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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. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
E*y belv ára 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t tér-ben 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

minden egyes sor közlése ;>0 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

K é z i r a t o k 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 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. 

Ismét. 

Szomorú dolog, amiről irunk. 

Még ki sem heverte kö7nn<5*srnnk a Döme-

féle sikkasztás kárát és szégyenei; még élénk 

emlékezetünkben van minden részletével a 

megbotránkoztatásig szégyen-teljes eset, és 

már újból egy városi sikkasztással kell fog-

lalkoznunk. 

Kovács Pál, városi számvevő, a piaci 

helypénzből befolyt jövedelmek kezelője volt, 

s a helypénzszedők által neki beszámolt ösz-

szegből — az eddigi vizsgálat részletei szerint 

— mintegy 2 — 3 ezer frt hiányzik. 

Az összeg nem nagy és a város bizto-

sítva van, hogy az esetből kára nem lesz, s 

igy nem az anyagi kár, hanem az erkölcsi 

folt az, mely az elkeseredésig bánthatja váro-

sunk minden becsületes polgárát. — Hát hol 

lesz itt megállapodás, mikor lesz már vége, 

hogy városunk saját tisztviselőjének bűne ál-

tal pellengéreztessék, hurcoltassék jó hírne-

vünk ország-világ előtt a szégyen-padján? 

Szentes történelmének a mai volna a 

legszebb korszaka. A lefolyt 8—10 évhez 

fűződik városunk előhaladása, fejlődése érde-

kében tett annyi szép alkotásunk, mennyit 10 

év eredményéül az alföld egyetlen városa sem 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Egy szó elég volt 
Egy szó elég volt s ime véget ért 

Közöttünk minden kedves érzemény; 

Egy szét tagadtál meg, egy szót tőlem, 

S kihalt szivemből minden szép remény. 

Majd kimondanád te még azt a szót, 

Midőn siratod megcsalt szivemet, 

A mely miattad szállott a sírba . . . . 

De visszahívnod többé nem lehet. 

Hogyha majd zugnak a gyászharangok, 

Zúgják a buesu, fájó éneket; 

Azok hangjából értsed meg akkor, 

Mi voltam s lettem volna én neked. 

Most nem kérek mást, csak azt az egyet, 

Ha majd eltakar a sötét halom: 

Szentelj egy könnyet az emlékemnek, 

Talán könnyebb lesz lent a f á jda lom? . . . 

Ifj. Técsy József, 

Erdélyi emlékek. 6 
Irta: Papp Lajos. 

(Sárd és Magyar-Igen. - Igenpatak. — Egy éj a havasok között.) 

A ki a havasos vidéken csak a kőzlekedesi utak 

mentén utazik, az csak félig utazik; mert a legszebb 

s legel ragad óbb helyek mélyen a hegyek között, a 

nehezen megmászható bércek kebelében vannak el-

rejtve. Talán a természet féltékeny drága kincseire 

s az emberi kíváncsiság elől rejti el csaknem hozzá-

férhetetlen helyekre? — Avagy azért dugdossa 

azokat el, hogy az embert bajjal, fáradsággal juttassa 

bir felmutatni. — S mig ezen alkotások felett 

öröm tölti el lelkünket s büszkeséggel hall-

gatjuk, mikor városunkat a nagy alkotásokért 

az áldozatkészség terén az ország egyik minta-

városának hirdetik, addig a balszerencse gon-

doskodik nekünk emberekről, kiknek fatumok, 

hogy azoknak, kiknek szolgálatára vannak 

hivatva, megelégedését, örömét zavarják. 

S ez a balszerencse, — ugy látszik, — 

hogy éppen a mi városunkat választotta szék-

helyéül. 

S az, hogy itt nem egy Döme-féle 20 

ezer frtos sikkasztásról van szó, hanem pár 

ezer írtról, mely meg is térül, tehát a város 

kárt nem lát, legkevésbé sem teszi az esetet 

az előbbinél enyhébbé előttünk, sőt, mert váro-

sunk "még alig lélekzett fel a Döme-féle sik-

kasztás szégyenéuek fojtó légköréből, csak fo-

kozhatja mindenki méltó elkeredését, hogy 

újból egy, az egész várost pellengérező sik-

kasztás tényével kell foglalkoznunk. 

Hát az a méltó felháborodás, melyet a 

Döme-féle sikkasztás közönségünk körében kel-

tett, az a súlyos ítélet, melyet a törvényszék 

a hűtlen pénzkezelők felett kimondott, nem 

volt elég példa? 

Nem. 

Sőt azt kell konstatálnunk, hogy a szám-

vevő hűtlen pénzkezelése visszanyúlik azon 

időkre, mikor a törvényszéki tárgyalás folyt 

Döme és társa sikkasztási ténye felett. 

Ki hitte volna ezt? S ki hitte volna, hogy 

az a Kovács Pál, ki mint lapszerkesztő, oly 

kérlelhetlen szigorral kritizált, ki hirdette, hogy: 

„nyilt homlokkal állunk a közönség előtt/ 

— ily hamar, ily váratlanul, ennyire lesújtó 

módon szégyeníti meg azt a közönséget, mely 

őt, egy eltékozolt fiatal élet ezer könnyelmű-

sége után is, mint a bűnét bánó tékozló fiút, 

kebelére fogadta, felemelte és existentia mel-

lett, tért nyitott neki, hogy munkálkodhassék. 

Ha mindezt számba vesszük, ez az eset 

elszomorítóbb, megrendítőbb a Döme-féle sik-

kasztásnál is. Mert, hogy itt az összeg kicsi, s 

a városnak kára nincs, az onnan van, hogy a 

multakon okult polgármesterünk, mikor leg-

kisebb jelét vette a sikkasztásnak, azonnal 

teljes szigorral lépett fel és lehetetlenné tette, 

hogy e bűnös manipulátió tovább húzódjék. 

De mi lesz, ha ez örökké igy tart? Ha ár-

nyékként kell kisérni gyanús szemmel min-

denkit, kire valami bízva van: ki lesz akkor 

nálunk kedvvel, ambícióval hivatalfőnök, ha 

sorsa abból áll, hogy a visszaélések és sik-

kasztások hitvány elemei ellen védekezzék? 

Valóban, megdöbbeutően szégyenletes je-

el hozzá, mer* az emberi természetben van, hogy 

azt, mihez nehézségek legyőzése után jutott: inkább 

tudja méltányolni? 

Ezen szempontokból kiindulva határozánk mi 

el, hogy Erdély egyik legnevezetesebb részét: az 

intre-gáldi zuhany-fürdőt és a világhírű Detonátát, 

mely mindkettő a közlekedési utaktól távol, a hava-

sok mélyén van elrejtve — per pedes apostolorum | 

— látogatjuk meg. 

Kitűzött programinunkhoz híven, Gyula-Fehér-

várról az alig két óra járásnyira fekvő Sárdra és 

Magyar-Igenbe rándulánk ki, hogy onnan kezdjük 

meg fáradságos utunkat. 

Sárd és Magvar-Igen környéke szomorú, nagyon ' 

szomorú emlékű vidéke hazánknak, mivel ez a hely j 
az, ahol az 1848-iki oláh lázadás legjobban dühön-

gött. Amint az utas Sárd és Magyar-Igenbe vezető 

uton halad, két, magasan domboruló halom tűnik 

szemébe; itt nyugosznak azon magyarok, kiket az 

emberi természetből kivetkőzött oláhok kegyetlenül 

lemészároltak. Vérfagyasztók azok a történetek, me-

lyeket az itteni magyarok az oláhok kegyetlenségéről 

beszélnek. Minden magyar embert, ki e vidéken lakott, 

a bölcsőben nyugvó kisdedtől, az ősz hajszálakkal biró 

öregig, kor- és nemkülönbség nélkül, válogatott kín-

zásokkal végeztek ki. 

Még látható Sárdon a pince, melyben a ma-

gyarok, az oláhok dühe elől menedéket keresve, 

meghúzódtak; még mutogatják a helyet, hol a fana-

tizált tömeg a menedékhelyre vonulókat a pincéből 

kivonszolva, egytől-egyig felkoncolta. 

Még látható a magyar-igeni ref. templom ka-

puján a tizenegy lőrés, melyen a templom udvarában 

menedéket kereső magyarság a támadókra kilövöl-

dözött. Sok, nagyon sok nyoma látható még azoknak 

a szomorú időknek . . . . Hanem a bősz düh, az irigy-

ség s az utálat egymás nemzetisége iránt, elmúlt, 

meghalt épen oly gyorsan, mint a hogy keletkezett; 

az oláh és magyar szépen meg fér egymással békes-

ségben. Pedig még sok kéz véres az ártatlanul ki-

ontott vértől, sok lélek szennyes a bűntől, mely reá 

ragadt . . . . De hagyjuk ezt, jobb nemzedék nőtt a 

régi helyébe, boritsunk fátyolt a múltra s örüljünk, 

hogy elmúlt. 

Julius 28-án délután 4 óra tájban volt az idő, 

midőn Magyar-Igenről kiindulva, egy vezető kalauzo-

lása mellett, megkezdettük nagy utunkat, azon biztos 

reményben, hogy még az éj beállta előtt megérke-

zünk az intre-gáldi magaslaton levő zuhany fürdők-

höz, ahol is meghálva, másnap estig a verespataki 

aranybanyákhoz, ahonnan ismét harmadnapra a 

Detonátához es Zalathna érc-zuzdáihoz teszünk ki-

rándulást. 

Gyönyörű napfényes délután volt; az égen egy 

tenyérnyi felleg sem mutatkozott. Valami magasztos 

csend honolt a természetben, minőt a zivatart meg-

előző órákban gyakran van alkalmunk tapasztalni; 

a levegő közel és távol aether-tisztának látszott; 

csak messze, a láthatár szélén emelkedő havasok or-

main tűnt fel némi ködös borongás, melyet egy ta-

pasztalt hegylakó zivatar előjele gyanánt tekintett. 

Csaknem kinevettük érte. 

Uti podgyászunk a lehető legnyáriasabb volt, 

a mi ugyan tőlünk a legnagyobb könnyelműség volt; 

egy nyári öltőzet, két esernyő, egy revolver, mely 

inkább ijesztésre volt szánva (egyszersmind megjegy-



2. oldal. 

lenség ez és méltán kiálthatunk fel, hogy: 

mikor lesz már ennek vége?! 

Városi közgyűlésből. 
A városi számvevő sikkasztása mint futó tűz 

terjedt el a városban s a folyó hó 27-én tartott 

városi közgyűlés iránt, ez a szomorú, városunkra 

és tisztikarunkra egyformán lesújtó eset kölcsönzött 

különös érdeklődést. 

Szomorú érdeklődés! 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester üdvözölvén 

a nagy számban megjelent képviselőket, a közgyűlést 

pont 9 órakor nyitotta meg. A tárgysorozatba vett 

ügyek tárgyalása előtt 

Balázsovits Norbert interpellátiót intézett a 

polgármesterhez az iránt, igaz-e, mely szerint Kovács 

Pál h. számvevő a városi helypénzekből nagyobb 

összeget sikkasztott? S ha igaz: igaz-e azon, szin-

tén közszájon forgó hir is, hogy a polgármester 

Kovács Pál h. számvevőnek időhaladékot adott az 

elsikkasztott összeg megtéritésére, a helyt, hogy nyom-

ban a felfüggesztés, illetve a lezáratás iránt a szük-

séges lépéseket megtette volna? 

Sarkadi polgármester válaszában sajnálattal 

konstatálja a hir valóságat, s kijelenti, hogy Kovács 

Pál h. számvevőt, ki egyúttal a helypénzkezeléssel 

is inegbizva volt, állásától nemcsak felfüggesztette; 

de ellene a bűnfenyítő feljelentést is megtette; ha-

sonlóképen vizsgálatot rendelt el a közpénztári tiszt-

ség ellen is, s a közgyűlés jóváhagyásának reményé-

ben a számvevőség ideiglenes vezetesével Tóth Kálmán 

adóügyi tanácsnokot, a hely pénzkezeléssel pedig Sulc 

Károly és ünodí Lajos főjegyzőt bizta meg. Azzal, 

hogy Kovács Palnak időhaladékot engedélyezett az 

elsikkasztott ősszegnek a közpénztárba leendő be-

szolgáltathatására, véleménye szerint semmi bűnt 

nem követett el; s tette ezt azon reményben, mert 

az elsikkasztott összeget Kovács Pal altal igy bizto-

sabban megtenthetőnek hitte. Atterve a sikkasztás 

tenyere, a polgármester kijelenti, hogy az elsikkasz-

tott összeg az első vizsgálat megejtésekor WJOO frt 
57 krra rúgott, későbben azonban, a számvevői hi-

vatalban különféle helyeken és csomagokban talalt 

mintegy 500 frtnyi összeg levonásával, 2400 írtra 

apadt le. Ezen sikkasztás által azonban a városnak 

egy krajcár kara sem lesz, mert az összeg első sor-

ban Kovács Pal nyomdai üzletében, melyet már 

»SZENTESI LAP< 

bírói zár alá is vétetett, továbbá a közpénztári tiszt-

ség és az ő vagyonában kellő fedezetet találnak. Ki-

jelenti végül a polgármester, hogy a szegedi királyi 

törvényszéknél szükséges lépések sürgős megtétele 

végett Burián v. ügyész már elutazott Szegedre. 

A polgármester ezen kijelentését ugy az inter-

pelláló, mint a közgyűlés tudomásul vette, s egy-

úttal utasította a polgármestert, hogy a h. szám-

vevői állás betölthetése végett a pályázatot azonnal 

irja ki, hogy a jövő évre szerkesztett költségvetés 

már az uj számvevő jelentése kapcsában legyen tár-

gyalható. Ezzel egyidejűleg s a polgármester indít-

ványára határozatilag kimondá a közgyűlés, hogy 

a helypénzszedés házilag való kezelésével felhagy s 

utasította a tanácsot, hogy a haszonbérbeadás iránt 

a legközelebb tartandó közgyűléshez javaslatot ter-

jesszen be, hogy az árlejtés már a jövő hónapban 

megtartható legyen. 

Szántó Dániel szintén interpellátiót intézett a pol-

gármesterhez, azt kérdezve, hogy a legközelebb le-

járandó fogyasztási adó bérletet van-e szándéka a 

tanácsnak a város részére ujabbi három évre haszon-

bérbe venni, vagy sem? 

Ónodi Lajos főjegyző válaszolt először az in-

terpellál ióra, kérve a képviselőtestületet, hogy ne 

bolygassa az ügyet; mert ezen ügyben már most 

határozni annyi, mint a város közönségének magát 

a pénzügyigazgatóság karjaiba dobni. A maga részé-

széről Sarkadi polgármestert kéri megbízni az e 

tárgyban teendő lépések megtételével. A közgyűlés 

többek felszólalása folytan, elfogadta az indítványt 

s Sarkadi Nagy Milhály polgármestert, Magyar József 

tanácsnokot és Ónodi Lajos főjegyzőt bizta meg az 

ezen ügyre vonatkozó lépések megtételével. 

Ezután a tárgysorba vett ügyek tárgyalására 

került a sor. 

Első tárgy volt a polgármester előterjesztése 

a 150.000 frtos kölcsön felvételére meghatalmazás 

adása iránt. A közgyűlés az összeg felvételével Sar-

kadi polgármestert és Ónodi Lajos főjegyzőt bizta 

meg. Ezzel kapcsolatban elnöklő polgármester beje-

lentette, hogy a város régibb keletű tarlozásai már 

felniondattak a hitelezőknek s a visszafizetés még 

ez évben meg fog történni. A kölcsönt a Magyar 

Jelzálog Hitelbank 97V.. tőke-kamattörlesztés mellett 

adja a városnak. 

A jogügyi szakosztálynak a kir. járásbiróságí 

helyiségek kibővítése tárgyában beadott jelentése 

56. szam. 

felolvastatván, a járásbirósagi épület déli részének 

a rom. kath. iskola felé meghosszabbítása kimonda-

tott. Az építéshez a város ingyen téglát és cserepet 

ad, azon kikötéssel azonban, hogy az építkezésnél a 

kir. járásbíróság a városi tanácscsal egyértelműleg 

tartozik eljárni. 

Ezen ügy tárgyalásánál Pataki József azon he-

lyes és célszerű indítványt tette, hogy ha már egy-

általán építkezni kell, ne építsünk, ugy, amint a bizott-

ságáltal javasolva van, hanem huzzunk a már meg 

levő épületre egy emeletet, ami nemcsak célszerűbb 

lenne; de dis; esebb külsőt is adna a térnek. A köz-

gyűlés azonban elvetette az inditványt. Kár volt! 

A városi pénztárak megvizsgálására kiküldött 

bizottság jelentését, mely szerint az összes pénztárak 

rendben találtattak, a közgyűlés tudomásul vette. 

Miután még a háztartási szakosztály jelentése 

szerint az 1887. évi közpénztári, szegényi pénztári, 

Dósai-alapítványi, letétpénztári, megyei közmunka-

váltsági és birsági számadások felülvizsgálat végett 

felsőbb helyre terjesztése elhatároztatott, a közgyű-

lés 10 óra után véget ért. 

Világfoiyása. 

zem, hogy az a legfölöslegesebb uti podgyász) és 

egy zsak élelmiszer képezték összes uti készletünket. 

Hogy az utóbbi podgyász ily nagy mennyiség-

beni hordozasa nem felesleges, sőt nélkülőzhetlen, 

azt, aki valaha havasok között utazott, nagyon jol 

tudja. A jó hegyi levegő és a kitűnő forrás viz a 

legjobb étvágygerjesztő, de meg másrészt, élelmi 

szerre szert tenni a hegyi falvakban a lehetetlensegek 

közé tartozik. 

Kezdetben utunk a legöröinteljesebb volt; ke-

délyes beszélgetésbe merülve haladank egy sebesen 

rohanó patak partján húzódó ösvényen fel, a hegy-

gerinc felé. Elindulásunk után nemsokara elertük a 

legelső hegyi falut: Igenpatakot. Soha eletemben 

rondább és piszkosabb, de egyúttal szebb fekvésű 

falut, mint Igenpatak, nem lattam. — Mivel pedig a 

hegyi falvak többe-kevésbé hasonlítanak egymáshoz, 

talán nem lesz érdektelen a leírása. 

Az egész falu egy sor házhói áll, mivel több 

a szük völgyben el sem is férne. Házai 100—300 

méter távolságra vannak egymástól és igy, — bár a 

falu alig áll 50—60 házból — keresztül hatolni rajta 

teljes egy órai időbe kerül. A lakóhazak, (gazdasági 

épület egy sincs a faluban) faragatlan erdei fákból 

vannak — ugy a hogy — összetákolva ; kupalakban 

felszökkenő tetőik szalmával vannak fedve, olyanfor-

mán, mintha villaval volna reá hányva; a tető színe 

fekete a sok füsttől, mely ott jöhet ki rajta, ahol 

akar. Ablakai kicsinyek, mint nálunk egy nagyobb 

padláslyuk; a szobák piszkosak és kiállhatatlan bű-

zűek a sok ronda házi állattól, melyek együtt laknak 

gazdáikkal. 

A templom abban különbözik a többi házaktól, 

hogy egy két ölnyi magas, fából összetákolt torony 

dísztelenkedik rajta, melyben egy kolomp hangú ha-

rang hívogatja a hívőket minden vasárnap a tem-

plomba, es hogy teteje szalma helyett gyalulatlan 

deszkákkal van fedve. 

A lakosok kivétel nélkül szegények és egysze-

rűek. szolgálatkészek és jószivűek, de nagy mértékben 

tudatlan és babonásak, a mi egyébiránt nem a nép 

hibája, mert a tanulás-vágy, ha meg van is benne, 

hiányzanak az értelmességet érvényre emelő eszközök: 

az iskolák! Papjukat azonban — ki ugyan kevéssel 

értelmesebb, mint ők — nagy tiszteletben tartják, a 

mi a nép vallásosságának bizonyítéka. 

Szerencsénkre az igenpatakí pópával találkozánk; 

a hegyekről ment haza felé. Valóban érdekes jelen-

ség, megérdemli a megörökítést: egy hosszú, térdig 

érő ing, derékon széles övvel leszorítva, egy szük 

vászonnadrág, bocskorba kötve, s egy széles pere-

méjü kalap képezte összes öltözetét, a melyhez ki-

egészítésül egy kurta szárú pipa és vállra vetett kasza 

járult. Nagy fekete szemeivel már távolról merően 

nézett reánk, s mi meg akarván tudni magyarságát, 
„jó estvét14 kívánással üdvözöltök. Fogadta a leg-

tisztább kiejtéssel. Vezetőnk mondá, hogy a legnagyobb 

izgatók közé tartozik. Nem tudom, van-e valami igaz 

a dologban, de annyi bizonyoz, hogy én nem néz-

tem ki belőle. 

Mint igen feltűnő dolgot megemlítem, hogy 

ezen a vidéken nagyon sok a golyvás ember. Férfiak, 

de különösen nők, nagyobbrészt már 20—30 éves 

korukban megkapják e rut kinövést, mely az évek 

számával fokozatosan nő s idős embereknél sokszor 

a mellet is eltakarja. 

(Folytatása következik.) 

Kelet felől ismét borong. A szélcsend, 

mely egy darabig a Balkán-országok fölött 

terűit el, véget ért. Görögország viszályba ke-

veredett a portával; mert az a Sporádok szi-

getén egy, szivacscsal telt görög hajót lefog-

lalt. A görög kormány ezért elégtételt kért a 

portától; de nem kapott, mozgósította tehát 

a görög hajóhadat az aegei tengernek még 

török uralom alatt levő szigetei ellen. — Ro-
mániában Károly király trónja ellen a had-

sereg körében forradalmi nyomtatványok osz-

tattak szét, melyek felhívják a hadsereget, 

hogy csatlakozzék a román hazafiakhoz, kik 

a német uralkodóházat az országból ki akarják 

űzni. A forradalmi párt programmja a kö-

vetkező három pontból á l l : 1. A Hoheuzol-

lernek helyett nemzeti dynasztia. 2. Az ál-

lam-jószágok szétosztása a parasztok között. 

3. A nemzeti egység valósítása Erdélynek és 

Bukovinának Romániával való egyesítésével. 

A román trónkövetelő: Kuza hg. hívei pedig 

azt hirdetik, hogy a „honfiak" a bocskoros 

románokba, a parasztságba vetik minden re-

ményüket az idegen dynasztiának eltávolitása 

s az Oroszországgal való szövetség tárgyában 

oly célból, hogy a Habsburg-monarchia szét-

romboltassék s a magyarországi románok fel-

szabadíthassanak. — Bulgáriában a macedó-

niai kérdés kisért, mely abból áll, hogy a 

porta uralma alatt levő Macedónia Bulgáriá-

hoz csatoltassék. 

Kálnoky és Bismark friedrichsruhei ta-

lálkozásának, mint azt tudni vélik, mégis csak 

volt politikai célja, és pedig némelyek szerint 

az, hogy a hármas szövetségbe Anglia is be-

levonassék, némelyek szerint pedig a fő ok a 

bulgár-kérdés volna, melynek megoldását a 

bécsi kormány még abban az esetben is szük-

ségesnek tartja, ha ez által a magyarokat 

felingerii. 

Strossmayer püspököt, akit csak az imént 

dorgált meg a király, Rómába idézték, hogy 

számot adjon viselt dolgairól. Erre vonatko-

zólag a következőket jelenti egy félhivatalos 

forrás: „A pápai kúria tartva attól, hogy a 

belovári esetnek további következményei lesz-

nek, s tekintettel arra, hogy Strossmayer püs-

pök részt vett a kievi jubileumon, melytől 

még az orosz kormány is távol maradt, a 

püspököt Rómába hivta, hogy kimerítő felvi-

lágosításokat nyerjen s azok szerint elhatá 

rozza, vájjon Strossmayer püspök jelenlegi 

állásában megmaradjon-e, vagy más rendelte-

tést kapjon?* — Bár Strossmayer Rómában 

sokszor hatalmas pártfogást talált, alig hihető, 

hogy most a katholikus hitbuzgalom és Orosz-

ország világküldetésének eszméjét össze tud 

ják egyeztetni a püspök barátai. A magyar 

király sújtó szavai eljutottak az egész világ 
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hírlapjaiba, s mindenütt azt a tanulságot me-

rítik belőle, hogy Belovártt a nagy szláv esz-

mére mondott ítéletet egy uralkodó, s hogy 

ő felsége nyíltan állást foglalt a pánszlávizmus 

ellen. 

Bazaine Ferenc, III. Napoleon egyik leg-

többször emlegetett tábornagya, f. hó 24-én 

Madridban meghalt. 1870-ben, a német-francia 

háború kitörésekor Metz várának parancsnoka 

lett. melyet, dacára, hogy 225,000 ember állt 

alatta, feladott a németeknek. Bazaine fegy-

verletétele a németek előnyére biztosította a 

hadi szerencsét, s az elkeseredettség árulónak 

bélyegezte őt. Hadi törvényszék elé állíttatott, 

nely előtt bebizonyult, hogy nem tett meg 

lindent, ami a védelem érdekében szükséges 

•t volna. Halálra ítélték, de Mac-Mahon 

egkegyelmezett neki, büntetését 20 évi fog-

gra változtatva. Bazainet neje megszöktette 

börtönből s Spanyolországba menekült, hol 

láláig visszavonultan, szegényesen élt. Egy 

natikus francia tavaly rn-.vj akarta ölni s 

y tőrrel meg is sebesítette. 

Trefort Ágoston halálával megüresedett 

lapest belvárosi kerület f. hó 24-én vá-

sottá meg uj képviselőjét. Jelöltek voltak: 

Gyula kormánypárti, báró Kaas Ivor 

sékelt ellenzéki. A győztes 67 szótöbbség-

báró Kaas lett. Az ellenzék győzelmében 

*öy része van a függetlenségi pártnak is, 

mely a mérsékelt ellenzékkel kezet fogva, 

igyekezett Kaast győzelemre juttatni. 

Helyi és megyei hirek. 
— K o v á c s P á l v o l t h . s z á m v e v ő t 

f. hó 28-án délelőtt 11 Ma órakor Temesváry Antal 

vizsgáló biró letartóztatta. Kovács Pál e letartózta-

tás ellen Kiss Zsigmond ügyvéd által felebbezett. 

Felebbezésében tagadja, hogy ő sikkasztott, s azt 

mondja, hogy a hiányzó összeget a hivatalból lopták 
el. (Kik?) A vizsgáló biró a felebbezést még aznap 

délután beküldőtte a törvényszékhez. 

— A m e g y e i i k t a t ó i állásra, mely Dózsa 
Károly elhunytával jött üresedésbe, Rónay Lajos 
főis pán Huszka Károly tiszteletbeli m. aljegyzőt ne-
vezte ki. — Ugyancsak a főispán Dózsa Károly VI. 
gimn. tanulót, Dózsa Károly fiát, Il-od oszt. Írnoknak 
nevezte ki a megyéhez. 

— U j s z e r k e s z t ő . A „Csongrádmegyé"-nek, 

mely Kovács Pállal meghalt, mint hirlik, Szántó 
Lajos, a csongrádmegyei hitelszövetkezet pénztár-

noka lesz a további szerkesztője. Több előfizetőt és 

jövedelmet kívánunk neki, mint eddig volt; mert 

eddig nem volt ennek semmi baja, csak az, hogy 

előfizetője nem volt. 

— E l j e g y z é s . Halász-Szabó Sándor helybeli 
fiatal kereskedő f. hó 22-én váltott jegyet Hódmező-
vásárhelyen Golydár Zsuzsikával, Golydár Sándor 
gazdálkodó leányával. 

— f e g y e l m i v i z s g á l a t . Sarkadi polgár-

mester a számvevői sikkasztás esetéből kifolyólag, 

fegyelmi eljárást indított meg Szűcs János közpénz-

tárnok és Keresztes-Nagy Imre ellenőr ellen is. 

— H e l y e t t e s í t é s e k . Kovács Pál felfüggesz-
tett h. számvevő helyére a f. hó 27-én tartott városi 
közgyűlés Tóth Kálmán adóügyi tanácsnokot helyet-
tesitette, a helypénzszedés kezelésével pedig Sulcz 
Károly adópénztárnok és Ónodi Lajos főjegyző bízat-
tak meg ideiglenesen. 

— A s z e n t e s i t a k a r é k p é n z t á r n á l meg-

üresedett főkönyvelői állásra eddig 23-an pályáztak. 

— Mint hirlik, a megválasztásra Dögei Antal és Göcl 

Bertalan, dr. Göcl fiának van legtöbb kilátása, és 

pedig főként azért, mert mindkét fiatal ember szentesi. 

— A h e l y p é n z s z e d é s i j o g o t , melyet a 
város eddig házilag kezelt, haszonbérbe adatni hatá-
rozta el a képviselő-testület. Az árlejtési hirdetmény-
nek sürgős közzétételével a közgyűlés a városi taná-
csot bizta meg. 

— A z i zr . i f j n s á g b á l j a iránt, mely hol-

nap, szombaton tartatík meg a nagyvendéglő ez 

alkalomra szépen feldíszített termében, nemcsak 

helyben általános az érdeklődés, de — mint halljuk, 

vidékről is igen számosan Ígérték meg eljövetelöket. 

Szóval ez a bál nemcsak fényesnek, de sikerültnek 

is ígérkezik lenni. 

> SZENTES I LAP « 

A „ C s o n g r á d m e g y e 4 ' t . o l v a s ó i -
h o z . Ily cim alatt Kovács Pal levelet intézett ol-

vasóihoz. A levél a következőképen szól: 
„Szerdán reggel lapom ügyében el kellett távoznom a 

városból; ezt tudattam is azokkal, a kik közelebb vannak hoz-

zám. Mikor délután hazajöttem, megdöbbenve tapasztaltam, 

hogy ellenem följelentés történt, tek. polgármester urnák azt 

jelezték, hogy megszöktem és ennek következteben hivatalom 

zár alá vétetett és ellenem vizsgálat rendeltetett el. 

Legelső teendőm volt, mikor visszajöttem, hogy kihall-

gatásra jelentkeztem és meggyőződtem, hogy tek. polgármes-

ter ur egészen korrektül járt el a följelentések nyomán. Ha 

a vizsgálatot el nem rendeli, én kertem volna azt okvetlenül 

magam ellen. 

Olyan vád van ellenem emelve, mely az első pillanat-

ban lesújtott. Az apagyilkosság után következik mindjárt az a 

vád, ha valaki a közönség pénzét hütlenül elkezeli. 

E pillanatban sem tudom még, hogy honnan a bor-

zasztó félreértés és a rettentő gyanú, hogy én hűtlenül jártam ( 

el. Annyit már most látok, hogy jóhiszeműségemnek, mert 

másokban biztam, vagyok eddig is az áldozata. Be kell ismer-

nem, hogy hivatali mulasztás is járult hozzá. 

A vizsgalat lesz hivatva világosságot teremteni e ret-

tentő helyzetben. 

Meggörnyedtem a vad súlya alatt; de van erőin föl-

emelni fejemet és van bátorságom kijelenteni azt, hogy dia-

dalmasan fogok kijutni ezen, ellenségeim által mesterségesen 

készített kelepcéből. 

Lapom t. olvasói addig is méltóztassanak tudomásul 

venni e kijelentésemet, valamint azt, hogy ez a körülmény 

semmi tekintetben befolyásai nem lesz igénytelen kis lapomra. 

Megjelen az továbbra is az eddigi programmal, irány nyal. 

Legnagyobb veszélyek között lehet megismerni az em-

bert. tíizva rendületlenül ügyem elintézésében, vádaskodás, 

gyanusitas helyett békén tűröm e csapást és higgadtságomat 

e pillanatban sem vesztem el, irányomat a magam személyé-

ért sem fogom változtatni. 

Szentes, lb88. szept. ¿7. 

Sz. Kovács Pál, 
a , Csongrádmegye * kiadó-szerkesztője. 

A történtek után ezen levélhez nincs semmi 
szavunk. 

— A m . k i r . h o n v é d s é g ellenőrzési szem-
léje folyó évi október 29-én, a városházánál (volt 
magtárépület) tartatik meg, melyre köteles megjelenni 
az 1877., 1878., 1879., 1880. es 1881. sorozasi evbeli 
szabadságolt és a közös hadseregből áttett legénység 
azon része, mely ez évben zászlóaljahoz sem gya-
korlat, sem szolgálattételre bevonulva nem volt. Az 
utószemie tíekés-Gyulán november 20-án fog meg-
tartatni. 

— I g é n y - p e r l ő . Illés Jenő uradalmi ispán 

i:ény-pert adott be Kovács Pál nyomdájára. Illés 

ur azt mondja, hogy a nyomda az övé. Ennél az 

igénypernél csak az a különös, hogy Kovács Pál 

százszor is hirdette lapjaban, hogy ö nyomdát vett, 

s az (i nyomdája mindent csinál, s Illés ur egyetlen 

egyszer sem állt elő, hogy de bizony ez a nyomda 

az övé, és nem a Kovács Pálé, hanem most, hogy 

a Kovács Pál-féle eset napfényre jött, hát elő áll, 

hogy a nyomda az övé. De ki az ördög hiszi ezt?! 

Kovács Pál nyomdáját a város lefoglalta, s hisszük, 

hogy míg a város követelése ki nem telik, a mondva-

csinált igény-perek elesnek. 

— A k ö z ö s h a d s e r e g ellenőrzési szemléje 
octóber hó 28., 29., 30. és 31-én tartatik meg a 
városi sóházi helyiségben. Az ellenőrzési szemlén kö-
teles megjelenni a közös hadsereg állományába tar-
tozó minden fegyvernembeli (gyalog, lovas stb.) sza-
badságolt es tartalékos legénység azon része, mely 
ez évben sem gyakorlat, sem szolgálattételre ezredé-
hez beidézve nem volt, és pedig: október 28-án d. 
e. 10 órakor az 1878. és 1879., október 29-én d. e. 
8 órakor az 1880. és 1881., október 30-án d. e. 8 
órakor az 1882. és 1883., október 31-én d. e. 8 
órakor az 1884. és 1886. évben besorozottak. — Az 
utóellenőrzési szemle B.-Csabán november 20-ikán 
fog megtartatni. 

— T a l á l t a r a n y g y ü r n . R á c z János 
tiszai gátőr, a Tisza-parton, ott, ahol fürdeni szok-
tak, egy arany gyűrűt talált. Tulajdonosa kellő iga-
zolás mellett átveheti. 

T i s z t ú j í t á s S z e g v á r o n . Szegváron f. 
hó 26-án ejtetett meg a községi tisztújítás, melynek 
eredménye a következő: bíró lett Gémes József; 
esküdt biró Berkec István; közgyám Vangel Gyula; 
adószedő Hevesi István; esküdtek Halász Ferenc, 

• Bihari János, Vig András, Rác András. 

Hirek a szomszédból. 
— E l v á l a s z t o t t v a d - h á z a s p á r . Hiva-

talos komolysággal állított be szerdán a makói 
rendőrséghez Cs.-Palota község egyptomi származású 
tolonckisérője, egy kardos menyecskét s egy alázatos 
kinézésű magyart bocsájtva maga előtt. »Hát kenyer-
gem alásan, ezt a menyecskét a palotai biró uram 
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zsuppoltatja ide maguknak," — „Hát ezt az embert?" 
— „Azt nem, kenyergem alásan. Az csak ugy ma-
gátul gyítt a hibást, pedig nem is muszáj vót neki.* 
Erre aztán megszólalt a magyar: „Hát ugy van a 
do . . . ." — „Kend hallgasson — vágott szavába a 
menyecske — majd én beszélek. Ugy van a dolog 
kérem szépen, hogy ezt az embert ezelőtt egy esz-
tendővel elhagyta a felesége, s azóta én vagyok a 
felesége, mert hogy nagyon szeretjük egymást. És 
most. lelkemadta. a másik felesége azt mondja, hogy 
visszajön az urához. No, mondok, abba még én is 
beleszólok. Bele is szólottam volna, kérem alásan, 
de e bíró hazazsuppoltatott. De hát tetszik látni, 
mennyire szeret engem ez az ember. Most is elkísért 
a lelkem, a gazdaságát meg a gyerekeit is otthon 
hagyta, hogy eljöhessen velem. Hanem hiszen van 
még palotai biró uramnál is nagyobb ur, majd ki-
keressük mi az igazságunkat." — Elhallgattatták 
aztán a bőbeszédű asszonyt s ilyen igazságot kapott 
az önkénytes tolonc: „Hat nem szégyenli magát ? 
Felesége, gyermekei vannak s azokat elhagyja egy 
ilyen asszonyért. Takarodjék haza!" — „No gyijen 
kend. — szólt a tolonckisérő — majd visszakísérem. 
Maga meg menyecske, vissza ne gyijen Palotára teb-
bet, mert ha biró uram megtudja, hogy maga még 
ő nála nagyobb urat is akart keresni, hát lesz me-
leg, ha a nap nem sit is.44 

— M e n n y i t é r e g y o l á h g y e r e k ? Ma-
kón a szerdai hetipiac alkalmával egy oláh vétkes 
vigyázatlanságból elgázolt egy oláhgyereket. A gyer-
mek veszélyesen megsebesült, hanem azért az atyja 
nem csapott lármát, nem szaladt a városházához, 
hanem nyugodtan elkezdett alkudozni a vigyázatlan 
kocsissal. Ki is egyeztek 4, azaz négy frtban, melyet 
a kocsis azonnal lefizetett. Még talán áldomást is 
ittak rá. A szerető oláh-apa valószínűleg ugy gon-
dolkozott, hogy egy olyan 5—6 éves gyerek csak a 
kenyeret pusztítja, míg négy forintért mennyi sok 
jó vutkit lehet kapni. 

Hazánk és a főváros. 
— A k i r á l y ö o s c s e s a m a g y a r n y e l v . 

Károly-Lajos főherceg temesvári tartózkodása felől 
irják, hogy a főherceg ott is valósággal tüntetett a 
magyar szó mellett. Nevét — „Károly-Lajos főher-
ceg44 — magyarul irta be a vendégkönyvbe s min-
denkit magyarul szólított meg. Az evangélikus espe-
res nejétől német feleletet kapván, köztük ily parbe-
szed folyt le: „Ön nem beszél magyarul?" — „Csak 
németül fenség!" — felelte az németül. — «Leg-
alább ért magyarul?" — „Igen keveset fenség!" — 
mondá ismét németül. — „Magyar esperesné létére! 
Ilogy értsem ezt?" — „Fenség! ifjúságomban nem 
volt alkalmam magyarul tanulni !" volt a német vá-
lasz. — „De azóta már megtanulhatott volna", — 
s ezzel a főherceg, egyetlen némot szó kiejtése nél-
kül - elfordult. 

— L e á n y j a v i t ó i n t é z e t . Az igazságügyi 
miniszter Rákos-Palotán egy. öt épülettel ellátott, 
3200 nsz. öl terjedelmű telket vásárolt 40.000 írtért. 
Itt lesz a leány javitó intézet. 

— É r d e k e s á l o m l á t á s . Pohorellán a mult 

napokban egy 1-2—13 éves fiu a Garamba fult. Ökröket legel-

tetett s a folyó partján járkált, de egy helyen a part alá volt 

mosva s itt leszakadt a fiu alatt, aki eltűnt a habokban. Hi-

ába volt minden keresés, nem akadtak rá, noha tizenhat em-

ber egészen Polamkáig lement a folyó partján. A fiu holttes-

tét végre is ugy találták meg, hogy egy katona, a ki Jolsván 

volt hadgyakorlaton, megálmodta a garamparti szerencsétlen-

séget s azt, hogy a holttest melyik pontján van a folyónak. 

Ezt az álmát megírta haza. Ekkor újra keresni kezdték a tiut 

s a katona által megjelölt helyen meg is találták. 

— É h e n h a l t . Szabó M. p.-földvári korcs-
máros f. hó 4-én összeveszett nejével, ki e fölötti 
mérgében azt határozta el, hogy éhen hal. Nem is 
evett többé egy falatot sem és 14-én meghalt. 

— Z a l a e g e r s z e g é s F a b i n y i . A napok-
ban Krosetz vendéglős táviratot kapott Fabinyi alá-
írással, hogy egy szobát tartsanak fen számára. Erre 
a jó egerszegiek azt gondolták, hogy az igazságügy-
minister jő. Fényes deputátió várta tehát őt a szent-
iványi állomáson. A vonatról egy pap és vele egy 
sánta ur szállt csupán le. A pap kérdezé a polgár-
mestert, hogy kit várnak ily ünnepélyességgel ? Kovács 
polgármester ki is jelenté neki, hogy Fabinyi igaz-
ságügyministert. A sánta ur mosolyogva jegyzé meg: 
ő exelentiája e vonattal ne jött, de én táviratoz-
tam szobáért, ki Fabinyi szabómester vagyok Buda-
pesten. 

— L á z o n g ó b á n y a m u n k á s o k . Mint 
Sopronból irják, a brennbergi kőszénbánya munkásai 
a napokban fellázadtak, késekkel és követtel felfegy-
verkezve, állást foglaltak a bányaigazgatóság előtt, 
szidalmakkal és életveszélyes fenyegetésekkel illetve 
a hivatalnokokat. Az igazgatóság Sopronba távirato-
zott segelyért, honnan a fegyveres csendőrség csak-
hamar megérkezett, s a főcinkosokat elfogva, a ren-
det helyreállította. — A lázongásokra a tűrhetetlen 
szolgálati viszonyok adtak okot, • 



4. oldal. 

Külföld. 
Menyit ér egy csók ? Legújabban egy 

angol lord taksálta meg, hogy mennyit ér egy szép 

asszony csókja. Közöljük az esetet, hogy a kacér 

asszonyok tanúságot merítsenek belőle. Lord Alcott 

falusi jószágán a napokban nagv társaság gyűlt 

össze. A lord ifjú neje, ki szépségéről egész Angli-

ában hires, egyszerre azzal az inditványnyal állt elő, 

hogy rögtönözzenek az urak egy kis lóversenyt s a 

nyertes ló lovasának egy csókot ígért jutalmul szép 

ajkairól. Az urak ráállottak s rövid idő múlva egy 

íiatal ember, lord Alcottnak valami rokona, jelent-

kezett, hogy a jutalom őt illeti. A bájos ifjú nő 

kacagva csókolta meg a boldog nyertest s a társa-

ság már vidám beszélgetésbe eredt, mikor észrevet-

ték, hogy lord Alcot eltűnt. A lord neje csak más-

nap értesült, hogy férje Londonba utazott és meg-

indította ellene a válópört, még pedig a következő 

indoklással: „Milliókat nem bánom, ha vesztek, de 

nőm ajkairól egy csók oly kincs, melynek elveszté-

sét nem tudom elviselni." 

B E G Í N V - CSAMIOK, 

A létra íokain. 
— Francia regeny. — 5-ik közi. 

Xagyravagyo! Ez kellett Adelinenek; ő maga 

is nagyravágyó volt, s oly férjet óhajtott, ki öt a 

létra legfelső fokara emelhesse. iMagas volt-e az ö 

létrája? nem tudta, mivel még nem hasonlította 

össze másokéival; azonban az első fok bizonyára 

megkövetelte a kretonnal butorzott szobát, hasonló 

falszönyeggel és a kandalló tetejére egy csinos gyü-

mölcstartót. A többi majd csak meg lesz. 

Claudel Adrién tehát látogatast tett és Adeli-

net csinosnak talalta; jói volt nevelve és ápolt ke-

zei sohasem ismertek a burgonya héját; keveset be-

szelt, de okosan, e mellett mindig mosolygott. 

— Ali az alku, monda magában s ugyanezt 

monda szüleinek is, csakhogy uias alakban. Adeline 

hozománya középszerű volt, s Claudel többel igé-

nyelhetett volna; azonban szüksége volt a pénzre, 

inert részt akart venni egy pompás üzletben, melybe 

csak ötvenezer forintot fogadnak be; tetszik vagy 

nem tetszik Huszonöt és huszonöt ötven, és a lia-

zassag el lett hatarozva. 

A kézfogó-ebédre készültek, melyre meghiva 

voltak: az öreg asszonyság, kinek auspiciuma alatt 

a házassag megkötendő volt, Pichoték egy bácsija 

és nénje, — igaz, hogy csak olyan magyar sógorság 

— de igen gazdagok, kocsit tartottak, ami a rokonság 

izeit sokkal közelebb hozta egymáshoz, dacára an-

nak, hogy ket gyermekük volt, és hogy ezen oldal-

ról Adeline mit sem remélhetett; de ha valakinek 

kocsija van, ugy néki minden szabad s még egyenes 

örökösöket is bírhat. Majd a menyasszony két tanúja 

következett: Bouchet, szerény, de ügyes bútorkeres-

kedő, ki raktar és reclam nélkül tett félre évenkint 

tízezer forintot, mint niondá, anélkül, hogy magálól 

valamit megvonna, a mi nem is volt csodálatos, 

mert főleg javítással foglalkozott, és a kárpitos mes-

terség törvényei szerint, ki nem nyer négyszázat 

százon, csak pipogya ember, és aki mit sem ért az 

üzlethez. Sohasem nősült meg, mert mindig féltucat 

munkasnőt alkalmazott. A második tanú Vermonlel 

ur vendeglőjén gazdagodott meg, és két év óta 

maganeletbe vonult, borzasztó rossz gyomorral, mi-

nek egy szó megadja magyarazatát: nem evett ott-

hon. Azon konyhafőzte, mit ő tálalt volt fel ven-

dégeinek, sohasem vihette volna annyira, hogy véle 

gyomrát elrontsa. 

Vermontel agglegény volt, ismerte Páris vala-

mennyi utcáját, Porté de Neuilly-től egész Saínt-

Mandé-ig; annyival erényesebb volt mások iránt, 

mennél kevésbé volt az önmaga; felvigyázott korcs-

majának mosogató-lányaira és kíméletlenül elcsapta 

azokat, kik meghagytak magukat csókolni. Nem is-

merték titkos bűneit, ami Bouchet ur bámulatát kel-

tette fel. Ez a két ember annyira egymáshoz szokott, 

hogy nem tudtak elválni, kivéve, ha üzletük ügyei 

és érdeke vonták őket más felé. Ezenkívül meghiv-
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ták még Vangírard szüleit, fiukkal; haszontalan em-

berek, de ők is szaporították a számot. 

llat óra tájban hazajött Pichot asszonyság, 

beszélt Leeontin-nel, majd belépett az ebédlőbe, 

bírálgatni akarta a terített asztalt: de semmi kifogá-

solni valót nem talált, tehát csak száját mozgatta, 

a nélkül, hogy egy szót is szólna, végül belépett 

leánya szobájába, hol az homályos tükör előtt, két 

gyertya között, nagy gonddal fésülködött. 

Xe csinálj magadnak oly sok hajfodrocs-

kát, — mondá az okos anya, — miután néhány 

percig szótalanul szemlélte, hogyan rendezik leánya 

ügyes ujjai barna hajszálait; — nem szabad kacér-

nak látszanunk, ha házasságra készülünk, a vőlegény 

mindig az egyszerűséget szereti. 

— Igen, mama, — feleié Adeline; — azonban 

Claudel urnái ez nem oly fontos, mert nincsenek 

szülei; ő nem fog oly nagy figyelemmel lenni reá. 

— Igazad van, — feleié naivul Pichot asz-

szonyság; ha anyja volna, ugy simára kellene haja-

dat fésülnöd, de szerencsére nincs sem anyja, sem 

nénje, sem testvére . . . Ezért tetszett nekünk. Sze-

gény Adelinem, sohasem volna elegendő erőm egy 

anyós karjai közé odadobni téged . . . . 

Félig megvető, félig szánalmas mozdulatot tett, 

meg nem gondolva, hogy hiszen ő is anyósa lesz 

vejének, — majd saját öltözőjébe sietett, bekiáltva 

az ajtón : 

— A gyümölcs egy zacskóban van a pohár-

széken ; rendezd el a gyümölcsös tálakat! 

— Igen mama ! — feleié Adeline nyugodtan. 

Adeline bevégzé öltözködését. Szürke, rövid 

ruháját vévén magára, mely őt imádandónak tün-

tette fel. Keblére egy Marié Antoniette fichut tűzött, 

egy egyszerű kis fichut, széles mousselinből, igen 

keskeny csipke által körítve, oly szerény csipke ál-

tal, minők az erdők ibolyái. 

Midőn fichujének végét háta mögött megköté, 

Adeline arra gondolt, hogy egy napon valódi fél-

méter szélessegű velencienne-ket fog hordani; azon-

ban nem szólt semmit, és hajába egy kis rózsaszín 

szalagot tűzött, egy másikat nyakára melltü helyett. 

Toillettejével készen lévén, határozott, de könnyed 

léptekkel sietett a gyömölcsös tálak elkészítéséhez. 

Csengettek. Leontine morogva nyitotta fel az 

ajtót. Pichot ur jött haza, lihegve, izzadtan. 

Adéline meggyujta a lámpásokat a szalonban, 

majd maga körül tekintett. 

(Folytatása következik.) 

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

l a p közkedveltséget az utóbbi időben lehetőleg még fokozta 

a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly 

mervben, mint epen a Pesti Hirlap. Hasábszámra közöl nap* 

ról-napra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért 

a ki a kérdést intezte; de a Pesti Hirlap szerkesztői üzenetei 

nek rovata sokszor fölér egész tárcával, mely oktat és szóra 

koztat egyszerre s a kérdések, melyekben az olvasó közönség 

tanacsért fordul a szerkesztőséghez, élénkén tanúskodnak arról 

a szinte családias, szívélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 

szerkesztősege es előfizetői között fennáll. Vannak azonban 

más rovatok is, melyek egy lapban sem oly tartalmasak, mint 

a Pesti Hírlapban; ilyenek a szinházi, törvényszéki, napihir és 

távirat rovatok. Azonkivül 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, elötizetési ára alig ha-

ladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lévén egy hóra 1 frt 

20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az elöíizetési összegek a Pesti 

Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, nádor-utca 7. sz.) intézen-

dok, a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek in-

gyen és bérmentve. 

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 

v á l t ó r a 7"u k ama t , négy hónapos 

v á l t ó r a 71
2" o 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 . 

56. szám. 

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

Érvényes 1888. junius 1 

S z e n t e s — S z o l n o k . 
Szentes (vend.) 5 ó. 36 p. éjjel, 11 

Töke H ó . 13 p. éjjel, 12 

K.-Szt.-Márton 6 ó. 58 p. d. e. 1 

P.-Homok 7 ó. 37 p. d. e. 1 

Tisza-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 2 

Martfű 8 ó. 23 p. d. e. 2 

Kengyel 9 ó. 04 p. d. e. 3 

Puszta-Tenyö 9 ó. 31 p. d. e. 3 

Szajol 10 ó. 01 p. d. e. 4 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 4 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 8 

S z o l n o k -

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. ó. 

4 ó. 

4 ó. 

5 ó. 

5 ó. 

6 ó. 

6 ó. 

7 ó. 

7 ő. 

8 ó. 
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d. e. 
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d. e. 

-tői. 

ó. 45 p. 
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ó. 07 p. 

ó. 48 p. 

ó. 18 p. 
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ó. 20 p. 
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ó. 26 p. 
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ó. 32 p. 

ó. 25 p. 

ó. 56 p. 
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d. u. 

d. u. 

d. u. 
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d. u. 

d. u. 

d. u. 
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d. u. 
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d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 
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A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrem 

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 

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. 

C s o n g r á d — 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. 

Félegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 36 perc du. 

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

F é l e g y h á z á r ó 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. 

Omnibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

Ház eladás. 
Jámbor Nagy Istvánnak 

III. tizedbeli háza szabad kézből eladó. Ugyan-

annak fábiáni 110 hold haszonbéres földje 

alhaszonbérbe adandó. Értekezhetni a fönt 

nevezettel. 2—3 

Szüretelők figyelmébe! 
R á c z J á n o s vásártéri házánál több 

rendbeli, jó karban levő hordó van eladó. 1—2 

2648.-888. a. ü. 

Hirdetmény. 
Az 1888. évi föld- és házadó után iáró 

általános jövedelmi pótadó kivetési lajstrom 

alólirt hivatalnál s z e p t e m b e r h ó 3 0 - t ó l 

o k t ó b e r h ó 7 - i k terjedő 8 napon át azon 

figyelmeztetéssel tétetik ki közszemlére, hogy 

az érdekeltek, különösen a kiknek bevallott 

tőketartozásaik vannak, ezen kivetési lajstromot 

jelzett időben tekintsék meg s netáni felszó-

lamlásaikat és pedig: 

a.) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 

adóval első izben rovattak meg, adótartozá-

suknak az adókönyvecskébe történt bejeg}^é-

sét követő 15 nap alatt, és 

b.) azon adózók, kik az ezúttal kivet tt 

adóval már a mult évben is meg voltak róva, 

a lajstrom kitételének napját követő 15 nap 

alatt a csongrád megyei kir. adófelügyelc léi 

benyújthatják. 

Városi adóhivatal. 

Szentes, 1888. szeptembu 25. 

Tót l i K á l m á n , 
adóügyi tanácsnok» 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójan. 




