szép 

díszítésű színes, négyszögletes márvány-mozaikkal 

vannak ékesítve. A falak felső részén, a lenyúló boltozat 

alatt a XV-ik századig élt magyar királyok freskó 

festésű arcképei láthatók az idő által meglehetősen 

megrongált állapotban. A vastag tölgyajtók gyönyörű 

| — a mai művészetnek is díszére váló — faragványai 

s a goth-ívezetű terjedelmes ablakok, apró köralaku 

üveglemezeikkel, melyek a régen üvegezésre használt 

csillám utánzatai, meglepő hatással vannak a szem-

lélőre. A főajtóval szemben levő oszlop egyik oldalán 

Hunyadi János holló, a másik oldalán neje: Szilágyi 

Erzsébet zerge címere látható. 

Meghívó. 
A folyó évi szeptember hó 27-én délelőtt 9 

órakor a magtár-épületben tartandó 

rendes közgyűlésre 
a városi képviselő-testület tagjait tisztelettel 

meghívom. 

Szentes, 1888. szeptember 24. 

Sarkadi Nagy Mihály, 
polgármester. 

T á r g y s o r o z a t : 

1. Polgármester előterjesztése a 150,000 

forintos kölcsön felvételére meghatalmazás 

adása iránt. 

2. A jogügyi szakosztály és a városház 

építése ügyében kiküldött bizottság véleményes 

javaslata, a kir. járásbíróságnak a iárásbirói 

helyiségek kibővítése tárgyában benyújtott ké-

relmére, a 69. sz. kgy. határozatra vonatkozólag. 

. 3. A városi árvaszék jelentése az árva-

pénztári tisztség terhére irt 14 forint 76 kr. 

lefizetéséről. 

4. Küldöttsegi jelentés a városi pénztárak 

megvizsgálásáról. 

Helyi és megyei hirek. 
— E s k ü v ő . Nyiry Bella kisasszonyt, Nyiry 

Sándor kereskedő és városi képviselő szép és ked-

ves leányát, f. hó 25-én délután 5 órakor vezeti 

oltárhoz a helybeli ref. templomban Várszegi János 
szajoli állomásfőnök. Áldást kívánunk e szép frigyhez. 

Az emeletet a még újításra váró lovagterem 

s néhány fejedelmi csínnal díszített lakószoba foglalja 

el, melyek a Mátyás által épített lakosztályokkal egy 

folyosó által vannak összeköttetésben. 

Minden igaz magyar hazafi meghatott lélekkel 

jar-kel e falak kö/t, mert meghatja és felhevíti vérét 

az a gondolat, hogy ott, a hol van és a mit lát, ott 

a Hunyadiak is voltak, sőt azt magokénak vallották. 

És e gondolat nagygvá, becsessé tesz előttünk min-

den tárgyat . . . . 

A várkastély északnyugati oldalán, a főépülettől 

mintegy 4 méternyi távolságra, teljesen külön állva 

van a híres Nye-bojsza (ne félj) torony, mely, mint 

neve is mutatja, a várbelieknek veszély idején me-

nedékül szolgált. A főépülettel egy, még ma is ep 

állapotban levő felvonó híddal van összeköttetésben. 

A néphit azt tartja, hogy a Nye-bojsza toronyból a 

távoli hegyek mögötti völgybe rejtek-ut vezet; de azt 

még ez ideig nem sikerült felfedezni. 

A vajda-hunyadi várkastély királyunk nyári 

mulatóhelyéül van kiszemelve s állítólag a mult év-

ben Vajda-Hunyad környékén tartott hadgyakorlatok 

alkalmával ő felsége a felajánlást Rudolf trónörökös 

részére el is fogadta. A felajánlás azonban egy kissé 

talán korai volt, amennyiben a várkastély déli és 

nyugati része csaknem egészen romokban hever. A 

tetők rosszak; az esővíz bever az épületekbe, beszi-

várog a falakba, átver a boltozatokon s ha így ma-

rad továbbra is, történeti becsű világi építményeink 

e legértékesebbikének, művészi becsre a legelsőnek, 

— kiáltó szégyenére a magyar nemzetnek - elpusz-

tulása múlhatatlan. Pedig fényes multunknak eme 

gyönyörű emléke a kijavítást — még közadakozás 

utján is — bizony megérdemelné; megérdemelné, 

hogy a jelen nemzedék megóvja az idők pusztító 

viharai ellen. 
(Folytatása kft vetkezik.) 
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— Város i közgyűlés lesz f. hó 27-én 

délelőtt 9 órakor, melynek tárgysorozatai más helyen 

közöljük. 

— Városházánk építése. A polgármes-

ter f. hó 25-én délelőttre értekezletre hivta egybe 

a városház-épitő bízottságot. A tárgyalások tehát a 

városháza építése érdekében megkezdetnek, hogy 

azonban városházunk mikor lesz? azt a jó Isten 

tudja. 

— Vadászat . A vadász-társaság f. hó 23-án 

Donáton vadászatot rendezett. Az eredmény nagyon 

sovány; mindössze 8 darab nyul esett áldozatul. 

— Költségvetés . Városunk jövő évi költ-

ségvetési tervezetét lapunk más helyén közöljük. E 

tervezet azonban még mindig rektificálás alatt all; 

mert - mint lapunk zártakor értesülünk — a be-

vétel nagyoüb lesz s igy kevesebb lesz a kirovás 

utján fedezendő ősszeg. A kiadás ugyanis lesz 19118/ 

frt 93 kr, a bevétel 99761 frt 89 kr, s e szerint 

fedezendő lesz házipénztári kirovás utján 91420 frt 

04 krajcár. 

D r á g a a s z ő l ő . A város kertjében az 
idén nagv áron kelt el az állani való szőlő. A 

mult évben ugvanis 274 frt volt a város bevétele, 

az idén pedig 404 frt 00 kr. Mondják, hogy volt 

olyan paszta, hogy 1 frtba került egy tőke szőlő. 

Az a kérdés, hogy sok volt-e rajta? 

— Ujoncbál . Az ezen évben besorozott ipa-

ros újoncok folyó hó 22-én tartott tánc vigalma igen 

jól sikerült, amennyiben a bál nemcsak elég népes 

vo't, de a jótékony célra is jelentékeny összeg meg-

maradt. Az első négyest 40 par táncolta, s a jelen 

volt szépek mindvégig jól mulattak ; derék újonca-

ink igyekeztek is kitenni magukért, tudva azt, hogy 

ez mostanában utolsó alkalom, midőn saját kedvök 

szerint járhatják a táncot, ~ egy pár hét múlva 

pedig majd csak ahogy a káplár ur Pöcöp fütyöl. 

A megjelent hölgyek közt ott láttuk: Bugyi Gizella, 

Balogh Juliska, Bori Juszti, Dinnyés Tera, Fekete 

Mariska, Hedrich Lina. Juhász Eszti, Keresztes Eszti 

(Mindszent), Kiss Juszti, Kiss Piroska, Kristó Eszti, 

Kálmán Juliska, Laukóci Mariska, Mihalik Veronka 

(Mindszent), Nyiri Eszfi, Papp Mariska, Szrenkányi 

Karolina. Szathmári Teruska, Szegedi Eszti, Szépe 

Teréz, Táncos lika, Ugrai Juliska, Varga nővérek, 

Virágos Juliska, Vajnai Mariska (H.-M.-Vásárhely,) 

Zsoldos Örzsike stb. kisasszonyokat. A kedélyes mu-

latságnak a pirkadó hajnal vetett véget. 

— Jól s ikerült tűzijátékot rendezett 

vasárnap este a Széchényi-kertben Bartscht Károly 

tűzművész. A mutatványoknak igen szép idő kedve-

zett s igv azokat teljes pompájában élvezhette a nagy 

számban megjelent közönség. A műsorozat legsike-

rültebb szama volt a szomorufűzfa, váltakozó szikra-

tüzzel s végezetül a Vezúv kitörése, Herkulánum és 

Pomprji elpusztulása. 

— Az nj posta- és táv író szabályok 
kivonata, melyet a közm. és közi. miniszter rende-

letéből szerkesztettek, most jelent meg. A kis, 20 

oldalra terjedő füzetben minden megvan, amit a tav-

iratok teladasánal és kézbesitesnél, valamint a leve-

lek es csomagok feladásánál a közönségnek tudni 

kell. Ára 2 kr. s kapható a helybeli postahivatalnál is. 
— Tiz éves bnnper. A szegedi kir. törvény-

szék f. hó 22-én tartott ülesében tárgyalta az egykor dúsgaz-

dag. szentesi Füchsl-cég bukását, mely ínég az l87S-ik évről 

datálódik. Tehát tiz esztendeig húzódott e bünper, tiz eszten-

deig tapadt a Füchsl-család nevéhez a vétkes bukás vádja s 

tiz esztendeig jártak a társadalomban megbélyegezve. Azóta 

mindketten beleöregedtek. Nagy bukás is volt az. A csődben 

171 ezer forint passiva állt szemben ngyanekkora aktívával. 

Ezért került Füchsl József és tia Frigyes a vádlottak padjára. 

8 ma, 10 év után, a hitelezők maguk keltek a szerencsétlen 

emberek védelmére, akik olyan szegénységbe estek, hogy a hi-

telezők megszánták s évről-évre segélyezték őket. Bizonyították 

ugyanis a biróság előtt, hogy a vádlottak mindig pontosan fi-

zettek a bukás előtt, kitűnően állottak; de egy váratlan szeren-

csétlenség belesodorta őket a krachba. Ez a váratlan szeren-

csétlenség pedig az volt, hogy a Flichsl-ék sógora, Franki Si-

mon morvaországi bankár megbukott, akinek ők nem keve-

sebb 150000 frt értékű szivességi váltót irtak alá. Világos te-

hát, hogy a bankársógor bukása sodorta őket a bukásba. 

Mindez a f. hó 22-én tartott végtárgyaláson az utolsó betűig 

beigazoltatott. S a tiz eves bünper azzal ért véget, hogy Füchsl 

József és Füchsl Frigyes a hamis bukás vádja alól fölmentettek. 

Mint a „Sz. N.*-ban olvassuk, az Ítélet kihirdetésekor a föl-

mentettek könyeztek, az öreg Füchsl pedig az egyik bírónak, 

mielőt t az védekezhe te t t volna, kezet csókol t . 

> SZENTES I LAP« 

— K ö z s é g i t i s z t ú j í t á s . Szegváron holnap 
lesz a tisztújítás. Mint értesülünk, csak a pénztárnok-

Salánki István és Puskás Pál közgyám ellen lesz 

ellenjelölt; elsővel szemben Hevesi. Puskás közgyám-

mal szemben Vangyel István. A valasztás eredménye 

kétséges. 

— Körrendele t a foghnzás tárgyá-
b a n . A m. kir. belügyininisterium rendeletet bocsáj-

tott ki, melyben elrendeli, hogy a borbélyoknak — 

büntetés terhe mellett — sem fogat húzni, sem eret 

vágni, sem köpülyözni nem szabad. A rendelet e 

teendők végzését egyenesen az orvosok hatáskörébe 

utalja. 

Hirek a szomszédból. 
— Kossuth Lajos Gyula város díszpolgára. 

Kossuth Lajost Gyula képviselőtestülete tegnapelőtti 

rendes közgyűlésén egyhangúlag, nagy lekesedéssel 

díszpolgárrá választotta. A többek altal aláirt Írás-

beli indítványt dr. Kovács István megyei főorvos 

nyújtotta be. 

— Szent Gellért , az első csanádi püspök 

vértanúi halalanak 832-ik évfordulóját f. hó 24-én 

Csanádmegye valamennyi templomában megünnepel-

ték. Szent Gellert 1035 —l050-ig volt Csanadmegyé-

nek püspöke, 1050. évi szept. 24-én pedig a budai 

Gellért-hegyről letaszítottak, minek következtében 

vértanúi halált szenvedett. Gellert püspök 1083-ban 

Vili. Gergely papa altal avattatott szentté. 

— A s z e g e d i babakepző intézetnel a beira-

tások október 1 —10-eig tartatnak, a tanfolyam azon-

ban mar okt. 1-én kezdetét veszi. A fölvetel kellé-

kei: 20— 40 eves életkor, jó erkölcs és egeszség, a 

mit az illetők keresztievei és orvosi bizonyitvany-

nyal tartoznak igazolni. 

— Megrepedt a szive. Petykó Ferencné 

orosházi lakos valami örökség rendezése végett Vásár-

helyen jart s a hetföi esti vonattal hazaérkezett. 

Néhány forinttal nem tudott volna férjének beszá-

molni s ezert nem mert lakásara menni, hanem Fi-

tusnéhoz ment. Másnap este Fitusné be akart menni 

abba a szobaba, a hol Petykóné volt, de az ajtót 

nem tudta kinyitni, mert előtte volt valami. Jelentest 

tett a rendörsegnel. Ket rendőr oda ment s az ajtót 

betolták annyira, hogy beláthattak. Az ajtóban Pety-

kóné holtteste volt. Orvosilag konstataltatott, hogy 

a szegeny nőnek, a kit férje ezelőtt két hettel is 

súlyosan megvert, a szive megrepedt, valószínű, hogy 

azért, mert lelt, hogy férje előJjb-utóbb feltalalja s 

megint összeveri. 

— Szegedről sürgönyözik f. 23-áról a * Pesti 

Hírlap44-nak : A szabadkai negyedmillionios lopással 

összefüggő 22,000 forintos rablas lőtettese: Csonka 

Bálint, volt martonosi felelős őr és rablógyikossag 

miatt az illavai fegyháznak 22 évig volt vendege, 

ma éjjel az ó-kanizsai csendőri fogságból megszökött. 

Ugyan e tömlöcből szökött meg tiz nappal előbb 

Maconka György, a rablás másik tettese. A szökés 

nagy izgatottságot keltett. Az összes csendőrség 

mozgósítva van. 

Hazánk és a főváros. 
— M e g i n t s z i v a r o z n a k , ügy látszik, hogy 

azok az elkeseredett hazaliak, akik a feletti bujok-
ban, hogy megdrágították a dohányt, eltemették 
pipáikat, ismét feltámasztottak az elhunytakat és 
azok, kik örökre lemondtak a szivarozásról, ismét 
hódolnak szent Nikotinnak. Legalább erre enged 
következtetni a kassai pénzügy-igazgatóság mult havi 
kimutatása. Emiitettük annak idején, hogy a dohány 
megdrágulását követő első hónapban a kassai kerü-
letben 31,000 frt volt a deticit, most azonban nem-
csak, hogy deficit nincs, de már többlet is mutat-
kozik; augusztus hóban ugyanis 199,773 frt volt a 
bevétel, vagyis 3473 forinttal több, mint a mult év 
augusztus havában. Székesfehérvárott is leapadt a 
különbözet körülbelül 3000 frtra. Szalmaláng volt 
tehát a nem pipázás országszerte. 

— H á r o m mi l l ió for in to t meghaladó 

nyereséghez jutott a monarchia két államának kincs-

tára az 1800. évi első kibocsátású egy forintos állam-

jegyek bevonása folytán. A f. év derekán lejárván 

ugyanis a jegyek beváltásának határideje, a nemrég 

lezárt számadások szerint 3.0^7,372 frtra megy azon 

összeg, mely e határidőig nem került beváltásra. 

3. oldal. 

Külföld. 
— Kereszt a holdban. Érdekes égi jelt 

figyeltek meg bécsi lapok jelentése szerint a Bécs 
környékén lakók. Szerdán éjjel feljöttekor a hold 
ködbe volt burkolva, mely egy negyed 12 óra tájban 
oszlott szét. Ekkor a zeniten álló, de már fogyó 
holdkorongon sajátságos tünemény mulátkozott. A 
teljes fényárban tündöklő égitest közepén egy fehé-
ren világító szabályos kereszt látszott. Egy egész óra 
hosszat tartott a tünemény, mely egész pontossággal 
kivehető volt, s csak jóval éjfél után halványodott 
el egészen. Igen sokan azt állítják, hogy ez a tüne-
mény az utolsó holdtölte óta mindig mutatkozott a 
holdban. Magyarazatára soktele formát lehetne talalni, 
lehetett az ködképződés, lehetett az valami keresztben 
elágazó hegység is a holdban, a mely valami okból 
rendkívül eles világításba került. Remélhetőleg fog 
e tüneményről ha ez tényleg észlelhető volt 
valamelyik tekintélyes csillagász nyilatkozni. A babo-
nások természetesen leghamarább készen voltak a 
tünemény magyarázatával: háború lesz mondtak 
- mert 1848., 1859., 1800. és 1870-ben a háború 
kitörése előtt — állítólag — ugyanilyen keresztjeit 
láttak a holdban. 

— Halot ta iból fö l támadva. A párisi 
lapokat egy L. Vilmos nevü magánzó esete foglal-
koztatja. A nevezett, ki a Hochechuart-utcában csinos 
lakást bir, közelébb 58 éves korában egy idegbaj-
nak esett áldozatul, melyben már huzamosb idő óta 
szenvedett. Unokaöcscsét, L. Viktor, Montmartre-utcai 
kereskedőt, a gazdag magánzó egyetlen rokonát ér-
tesítettek a halálesetről és ő nejével együtt elment 
az elhunyt lakására, hogy fölötte virraszszon. Este 
megkérte nagybátyja cseledjét, hogy hozzon egy palack 
bort és egy csésze husievest a szobába, hol a halott 
fekszik, mert ott akarja az éjt tölteni. A cseléd aludni 
ment. L. Viktor neje a szalon divánjára feküdt le, 
s férje a halott mellett maradt. Ujsagokat olvasott, 
aztán kinyitott egy íróasztalt, kivette az abban levő 
családi papírokat és maga elé helyezte az asztalra. 
Minthogy nagyon fáradt volt, átment a szalonba, egy 
karosszékben elhelyezkedett és elaludt. Midőn ismét föl-
ébredt, visszament a halottasszobába és kereste a papí-
rokat, de azok eltűntek. Rémületében azt is észrevette, 
hogy a csészében levő husiét, valamint a bor nagy 
részét kiitta valaki. L. Viktor remegni kezdett, a szom-
szédszobába támolygott és felkölté nejét. Hebegve 
elmondta neki a történteket és most már mindket-
ten remegni kezdtek. Hirtelen nesz hallatszott a halot-
tasszobából, a halott ágya recsegett és egy hang kiáltá; 
„ Viktor ne félj!44 — A házaspár moccanni sem birt. 
A hang újra megszólalt: „Jer hát Viktor!44 Ekkora 
házaspár, összeszedve minden erejét, belépett a szo-
bába. A nagybátya az ágy szélén ült halványan és 
dideregve. „Szegény öcsém, mondá nyögve, ne félj, 
élek. Holtnak hittek, de nem haltam meg. Midőn föl-
ébretem, lattam a készülődéseket. Kiittam levesedet, 
borodat és visszatettem a papírokat az Íróasztalba. 
Most jól érzem magam, sőt: éhes is vagyok.*4 És a 
nagybácsi csakugyan fölkelt s vacsoralt öcscsével és 
ennek nejével, dacára, hogy az orvos már halotti 
bizonyítványát is megírta. 

— Óriási teknős béka. Pólából a minap 
egy óriási teknőst küldtek a ¿chönbrunni állatkert sza-
mára. A ritka nagyságú állat ötven kilogrammot nyom, 
s akkora, mint egy középszerű játékasztal. 

— Hadhatában a napokban meghalt egy 
török 132 éves korában. A nagy kort ért férfiúnak 
7 neje volt, kiktől 00 tia. 9 leánya született. Utoljára 
98 éves korában nősült s még ezután 3 fia született. 
Rizskenyérrel és babbal táplálkozott s csak vizet 
ivott. Soha beteg nem volt s 100 éves korában uj 
fogai jöttek. 

Irodalom. 
— Szerkesztői üzenetek, A P e s t i H i r-

l a p közkedveltségét az utóbbi időben lehetőleg még fokozta 
a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly 
mérvben, mint épen a Pesti Hirlap. Hasábszámra közöl nap-
ról-napra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért, 
a ki a kérdést intézte: de a Pesti Hírlap szerkesztői üzenetei-
nek rovata sokszor fölér egész tárcával, mely oktat es szóra-
koztat egyszerre s a kérdések, melyekben az olvasó közönség 
tanácsért fordul a szerkesztőséghez, élénkén tanúskodnak arról 
a szinte családias, szívélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 
szerkesztősége és előfizetői között fennáll. Vannak azonban 
más rovatok is, melyek egy lapban sem oly tartalmasak, mint 
a Pesti Hírlapban; ilyenek a színházi, törvényszéki, napihir és 
távirat rovatok. Azonkívül jól megválogatott tárcák és mulat-
tató karcolatok emelik a Pesti Hirlap becsét s teszik oly élénkké, 
hogy e tekintetben egy lap sem versenyezhet vele. És bár 
eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ára alig ha-
ladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lévén egy hóra 1 frt 
20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetési összegek a Pesti 
Hirlap kiadóhivatalába ^Budapest, nádor-utca 7. sz.) intézen-
dök, a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek ín-
gyen és bérmentve. 

Jámbor Nagy Istvánnak 
III. tized bel i háza szabad kézből eladó. Ugyan-

annak fábiáni 110 hold haszonbéres földje 

alhaszonbérbe adandó. Értekezhetni a főnt 

nevezettel. i-3 



4. oldal. 

Apróságok. 
A kifordított asszony. 
X. bankár egy igen rut, de nagyon gazdag 

nőt vett feleségül. Egy alkalommal barátai élcelőd-
vén választása fölött, igy szólt hozzájuk: 

— Hja, barátim, elvégre is a szépség mulandó, 
a vagyon állandó. Különben pedig mondhatom, hogy 
nőmben a külső szépség hiányait bőven kárpótol-
ják belső szép tulajdonságai! 

— No, ha ugy van, jegyzé meg egy élcelődő 
a társaságból, — én egy tanácsot adok önnek: for-
díttassa ki kedves nejét! 

Gusztus. 
— Mi a te legkedvesebb ételed? 
— Kacsapecsenye ugorkával. 
— Persze, hiszen ezt mindjárt tudhattam 

volna! 
— Hogy-hogy? 
— No, mert hirlapiró vagy, hát egyformán 

szereted a kacsát is, meg az ugorkat is, 
* 

Uiusáy. 
— De kedves Adél, igyekezzél már egy kicsit; 

elkésünk a mulatságról, ha olyan lassan haladsz. 
Én nem is tudom, hogy mit nézed magadat már 
egy óra hosszat a tükörben? 

— Könnyű neked, te majd az egész mulatság 
alatt nézhetsz, láthatsz engem, de én az egész idő alatt 
nem fogom látni magamat. 

* 

A szórakozott kritikus. 
Girardet, híres párisi arcképfestőt, egykor meg-

látogatta Scudo, a szakértelméről épp ugy, mint 
szórakozottságáról nevezetes műkritikus. Épp ekkor 
fejezett be Girardet egy életnagyságú női arcképet, 
mit Scudó előbb figyelmesen szemügyre vévén, igy 
szólt: 

— Az istenért, kedves Girardet, ez mégis csak 
valami visszatetsző munka; a rajz kitűnő, allása 
elragadó, szinezés, világítás nagyon pompás, de hogy 
tudott ily utálatos modellt választani? 

— Ez az én anyám! — válaszolt Girardet 
nyugodtan. 

— Ah, ezerszer bocsánatot kérek, — kapko-
dott hüledezve Scudo, — valóban, mindjárt észreve-
hettem volna, hisz minden vonása oly meglepően 
hasonlit önhöz! 

* 

Eredeti végrendelet. 
Eddon lord, ki 1870-ben halt meg Londonban, 

összes vagyonát végrendeletileg a bedlami tebolydára 
hagyta. Végrendeletében szó szerint ezeket mondja: 
„Visszaadom a bolondoknak, a mit a bolondoktól 
kaptam !u A lord t. i. ügyvéd volt. 

* £ G É N Y - C S A J O K , 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 4-ik közi. 

Pichot kisasszony tizenhét és fél éves volt ; 

szülei, kik férjhez akartak adni, rövid időre a világ-

gal akartak érintkezésbe lépni. Vendégeket fogadtak. 

Az igaz, hogy e vendégek nem voltak sem nagyon 

íiatalok, sem igen előkelők; azonban az ember any-

nyit ér, a mennyi, és ezen emberek tán másokkal 

ismertethetik meg őket. 

Ez történt. Néhány fiatal ember tűnt fel a Pichot 

házaspár lilaszín szalonjában, kik közül többen meg-

keltek Adéline kezét. Ezek a kérők azonban, mert 

részben szegények, részben jövő és állás nélküliek 

voltak, Pichot ur és asszonvság, továbbá Adeline 

kisasszony által, közös megegyezéssel, egytől-egyig 

kikosaraztattak. Jobb parthiere vártak, oly anra, mely 

méltó legyen Adéline 25 ezer franknyi hozomány ára, 

melyet részére szülői szigorú takarékosság által gyűj-

töttek. 

A szegény, jövő és állás nélküli kérők ilyetén 

kikosarazása után lassankint az udvarlók is niaradozni 

kezdtek a háztól. Adélinet ez a dolog nagyon bosz-

szantotta. Gyakran sóhajtozott; mert nem volt körülte 

senki, aki hajának szinét, mosolyának báját s öltö-

zékének Ízlésességét dicsérje. 

Ennek a méltatlankodásnak esett áldozatul Bár-

dét Julién, ki a szomszédság révén anyjával együtt 

bebocsáttatást nyert Pichot urék termébe. A szeren-

csetlen ifjú huszonkét éves volt; vidékről érkezett, 

hol egy kegyetlen szerkesztő megtörte első zsurnalisz-

tikái ambícióját. 

Bardet Julién két évig mártotta tollát egy 

kígyókkal telt tintatartóba, melyben soha sem látott 
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egyebet tintánál. Azonban, midőn szerkesztője egy 

alkalommal a szokottnál nagyobb kígyókat bujtatott 

belé, Julién visszatért Párisba anyjához, ki egy kis 

lakásban lakott, azon ház udvarán, melynek Pichot 

ur és neje voltak lakói. 

Régi összeköttetései révén itt egy korrektori 

állást kapott, amit annal könnyebben sikerült neki 

elnyerni, mert keves tizetést igényelt. 

Látni Adelinet és imádni őt! Ez volt megirva 

élte könyvében. 

Julién bakkalaureatus volt; két kitüntetést nyert 

az egyetemen, egyet latin versekre, egyet pedig 

francia irályára. Vidéken a (s.llagokról rimelt; a 

Chateau-Laudon utcába pedig Adeline szemeiről, 

melyek bizonynyal felértek két csillaggal. 

Adeline szerette ezen versbe szedett imádatot, 

bár a költemények kissé nagyon is magasra tévelyeg-

tek a Parnasszus csúcsa felé; azonban az ember azt 

teszi, a mit tehet és különben ő nem is lehetett 

valogatós, mert csak azon költészetet ismerte, mely 

a nevelő intézetben száradt reá. 

Kö tői és kábitó volt nyolc vagy tizenkét lábu 

versekben megénekeltetni; soha sem voltak a méretek 

hosszabbak, mert Julién fejében meg voltak Quiche-

rat szabalyai; igaz, hogy e fordulatok néha mester-

keltek voltak, de ettől eltekintve, igen kedvesek. 

Adeline egy este kezet Julienében felejtette, ki 

vakmerőségétől maga is megijedt, és szemei szikra-

kat hánytak. 

Adeline nem Julíent szerette, hanem a szerel-

met, pedig Julién többet érdemelt: megérdemelte 

volna, hogy saját magáért szeressék. — Julién 

tudatni akarta a világgal szerelmét és ímádottjá-

nak kezét megkérni; de Adeline ebben meggátolá, 

mert bizonyos volt benne, hogy Pichot ur rögtön 

ajtót mutat a tolakodónak, és hogy indignációjában 

talan más lakasba is költözködik, ha ki nem viheti, 

hogy a háziúr a szemtelen papirvakaró anyjának 

felmondja a lakást. 

Adelinet nem a kiköltözködés ijesztette meg, 

hanem azon gondolat, hogy le keil mondani ezen 

szerelem költői ábrándjairól. Jeleket találtak tehát ki, 

melyek altal megértettek egymást; különböző szinű 

szalagok szolgáltak nekik levelezés gyanant; mindez 

gyermekes volt ugyan, de mulattatta a tiatal leányt. 

A jövő? Adeline azt remélte, hogy Julién fog 

találni zsurnaliszta állást Parisban! Ekkor Juliennek 

neve, befolyása lesz és regényeket fog irni . . . . 

Adeline gazdag és híres férjet ohajtott, ki az 

irodalomnak köszöni hírnevét . . . Azonban a sors 

könyvében más rendeltetés volt számára megirva. 

Egy napon egy asszonyság állított be hozzájok 

s Pichot ur és asszonyság előtt egy „derék, kedves 

tiatal emberről * tett említést, aki leányuk keze utan 

vágyódik. A követ-asszony szerint a tiatal ember 

csupa jó tulajdonsaggal bir s öröklött is valamit. 

Claudel Adrién, igy hívták a íiatal embert, nem 

épen Pichot kisasszonyt akarta nőül venni, kit soha-

sem látott, csupán nősülni akart és hasonló esetben 

e szándék mindent kiment. Vannak helyzetek az 

életben, hol a szándék egy csomó egyébb, fölötte 

fontos dolgot helyettesit. Egy házassági ajánlat a 

jövendőbelitől annyi mindenféle nemű elhatározást 

követel; szakítani kell annyi kedves, megszokott 

dologgal, hogy a szülék rögtön hajlandók komoly 

embernek tekinteni a kérőt, — különösen ha örökölt, 

— és siettetik a tervezett összeköttetést. 

Claudel kezdő ügyvéd volt s épp most örökölt 

25 ezer frankot, ami ezerkétszázötven frank évjára-

deknak felel meg. Első pillanatra e vagyon nem 

mondható fényesnek; mert a legalsóbb bolti segéd 

is többet szerez egy év alatt és ezenkívül még el-

látást is kap; de ha az ember házasodni akar, akkor 

röktön „kedves íiatal ember*-ré változik és jogot 

kap Pichot kisasszonyt megkínálni az ifjúi erő azon 

részével, melyet Boullier és az Absinthe el nem 

fogyasztottak. 

— Claudel nagyravágyó, kilátása van minden 

lehető magas állásra, — susogá az öreg asszonyság 

Pihot asszony fülébe. Adeline tudta ezen körülményt, 

és röktön, még mielőtt kérőjét látta volna, el volt 

szive határozva Bardet Juliennek útlevelet adni. 

(Folytatása következik.) 

;)tj. szam. 

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

Érvényes 1888. junius 1-től. 

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

S z e n t e s 
5 ó. 36 
« 6. 13 
<> ó. 58 
7 ó. 37 
8 6. 05 
8 6. 23 
í) ó. <>4 
0 ó. 31 

10 6. 01 
10 ó. 30 

1 ó. 55 

Szolnok 

— S z o l n o k . 
p. éjjel, 11 
p. éjjel, 
p. d. e. 1 
p. d. e. 1 
p. d. e. 2 
p. d. e. 1i 
p. d. e. 3 
p. d. e. 3 
p. d. e. 4 
p. d. e. 4 
p. d. u. 8 
— S z e n t e s . 

45 p. 
p. 

07 p. 
48 p. 
18 p 
37 p. 
20 p. 
43 p. 
20 p. 

49 p. 
20 p. 

Budapestről indul j g 

Szolnok (vend) 3. ó. 36 p. éjjel, 11 
4 ó. 17 p. éjjel, 12 1 

4 ó. 41 p. éjjel, 12 
5 ó. 09 p. éjjel, 1 
5 ó. 40 p. éjjel, 
6 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. 

Szajol 
Puszi a-Tenyö 
Kenővel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Márton 
Tőke 

Szentes (vend) 

40 
20 
55 
26 
44 
14 
14 
1 
32 
25 

56 p 
úO p. 

d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
éjjel. 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

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

S z e g e d — C s o n g r á d . 
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 j»erc du., 6 óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

Csongrád — S z e g e d . 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc du. 
Fél egy házáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 36 perc du. 

Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc du. 

Fé legyházá ró l B u d a p e s t f e l é indul : 
Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 

Oinnihuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

Hiva t a l os h i rde tmény . 

Szentes város 1889. évi közköltség előiránvza-
tát a városi számvevő elkészítette, azt a tanács is 
átvizsgálta és elfogadta. Midőn ezt a körülménvt az 
adózó polgárságnak tudomására hozom, az 188(5. 
évi XXII. t. c. 125. §-ának rendelkezéséhez képeit 
tudatom azt is, hogy a kölNégelőirányzati 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 
3—3 polgármester. 

2194-1888. E. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú város közigazgatásá-

nál lemondás folytán üresedésbe jött. 400 frt évi java-
dalmazással dijjazott írnoki állásúak válasz-
tás utján leendő hetölthetése végett, a városi kép-
viselő testület határozata folytán, pályázat hirdettetik. 

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

Szentes, 1888. september hó 18-án. 

Sarkadi Nagy Mihály, 
3 _ 3 polgármester. 

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 abotiyi útra düló' majorsá-
gában nagyobb mennyiségű, legszebb fajta 
k r u m p l i j a van eladó. 

A krumpli z s á k j a (3 vékás zsákot véve) 
70 k r t ó l 1 f r t és a tulajdonos hajlandó e 
hajó-állomáshoz szállítani. 

Ugyancsak ott későbben a legszebb mi-

nó'ségű 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 „ 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Faroncz gyorssaj tóján. 




