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Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint. 

2 forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

ap 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. Bélyegdij 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 

tői 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. 

A megye és a vasút. 

Békésvármegye, mely a magyar alföld 

vármegyéi között a közmunkaügy kezelése és 

a megyei utak építése, jókarban tartása terén 

mintavármegyéül tekinthető, legközelebb tar-

tott közgyűlésén a közlekedési állapotok javí-

tása céljából, az ország minden vármegyéjé-

nek utánzásra méltó példát adott. 

Kimondotta, hogy a megyei közmunka-

alap terhére, a megye városai és községei 

között, helyi érdekű vasutakat fog építeni. 

Ez oly határozat, mely arról tesz fényes 

bizonyságot, hogy a szomszéd Békésvármegye 

közigazgatása közlekedés és közgazdasági ér-

dek szempontjából, semmi kívánni valót nem 

hagy hátra. S mig ezt örömmel konstatáljuk, 

addig, ha figyelemmel kisérjük Csongrádvár-

megyét az ő vasúti politikájával, itt azt talál-

juk, hogy Csongrádvármegyének nemcsak hogy 

vasúti politikája, vasútépítési törekvése nincs; 

de az országutak építésénél sem bir a földet 

földre hordásnál, tehát az országutak sárból 

való építésénél tovább menn i ; mert hiszen 

több, mint egy éve, hogy elhatároztatott, hogy 

Szentestől Szegvár, s innen Mindszentig az 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

országút ki fog köveztetni. Ez az üdvös eszme 

a határozat meghozatala óta semmire sem 

haladt. 

Ezt nem szemrehányásul mondjuk azok-

nak, kik hivatva vannak ezen ut építésének 

eszméjét megvalósítani, hanem felemlítjük ezt, 

mint egyik jelét annak, hogy nálunk a pilla-

natnyi lelkesültségszülte elhatározásoknál alig 

bírunk tovább menni. — S ez nem pusztán 

a megye élén állók hibája, hanem édes mind-

nyájónké ; mert p. o. mikor a legközelebbi 

megyei közgyűlésen felmerült a miniszteri ren-

delet, mely szerint Bethlen Márkusnak a szentes-

hód mezővásárhely-makói vasútépítésre az elő-

munkálati engedély egy évig meghosszabbít-

tatott, még csak meg sem kérdezte senki, hogy 

ezen vasútnak kiépítése érdekében történt-e 

már valami, és akar-e tenni a vármegye, ha 

senki nem tesz? 

Sajátságos közöny uralkodik nálunk min-

denben a megyei kormányzattal szemben, sőt 

bizonyos kedvetlenség lep meg minden embert, 

ha itt egy kis elevenséget, életet követel. 

S ezt nem szeretjük annak tulajdonítani, 

mintha a megyétől úgyis hiába várunk vala-

mit, hát felesleges és szükségtelen a szutyon-
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Irta: Papp Lajos. 

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

Igenpatakon tul, mindenütt a fellegekig emel-

kedő gyönyörű bnjazöld erdőkkel koszorúzott hegyek 

közt, egy sebesen rohanó patak keskeny partján hú-

zódó hegyi ösvényen folytattuk utunkat. Majd később, 

mintegy három órai hosszú ut után, egy hegybe 

rejtőzve eltűnik mellőlünk a csevegő patak, s az ösvény, 

vadon erdőben, több száz éves fenyő és tölgyfák 

alatt kígyózik fel egy havas tetejére. 

A nap már rég a hegyek mögé rejtőzött, mi-

dőn a sűrű erdőbe megérkezénk; utunkat csak a fák 

agai között átszűrődő estipir világitá meg. Néha-néha 

ugy tetszék, mintha valami villanás hatolt volna a 

fák dus lombozatán keresztül. Egy távoli zivatar 

viszfénye volt az. 

Végre a hegytetőre feljutva s egy mély völgybe 

leereszkedve, megérkezénk — a tervbe vett intre-gáldi 

fürdő helyett — a J e z e r h e z (pokol-tóhoz). 

Mivel koromsötét est volt, az utat a fák között 

két lépesre sem lehetett látni s igy utunkat lehetetlen 

volt tovább folytatni, kalauzunk tanácsára az éjjelt 

e helyen^ szándékozánk eltölteni. 

A Jezer környéke — mint reggel róla 'meggyő-

ződtem — egy óriási tölcsérhez hasonló; a tölcsér 

oldalát köralakban iszonyúan meredek hegyek képe-

zik. Ez óriási tölcsér egyik, füvei borított oldalan 

felkapaszkodva, a hegyoldal közepe táján több száz 

lábnyi magasságban a tó vize fölött, letelepedénk, hogy 

ott kipihenjük fáradságunkat. 

Éjjeli szállásunkra érkezésünk után azonnal 

tűzifa után láttunk, mert a tűzgyújtás a havasok kő-

zött elmaradhatatlan, részint a hideg, részint pedig 

a vadállatoktól való óvakodás miatt. Nemsokára ví-

gan lobogó tűz mellé telepedve, kőlténk el kenyér és 

szalonnából álló vacsoránkat. Szomjunkat az erdő 

beljében buzogó jéghideg forrás vizéből oltottuk. 

Azután a meredek hegyoldalon hosszában, végig 

nyújtózva azon reményben, hogy fáradságos utunk 

után üdítő álomba fogunk merülni, leheveredtünk. 

De alig tölténk el néhány pillanatot kényelmes-

nek épen nem mondható fekhelyünkön, midőn a he-

gyek mögül, valami villanás fénye tűnt szemeinkbe, 

a mely kevés idő múlva nagyobb fénynyel, újból is-

métlődött. Vezetőnk aggodalmas arccal mormogta . 

„rosz éjszakánk lesz." 

És igaza volt; 10 óra tájban a hegyek mögött 

feltűntek a komor, sötét fellegek s gyorsan bevonák 

a felettünk fénylő csillagokat. Fél óra múlva kitört 

a zivatar; villámlást villámlás követett; a menny-

dörgést és szünet nélküli csattogást az erdő és hegyek 

visszhangja még rettenetesebbé tevé. Az őserdő min-

den fája zúgott, recsegett, s ugy tetszett, mintha az 

egész mindenség össze akarna omolni . . . És mi ott 

hagyva tüzünket, az erdő szélében, egy terebélyes fa 

alatt szétterülő bokor lombjai kőzött, összezsugorodott 

helyzetben hallgatánk a haragvó Isten mennydörgő 

szavát. A zuhogó zápor lassankint a fa lombjain is 

keresztül tört, s meglehetősen átáztatta nyári ruhá-

inkat. Néha-néha, egy-egy óriási szélroham után, erős 

recscsenés hallatszott az erdő beljéből, melyet ijesztő 

ropogás követett . . . Fenn a hegytetőn fákat tördelt 

a vihar. 

Egy óra mutva lassankint oszlani kezdettek a 

fellegek; a szél, — miként makrancos hölgy, — le-

csillapult j az ég mirriárd csillagai újból ragyogni 

gatás, hanem talán inkább annak lehet e kö-

zönyt tulajdonítani, mert a vezetők irányadás 

nélküli, kezdeményezés nélküli élete zsibbasz-

tólag hat, tétlenségre kárhoztat mindenkit. 

S ez, uraim, bármiként legyen a dolog, 

miután tény, hogy a megyei közlekedés érde-

kében Csongrádmegye az ősi kezdetlegesség 

színvonalát nem akarja elhagyni, nem jól van; 

ezen változtatni kell. Mert ha Békésmegye 

oda bírt haladni, hogy az egész megye tele 

van építve kövezett országutakkal, sőt már 

gondját a vasutak építésére is annyira kiter-

jeszté, hogy ott, hol a községek erre maguk 

képtelenek, ő akar vasutakat építeni, akkor 

nincs semmi ok, hogy Csongrádmegye tétle-

nül álljon és hátramaradjon. 

E megyében van képesség, van erő, csak 

gondolkozó fő kell és tenni vágyó ember, ki 

ezt az erőt érvényre akarja és tudja juttatni. 

S ha a megye élén állók nem akarnának 

e téren kezdeményezni, akkor a képviselő-tes-

tület kötelessége megadni a lökést. 

Tegye meg ! 

Van szép és háladatos terünk. Mozogjunk, 

míg a közmunka feletti rendelkezést az ál lam 

nem veszi kezébe. © 

kezdének. Mi is elhagyva menedékhelyünket, újból 

tűzgyújtáshoz fogank, hogy összeázott ruhainkat meg-

szárítsuk s didergő tagjainkat felmelegítsük; de íme, 

alig történt az meg, újból egy hatalmas dörrenés 

ijesztett fel guggolo helyzetünkből. A vihar újra vissza-

tért és kitört oly erővel, minőre vezetőnk sem em-

lékezett. Minden pillanatban egy-egy villám csapott 

le a hegytetőn, a völgyben s a hegyoldalakra. A zá-

por ijesztő zuhogással paskolta a fák leveleit. 

Vezetőnk folyton arra figyelt, mikor folyik a 

víz alattunk a hegyoldalon végig, mert, mint mondá, 

„akkor menekülnünk kell, mivel a hegyoldalon lefolyó 

víz embert, állatot elsöpör, sokszor fákat is, mint 

könnyű pelyheket tördel ki." 

Menekülnünk kell ! De hová? Hiszen itt 

4—5 mértföldnyi messzeségben nincs egy élő ember, 

nincs egy puszta lak, a hol menedéket találnánk ! 

Mindenütt erdei vadak tanyáznak, a melyekkel bizony 

még zivatarban sem ajánlandó ismeretséget kötni. 

Szerencsénkre azonban, a vihar néhány percnyi 

tombolás után lassankint csendesülni kezdett; a vil-

lanyterhes felhők elvonultak s helyet adtak a csen-

des, permetező esőt hullató fellegeknek. S mi újból 

kibuvánk rejtekhelyünkből, tüzünket harmadszor is 

feléleszténk s köréje telepedve, vidám, tréfáló beszél-

getésben töltöttük az éj hátralévő részét. 

De minden tréfálkozásunk dacára ugy tetszett 

nekem, mintha mindannyiónk szemében az öröm 

fénye csillogott volna, midőn a kelet felé eső hegyek 

mögött a hajnal derengését megláttuk. 

Bizony, a hegylakóknak nagy okuk van vallá-

sosnak lenni! 

A ki az Istent félni s hatalmát rettegni meg 

nem tanulta, az menjen a havasok közé s a rengeteg 

erdőben töltsön egy zivataros éjszakát: bizony, bizony, 

meg fogja tanulni imádni az istent. 



2. oldal. 

— Magya r dohányjövedék. A ma-
gyar dohányjövedék állapotáról a „Pester Cor-

respondenz" teljese i kedvező' adatokat közöl, 

melyek ugy ipari, mint állampénzügyi szem-

pontból igen örvendetesen hangzanak, mert egy 

részt a dohány és szivargyártás Magyarorszá-

gon fontos iparágat képez, mely ezreknek 

ad kenyeret, másrészt ezen jövedék imént 

teljesített reformjának az a feladata, hogy az 

állam-mérleget lényegesen s tartósan javitsa. 

És ime, a reform teljesiti kötelességét: a fo-

gyasztó közönség ellenkezése a szükségessé 

vált áremelés ellen hamar megszűnt és már 

augusztus hó 77,773 frt bevételi többletet 

mutat fel a mult év megfelelő időszakával 

szemben (1887. augusztus: 3.072,104 frt; 

1888 augusztus: 3.149,871 frt), mig szep-

tember 100,000 frtnál jóval nagyobb többle-

tet fog hozni. Hogy pedig a gyártmányok 

minősége is serény gondoskodás tárgyát ké-

pezi, az kitűnik az emelkedő kedveltségből, 

melynek szivarjaink a külföldön örvendenek. 

Igy például Amerikában a La Plata államok 

egyre sürgetőbben s mindig több magyar 

virginai szivart kérnek, augusztus végén 25 

nagy láda küldetett oda és már szeptem-

berben még tetemesebb mennyiséget kellett 

küldeni. 

— Fontos javaslat készült el közelebb a 
pénzügyniinisteriumban, mely a pénzügyi administratió 
újjászervezését célozza, hogy lehetőleg megszűnje-
nek a most sürün hangzó panaszok és a pénzügyi 
tisztikar is jobban meggyőzhesse nagyon megszapo-
rodott teendőit. Az uj szervezet lényege az, hogy 
nem lesznek külön szakhivatalok az egyenes és köz-
vetett adók kezelésére, hanem egységes adófelügyelő-
ségek, melyek az összes ügyeket intézik és összeköt-
tetésben lesznek a megyék politikai közigazgatásával. 
A törvényhatóságok közigazgatási bizottságai ellen-
őrzik a adófelügyelőseget, de a hivatalos ügykeze-
lésre közvetlen benyomást nem gyakorolnak. E 
törvényjavaslatot a kormány őszkor mindjárt elő-
terjeszti a képviselőháznak. 

Politikai hirek. 
A h e l y z e t r ő l Fergusson angol állam-

titkár ugy nyilatkozott, hogy az a lehető leg-

megnyugtalóbb, ugy, hogy az utóbbi három 

Reggel, még napfelkelte előtt, útnak indulánk: 

haza felé Magyar-Igenbe, mivel kalauzunk nem volt 

hajlandó, a havasok között, egész nap az utat foly-

tatni; de meg másrészt élelmiszereink is teljesen 

hasznavehetetlenekké lettek. És így, a híres intre-gáldi 

zuhany-fürdő és környéke, nemkülönben a világhírű 

Detonata megnézéséről is le kellett mondanunk. Azon-

ban, hogy olvasóim mégis némi tájékozással bírja-

nak róluk, elmondom mindkettőről azt, a mit hal-

lottam. 

Intre-gáld! ezt a nevet bizony vajmi kevesen 

ismerik széles Magyarországon. Igaz, hogy csak egy 

nyomorult hegyi oláh falu, melynek sem aranya, sem 

ezüstje nincs, sőt lakói annak értékét nem is ismerik, 

de van jó tiszta, hegyi levegője és kitűnő forrásvize, 

a mely aranynál s gyémántnál többet érő kincset: 

egészséget ad. 

Egy hideg fürdőhely ez, hol a víz egy nagy 

sziklából két ölnyi eséssel hatalmas zuhanyt képez. 

A víz, állítólag, oly hideg, hogy a legedzettebb ideg-

zetű ember is alig állja ki néhány percig; télen pe-

dig mindig langyos és soha be nem fagy. S van egy 

inegmagyarázhatlan sajátsága, nevezetesen a homok-

követ meglágyítja s a bele tett uj vászondarabot 

néhány óra alatt átlyuggatja. 

Kitűnő hatású víznek mondják köszvény, szem-

fájás, hülésből származott csontfájdalom s ideggyön-

geség ellen. Szépség tekintetében vidéke Erdélyben 

— állítólag — páratlanul áll. 

A Detonáta (menykőütött hegy) nem egyéb egy 

magánosan álló, mintegy 400 méternyire emelkedő 

bazalt-oromnál, melynek oldalai óriási orgona sípjai-

hoz hasonló kőoszlopokból állanak. A Detonáta állí-

tólag több kilométernyi távolságról minden lecsapó 

villámot magához vonz. 

(Foly ta tása következik.) 
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év alatt egyszer sem volt olyan békés színe-

zetű, mint éppen most. A német császár 

bécsi és római útját szintén a tartós béke 

egyik hatalmas rugójának tartja. 

— A v é d e r ő ú j j á s z e r v e z é s e . A félhiva-
talos „Bud. Corr." a következőket jelenti: Az ország-
gyűlés második ülésszaka ez ősszel több kiváló fon-
tosságú és messze kiható kérdéssel, illetőleg tör-
vényjavaslattal fog foglalkozni. Miután a második 
ülésszaknak megalakulási munkáját, mely több napot 
szokott igénybevenni, már tavasszal elvégezték, a 
képviselőháznak módjában lesz újévig a szokottnál 
több nagyszabású törvényjavaslatot letárgyalni. A 
kormány nem is fog késni azzal, hogy az ország-
gyűlés összejövetele után azonnal a már elkészített 
és végleg megállapított különböző javaslatokat a 
ház elé terjessze. Ezek közt első helyen lesz ama 
két törvényjavaslat, melyet Fehérváry báró hon-
védelmi minister fog benyújtani. Egyik a véderőre, a 
másik pedig a honvédségre vonatkozik. Ezúttal t. i. 
nem lesz a véderőről szóló 1868. évi XL-ik tör-
vény újra 10 évre egyszerűen megújítandó, hanem 
a kormány egy egészen uj, részben ugyan az 1868. 
Iörvény intézkedéseinek épségben tartása mellett, 
mégis azonban egy egészet képező, egybefüggő, 
újonnan szövegezett véderő-törvényjavaslatot készül 
beterjeszteni. Szintugv be fog nyújtani egy. a hon-
védségről szóló, uj szerkezetű törvényjavaslatot. 

Helyi és megyei hirek. 
— Előfizetési felhívás. Lapunk 18 

év óta áll fenn, s igy nincs szükség reá, hogy 
programm-hirdetéssel igyekezzünk lapunk számára 
barátokat szerezni. Midőn a lefolyt évnegyedben 
elhatároztak, hogy a „Szentesi Lapu jövőre he-
tenkint háromszor jelenjen meg, ezt azért tettük, 
hogy olvasóinkat hetenkint többször tájékoztathas-
suk ugy a városi és megyei, mint az országos 
közérdekű dolgokról, s ezzel oly áldozatot hoztunk 
olvasóink és előfizetőink számára, milyent csak 
egy nagyobb körű támogatásnak örvendő vidéki 
lap hozhat, s a munka fejében semmi visszaté-
rítést nem várunk olvasóinktól. Az által azonban, 
hogy lapunkat háromszor kell hetenkint kihordani 
és vidékre expediálni, a kihordási és expediálást 
költség megháromszorozódott, s igy a felmerülő 
több-költségnek csak részletes megtérítésére gondo-
lunk, midőn a jövő évnegyedtől, vagyis október 
1-től kezdve, lapunk előfizetési diját 4 forintról 
5 frtra, tehát ll4 évenkint 1 forint 25 krajcárra 
emeljük. 

Lapunk igy is a legolcsóbb lap Magyar-
országon. 

Kérjük előfizetőinket, hogy a lapunk iránt 
eddig tanúsított támogatást jövőre is fenntartani 
kegyeskedjék. 

Szentes, 1888. szeptember 30. 
Szerkesztő és kiadó, 

— G y ő r y J ó z s e f levéltárnokot, városunk 

egyik legrégibb, köztiszteletben álló hivatalnokát, 

mint részvéttel értesülünk, szept. 29-én szélhűdés 

érte. Betegsége annyira súlyos, hogy életéhez kevés 

reményt fűznek. Szívből kívánjuk, hogy az isten en-

gedje őt felgyógyulni! 

— A s z e g e d i kir. törvényszék, mint értesü-

lünk, Kovács Pál sikkasztó városi számvevő vizsgálati 

fogságba helyezését jóváhagyta. Ugyancsak a szegedi 

törvényszék a szentesi kir. jbíróság által elrendelt 

fenyítő zárlatot feloldotta, egyúttal újra azt a 

maga részéről elrendelte. 

— S z . K o v á c s P á l sikkasztó számvevő 

bűnügyét már áttették a szegedi kir. törvényszékhez. 

Az ügy, a vizsgálat megejtése végett, Schnell Fri-

gyes dr. törvényszéki bírónak van kiosztva. Előbb 

azonban a törvényszék valószínűleg fölterjesztést in-

téz az igazságügyminisztériumhoz, a melyben jelen-

tést tesz arról, hogy a törvényszék sajtópört indított 

Sz. Kovács Pál ellen, a mely még folyamatban van. 

Ezt azért teszi a törvényszék, hogy az igazsagügy-

miniszter, ha szükségesnek látja, a sikkasztási ügy-

ben más törvényszéket delegáljon. Nem hisszük, hogy 

az igazságügyminiszter ezt szükségesnek fogja találni. 

— Másodvirágzás. Özvegy V. Gy.-né III. 

tizedbeli háza kertjében egy szilvafa teljes virágzás-

ban van. A szilvafának ilyen késő időben való vi-

rágzásából a tapasztaltabb öreg emberek hosszú 

őszt jósolnak, 

58. szam. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazok, kik 

a szentesi izr. ifjúság által sept. 29-én rendezett tánc-

vigalom jövedelméhez felülfizetésekkel járultak, 

a jótékony cél iránti tekintetből e helyen is fogad-

ják őszinte köszönetem kifejezését. Szentes, 1888. 

oct. 1. Lendvai Vilmos, rend. biz. elnök. — Felül-

fizettek: Gukkermann Ignác 2 frt, Cukor Róza, 

3 frt, Neufeld Zsigmond (Bécs) 2 frt, Felsenburg 

Manóné 2 frt, Kurc Jakab 1 frt, Lővy Lajos 50 kr., 

Klein József 1 frt, Schveicer Sándor (Félegyháza) 

1 frt, Götzl Jenő 1 frt, Dr. Möhr Mihály (Budapest) 

2 frt, Kohn Jakab 2 frt, Schönthal Antal (Badapest) 

1 frt 80 kr., Östreicher Jakab 50 kr., Dr. Reisz 

Soma 1 frt, Dr. Gukkermann Soma 1 frt, Dr. Schle-

singer Károly 5 frt, Franki Henrik 1 frt, Neumann 

Dávid 1 frt, Hoffer Adolf 1 frt, Wellisch Vilmos 

1 frt 20 kr., N. N. 1 frt, Dr. Pollák Sándor 2 frt, 

Könyvesi Pál (Beregszász) 1 frt, Süs Lajos (Buda-

pest) 1 frt. Őszesen 36 frt. 

— Ú j o n c o k b e v o n u l á s a . Az ezen évben 

besorozott újoncok octóber 1-én vonultak be. Vol-

tak, akik már szept. 30 bucsut vettek a gyöngyélet-

től, többen azonban csak október 1-én reggel távoz-

tak. Az újoncok bevonulása városunkban is énzhető 

volt; mert a bevonulást megelőző éjjelen nagy csa-

patokban, vigan dalolva járták be az utcákat, korcs-

mákat. Persze, hogy legtöbb legény a leányról, az 

itthon maradt szeretőről, kedvesről dalolt, esde-

kelve a hűségért, hiszen majd csak elhozza az 

Isten valahogy azt a rövid három esztendőt, aztán 

. . . . aztán mához három esztendőre, mikor az uj 

bor megforr, férj és feleség lesznek. Nem kevésbé 

voltak bánatosak az árván, vagyis szerető nélkül 

maradt leányok, a sok Julcsa, Marcsa, Panna, Eszti, 

Sári, Lidi, Örzsi meg a többi. Hogy ne, mikor 

Mind elvitték a legények elejét. 

Maradt itthon kettő-három nyomorult, 

Rátok lányok még az ég is beborult. 

A lágyabb szivüek, akiket nem az itthon maradt 

kedves feletti bú epesztett, az anyához fordultak, 

imigyen énekelve: 
Édes anyám, ha be jön kend Egerbe, 

A kaszárnya ablakán nézzen be; 

Ott lát engem komisz ingben, gatyában, 

Göndör hajam rövidre lesz levágva. 

Ismét adóemelés. A fogyasztó közön-

ségre ugyancsak rá jár a rud, s pedig ebben az 

évben már harmadszor. Junius 1-én a dohány- és 

szivarárak emeltettek fel, szeptember 1-én a szeszre 

(ezek között van a pálinka is) vetettek literenkint 24 

krajcárral magasabb adót, legújabban pedig október 

1-én a só ára emeltetett feljebb kilogrammonkint 1 

krajcárral (12-ről 13-ra). Bizonyosan azért, hogy 

megsózza az előbbiek keserűségét. — Vájjon mikor 

lesz már vége ezeknek az örökös adóemeléseknek ? 

— F i a t a l b u z a - t o l v a j . Fekete Imre ha-

sonnevű fia, Kutas Lajosné II. t. 18. sz. a. házának 

kamrájából még szept. 26-án éjjeli 3 órakor egy vé-

kányi búzát olyformán tolvajlott el, hogy az utcára 

szolgáló falat 10—12 cmnyire kifúrván, a búzát 

azon át egy párnacihába fejte. Az arra cirkáló ren-

dőrség ép akkor csipte nyakon, midőn a zsákmányt 

egy hid alá elrejteni akarta. A fiatal gonosztevő, a 

javithatlanok ötödikje, niegfenyités végett a kir. jbi-

róságnak adatott át. 

— A szegvári iparos ifjúság f. évi október 

6-án az Adorján-féle kávéházban zártkörű táncvigal-

mat rendez. 

Koserhus mérés. A földmivelés-, ipar- és 

kereskedelmi minister azon alkalomból, hogy több izben pa-

nasz fordult elö amiatt, miszerint az izraelita hitközségek azon 

joga, hogy a kóserhust saját tagjaik részére kizárólagosan 

szolgáltatni jogositvák, az által csorbittatik, hogy egyes mészá-

rosok, állatokat az izr. vallás törvényeinek látszólag megfelelő 

módon leölvén, azoknak húsát eladják, anélkül, hogy erra az 

illető hitközség által feljogosittattak volna, kijelenti, hogy mi-

után a kóser hus szabadipar tárgyát nem képezi, annak árusí-

tásától mindazok, kik ezt a hitközség engedelme nélkül gya-

korolják, eltiltandók, s miután azon visszaélések csak kihágás 

képen leendő fenyités utján akadályozható meg, a belügyi s 

földmivelési ministerekkel egyetértőleg, szabályrendeletet bo-

csátot közre az ilynemű kihágások körüli eljárás s azok bün-

tetése tárgyában. 

— A legözelebb tárgyalás alá kerülő uj 
véderőtörvény értelmében az újoncozás jövőben a 
hadköteleseknek nem a 20-ik, hanem a 2l-ik évében 
történik. Egyik jele ez is a magyar faj satnyulásánk! 



61. szam. 

— T ü z volt vasárnap reggel 7—8 óra kö-

zött. Rácz László IV. t. 144. számú házánál egy 

melléképület hamvadt el. A megejtett vizsgálat ada-

tai szerint a tüzet a szülők által magukra hagyott 

gyermekek okozták, a szalma között gyufát gyújto-

gatván. 

— H u m o r és adósság. Amily különösen 

elü lő egymástól e két szó. mégis együvé került a 

mult napok egyikén egy helybeli vendéglőben. H. ur 

néha puffra iszik s midőn a legközelebbi alkalommal 

megjelen, rendesen elfelejti, hogy az adósok könyvébe 

került. Igy történt a minap is, ezúttal azonban fize-

tett. Fizetés után a vendéglős igy szól: „Uram, ön-

nek tegnapelőttről még 5 pohár söre maradt." A 

vendég nyomban kész volt a válasszal: .Öntse ki. 

kérem, öntse ki, biztosan tudom, hogy azóta már 

megsavanyodott!• 

Hirek a szomszédból. 
— Kinevezés. Návay Imre misteri biztos 

a szárazérszabályozási társulat igazgató-mérnökévé 

Henne János mérnököt nevezte ki. 

— Különleges vacsora. Kunszentmár-
tonban történt. Egy fiatal ember vacsorára hívta 
meg néhány jó barátját. A meghívottak a vacsorára 
kitűzött időben megjelentek és mohó étvágygyal 
láttak az evéshez. Miután a vacsorát elköltötték, a 
háziúr megkérdezte, hogyan ízlett a „nyulpapríkás? !• 
Nagyon jól, felelék a vendégek semmit sem sejtve; 
pedig, hát a nyul képében készített paprikás — 
egy házi kandúrból készült. Mondanunk sem kell, 
hogy a hatás önként következett. 

— A Szárazér szabályozása ügyében kiren-
delt véleményező bizottság Návay min. biztos elnök-
lete mellett szept. 29-én tartotta első ülését Szegeden. 
A véleményező bizottság a szabályozás ügyét, ugy, 
amint az előkészítve volt, teljesen letárgyalta s ha a 
miniszter jóváhagyja azokat, akkor a szabályozás 
munkája, a két levezető csatorna kiépítése még ez 
idén megkezdhető lesz. Ez a két csatorna 500 ezer 
frtnál többe kerül. A körős-tisza-marosi árm. társu-
lat azon észrevétele felett, hogy a csatornaépítés terve 
ejtessék el, s e helyt sajátítsák ki a Szárazér med-
rét és vezessék le a vizet fokozatosan, töltések által, 
napirendre tért az értekezlet. 

— A mezőberényi evang. magyar-szláv 
egvház presbyteriuma egyik legutóbb tartott ülesében 
elhatározta, hogy a már elharapódzott és nagy pár-
tolásnak örvendő pánszlávizmus kipusztítása céljából, 
a templomokban magyar nyelvű isteni tiszteletek 
tartassanak, s hogy azt örök intézményként fenntar-
tani kívánja. 

> SZENTES I LAP« 

szik többnek 40-42 évesnél. A négernő egy cédulára 
irta fel gyermekeinek neveit, mert nem tudja őket 
emlékezetben tartani. 

—- Borzasztó tűzvész pusztított tegnap éj-
jel Kronstadtban, egy több emeletnyi magas házban. 
A tüz oly rohamosan terjedt, hogy a lakóknak nem 
lehetett a lépcsőkön megmenekülniök. Többen, mi-
előtt a tűzoltóság megérkezett volna, az utcára ug-
rottak és súlyosan megsérültek. A tűzben 14 ember 
égett el. 

— A z A l f ö l d i Ú j s á g , dr. Báttaszéki Lajos 
szerkesztésében, október 1-étől naponként kétszer, és 
pedig reggel és este 6 órakor jelenik meg. A vidé-
ken ez az első, naponként kétszer megjelenő lap. 

3. oldal. 

Hazánk és a főváros. 
— Lehetet lenné vá l t • • . A bíróságok 

hivatalos jelentései rendszerint semmitmondó, közö-
nyös, kimert szavak, mégis akadt most egy kézbesí-
tői jelentés, mely egyszerű szavaiban is sok tragi-
kumot tartalmaz. E*y irodalmilag igen jó nevű egye-
temi magántanárnak kellett volna egy idézést átvennie, 
de ezt lehetetlenné tette az, hogy az átveendő irat 
áttekintése után remegni kezdett, tolla kiesett kezé-
ből és egyre érthetetlen szavakat mormolt, a miért 
a hivatalszolga ezt jelenté: „A kézbesítés lehetet-
lenné vált." . . . Megmagyarázza mindezt azon körül-
mény, hogy a kézbesítendő irat — válókereset volt, 
melyet a tanárnak most vidéken, szülőinél időző 
szép neje küldött mas?a helyett gyanutlanul, lesujtó-
lag . . . És a hatás nagyon erős lehetett, mert más-
nap már kiszögezték az egyetem fekete táblájára a 
hirdetést: „Dr. B. P. ezen félévben betegség folytán 
nem tart előadást.* 

— N a g y tűzvész. Duna-Szerdahely mellett, 
Kísudvar helységben szept. 26-án nagy tüz támadt, 
mely a helységet jórészben elpusztította. A tűz tel-
jes három napon át tartott, s a helység majdnem 
teljesen meg van semmisítve. Százhuszonkét lakóház 
és harmincnégy melléképület égett le s ezenkívül az 
egész idei termés is odaveszett. A csendőrség, mely 
buzgón hozzájárult a tűz oltásához, két embert men-
tett ki a lángokból. A helységnek egész lakossága 
hajléktalanul maradt s most a legnagyobb nyomor-
ral küzd. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
— A hadsereg szükségletei . A közös 

hadsereg felruházására vonatkozó szállítási szerző-
déseket, mint egy szept 30-ikí bécsi távirat jelenti, 
a hadügyminíster felmondotta, s arra nyilvános pályá-
zatot fog hirdetni. A minister megigérte, hogy az 
árlejtésnél figyelembe fogja venni a magyar iparosok 
közvállalkozó szövetkezetét, melynek elnöke a honvé-
delmi mínísteriumtól kapja a további utasításokat. 
Az árlejtést a jövő hónapban tartják meg. Vajha ne 
hiába szövetkeztek volna Szegeden a magyar iparo-
sok s oly arányban részesülnének a muukában, amely 
őket joggal megilleti. 

— Törekvő iparosok számára a teh-
nologíai iparmuzeum ez évben is megnyitja a téli 
idő alatt rajzolási tanfolyamait, melyeknek már eddig 
is elég fiatal ember vette hasznát. Ezidén lesznek 
ilyen tanfolvamok asztalosok, lakatosok és kocsigyár-
tók szamára. A rajzfanfolyamok október 14-én reg-
gel 9 órakor kezdődnek; a rajzórák minden hétfőn, 
szerdán és csütörtökön este 7 órától 9-ig, vasárnap 
pedig délelőtt 9—12-ig tartatnak. Beíratási idő asz-
talosok számára október 10, lakatosok és bádogosok 
számára október 11-én és a kocsigyártók számára 
október 12-én este 6 órától 8-ig. 

— Gyapju-űzlet. A bpesti gyapju-piacon 
az elmúlt heten mintegy 900 métermázsa különféle 
gyapjú adatott el a következő árak mellett: finomabb 
posztó-gyapjú 115 — 116 forinton, jó szövet-gyapjú 
85 -99 frton, középminőségü 58—74 frton, homokos 
gyapjú 45 — 46 frton. 

— A pécsi kerületi kiállítást összesen 52,307 
egyén tekintette meg. s igy egv-«*gy napra 2123 lá-
togató esett. Az összes bevétel mintegy 32,(XX) frt, 
a kiadás pedig körül-belől 22,000 frt. 

— B e f ő t t szőlő. Szőlőt a befőttek módjára 
eltenni még eddig nem igen szoktak; noha az ilyen 
szőlő igen Ízletes, ugy, hogy egy háztartásból sem 
kellene hiányoznia. Az eltevés egyszerű. Eltevésre 
igen édes, nagy szemű, nem túlérett szőlőt kell 
választani, az egyes bogyókat ollóval vágjuk le, hogy 
a kocsánykák egy része rajtuk maradjon, aztán nagy 
befőttes üvegekbe rakjuk, ugy, hogy előbb egy sor 
fekete szőlőt, azután erre egy sor fehér szőlőt teszünk 
mindaddig, mig az üveg meg nem telik. Minden 
réteg közé finom, porrá tőrt cukrot (1 kilogramm 
szőlőre \ kilogramm cukrot,) egy kis töretlen fahéjt 
és szerecsen diót teszünk; azután finom borecetet 
forralunk fel s abból langyos állapotban annyit ön-
tünk az üvegbe, hogy megteljék, mire sertés-hólyag-
gal lekötözzük. Vagy pedig így készítjük: Igen szép, 
édes, érett fürtöket ollóval 6—7 szemű kis fürtökre 
vágjuk szét, megmérjük s a befőttes üveget félig 
töltjük meg velők. Ekkor 1 klgr. szőlőre \ klgr. 
cukrot forralunk, a habot leszedjük róla, s miután 
kissé lehűlt. 1 \ liter francia borszeszt keverünk hozzá 
s az üvegekbe Öntjük. Végül még néhány darab 
finom fahéjt teszünk bele, aztán az üveget könnyen 
betakarjuk, napra állítjuk, s végűi szintén sertés-
hólyaggal bekötözzek. 

Külföld. 
— Huszonhét gyermek anyja« New-

Yorkból irják a kővetkező érdekes esetet: Az atlanti 
rendőrkapitány előtt nem rég egy Goódwin Mária 
nevű négernő állt, a kit botrány okozása miat letar-
tóztattak. Goódvin Máriának harminchat testvére van, 
ő maga 27 gyermeknek anyja. Mikor megkérdezék, 
hogy hány éves? azt felete, hogy 38 éves. Nem is lát* 

Legújabb. 
Gr. B a t t h y á n y Lajos özvegye. 

1816—1888. 

A nemzet jelesei közt dúsan arató halál 

szept. 29 én este oltotta ki az első magyar mínis-

terelnök: gróf Batthyány Lajos özvegyének 

életét. Dakáról, Veszprémmegyéből veszi az 

„E—s" szept. 29-ről a nemeslelkű nő halálá-

nak lesújtó hirét, mely leveri, megdöbbenti 

az ország hazafias lakosságát, mert ezzel is-

mét egyike szakadt meg amaz élő kötelékek-

nek, melyek a magyart a nagy események és 

nagy szenvedések emlékéhez fűzi. Gr. Batthyány 

Lajosnénak nagy és megrendítő eseményekben 

gazdag élete, mely Magyarország történetével 

oly szorosan összeforrt, történelmi alak pie-

desztáljára emelték az asszonyt, kiben a nő 

legszebb tulajdona, a szeretet volt a vezér-

eszme, az öntudat felébredésétől a koporsóig. 

Szerette férjét és szerette hazáját, ez volt az 

ő életének tartalma, ez adott a gyenge nőnek 

erőt a nagy fájdalmak elviselésére, hű maradt 

az emlékekhez, melyeket e szeretet tartott 

élesen nemesen dobogó szivében. 

Gróf Batthyány Lajosné szül. Zichy An-

tónia grófnő a magyar hölgy amaz inkarná-

ciója volt, milyennek példáját alig látjuk tör-

ténetünkben, asszonyszív párosulása a férfi 

lelkierejével oly sok nagyot és nemeset mü-

veit. A legnagyobbak között foglal helyet; 

mert szivét sohasem remegtette meg gyönge-

ség, hagyományt teremtett magának férje em-

lékéből s ezt őrizte meg magasztos hűséggel 

még pár nap előtt utolsót dobbant szive. 

A világosi napok után a grófné szerep-

lése egészen a történelemé. Keresztül szenvedte 

mindazt, ami szivet megtörhet. Haynau halá-

los Ítélete, mely a kötél általi halált mondotta 

ki Magyarország első miniszterelnökére, volt 

a legnagyobb szenvedés, a mi érhette. És 

még ebben a szörnyű helyzetben is meg tudta 

őrizni lelkének nagy erejét. Az ő keze fordí-

totta el a meggyalázó halált férje felől, ő csem-

pészte férje fogházába az ollót, a melylyel 

Batthyány sebet ejtve magán, golyóra változ-

tatták a halálos ítéletet. 1849. október hato-

dikának gyászát a nemes nő szive hűségével 

őrizte meg négy évtizeden keresztül. Neki 

nem érkezett el a kiengesztelődés korszaka, 

a számos kísérlet, melynek célja volt, hogy 

a nőt, kinek fájdalmát szentnek tartotta az 

egész ország, megkérlelje, mind megtörött a 

szeretetben, melylyel férje emlékét ápolta. 

Az elhunytat Budapesten, a kerepesi köz-

temetőben levő Batthyány mauzóleumban, 

nagy nevű férje porladozó hamvai mellé fog-

ják eltemetni. 

S i c t m - ~ c m m . 
A létra fokain. 

— Francia regény. — 6-ik közi. 

A fiatal leány szobája csúf volt; de mit szól-

junk a teremhez? Az akácfa, az örökös akácfa ural-

kodott abban is, gyűlöletesebben, mint máskor. A 

kanapé minden oldalról mutatta az akácot, a mely 

kerek vánkosait szögletesen keresztezte: a kényel-

metlen és rut netovábbja, melyet az ibolyaszínű da-

masztszövet csak emelt. 

Kí találta fel azt, hogy a bútorokat ibolyaszínű 

damaszttal kell bevonni? Mily szerencsétlenben fo-

gamzott meg az eszme, hogy az ibolyaszint az akácfa 

színével egyesítse? Az idő, a kiáltó szinek ezen nagy 

koptatója, ugyan megváltoztatta az ibolyaszint, ami 

most lilának látszott; a fonnyadt vásznu függönyök 

szomorúan lebegtek akáctartójukon, mely két végén 

faragott fenyőgombokban végződött. A kályhán egy 

óra Blondelt jelképezte, a képzeleti kastély ablakai 

alatt énekelve: 

Oh! Richárd! oh királyom! a föld elhagyott! 

és ujjaival hárfáját pengette hozzá, minőn még a 

föld legelső muzsikusa sem dudált. 

Egy íróasztal, hat szék és négy karszék képez-

ték a többi hutorzatot. A kályha előtt tűzellenző ál-

lott, pedig még soha sem volt e kályhába befűtve, 

mióta Pichoték laktak ezen lakásban. Arra, hogy 

fűteni kellene a termet, senki sem gondolt; a lám-

pák majd felmelegítik! Aztán, ha majd tizenketten 

lesznek, nem is lesz hideg. 

Adeline azon gondolatra, hogy el kell mindezt 

hagynia, egy csepp bánatot sem érzett; a lámpások 

fénye az ibolyaszint még szomorúbbnak tüntette fel, 

mint egyébbkor s még a falon függő négy családi 

kép sem mosolygott a fiatal leányra. 

— Végre, — mondá Adeline magában, a még 

benne meglévő gyermekes viszketeg folytán nyelvét 

külön-külön kiöltve, s magát mélyen meghajtva 

mindegyik kép előtt, — végre boldogult Pichot urai-

mék és asszonyságaimék, elmegyek és nem fogom 

önöket többé látni! Nem nagy kár lesz! 



4. oldal. 

Ismét csengetés hallatszott, vékony, halk csen-

getés, takarékos hanggal, a ininö illendő oly házba, 

hol a takarékosság az uralkodó elv, — és néhány 

perc múlva Claudel Adrién lépett a szobaba. 

— Kisasszony mondá magát meghajtva. 

Adéline visszabókolt és mindketten némán ál-

lottak még egymással szemben. Oly kevéssé ismer-

tek egymást! Mit beszélhettek volna? Adrién ezen-

felül meg egészen fel volt indulva egy izgalomtól, 

mely azonban jegyesét nem illette; mégis beszelni 

kellett valamit és a vőlegény azt hozta elő, ami gon-

dolataihoz legközelebb állott. 

— Tudakozódtam; két hét elég; holnap elvi-

szem az iratokat és április másodikán majd meges-

ketnek. 

Április másodikán már! Tehát három hétnél 

kevesebb választja öt el esküvőjétől? A liatal leány 

elhalványodott; az ismeretlen mindig ijesztő és ő 

azon vette magát észre, hogy nem ismeri ezen embert. 

— Köszönöm a szép bokratát, — mondá végül, 

hogy elleplezze zavarát. 

Claudel kézmozdulattal felelt, mely azt akarta 

jelenteni, hogy nincs mit köszönni, és letette kalap-

ját a székre, hogy legalabb ügyetlenségét elpalástolja. 

Adeline ezalatt vőlegényét ügyelte. 

Csinos fiu volt, valamivel nagyobb középsze-

rűnél; selyem bajsza szépen környékezte kerekded 

arcát és értelmes szajat; arckifejezése nyilt és őszinte 

volt, bar egy kis gúnyos vonás is vegyült bele. Ez 

különben az ember tetszésétől függ és mit sem bi-

zonyít, hacsak nem azon óhajtast, hogy közömbö-

söknek és szellemeseknek látszassunk. Kék szemei 

élénken mozogtak, és a íiatal ügyvéd gondolatait 

látszottak elkísérni a szoba minden zugaba. Fekete 

hajával, mosolygó ajkaival szép volt, és Adeline azt 

mondá magaban, hogy ezen íeríi karján minden ma-

gaslatra eljuthat. 

De mielőtt eljutott volna a célba vett magasla-

tokra, még néhány kis formslítást kellett elvégezni: 

az első volt megismerkedni jegyesével, kinek három 

hét múlva neje lesz és kiről eddig mit sem tudott. 

Pichot kisasszony nem volt félénk, dacara annak, 

hogy tartózkodónak tudta magát mutatni. Jövendő-

bélijére emelte szemeit. Oly tekintettel taialkozott, 

mely a legnyíltabb helyeslést árulta el. 

— Ön pompásan öltözködik! — mondá Claudel 

mosolyogva. 

Adeline szemérmetesen sütötte le szemeit. 

— Az nem lényegtelen, — folytata a liatal 

ügyvéd. — A nő, ki ismeri az öltözködés művésze-

tet, ki jelentőséget tud fektetni a szalagcsokorba, 

nagy fölénynyel bír a többiek felett, bár azok száz-

szor gazdagabbak s szebbek lehetnek . . . Különben 

egy sem lehetne szebb önnél, teve hozzá udvariasan. 

Újra csengetés szakita felbe a társalgast. Pichot 

asszonyság lépett a terembe, meg egészen elkapatva 

azon sietség altal, melylyel öltözködését végezte. Fő-

kötője kissé félre volt csapva, mit egy ügyes kéz-

mozdulattal Adeline igazított helyre, majd eltűnt, 

mialatt anyja a vendégeket fogadta. 
(Folytatása következik.) 

I roda lom. 

Szerkesztői üzenetek, A P e s t i H í r -

l a p közkedveltséget az utóbbi időben lehetőleg meg fokozta 

a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly 

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

ról-napra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ert 

u ki a kérdést intezte; de a Pesti Hírlap szerkesztői üzenetei 

nek rovata sokszor fölér egesz tárcával, mely oktat es szóra 

koztat egyszerre s a kerdések, melyekben az olvasó közönség 

tanacsért fordul a szerkesztőséghez, élénkén tanúskodnak arról 

a szinte családias, szívélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 

szerkesztősége es eloíizetöi között fennáll. Vannak azonban 

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

a Pesti Hirlapban; ilyenek a szinhazi, törvényszéki, napihir és 

távirat rovatok. Azonkívül jól megválogatott tárcák es mulat-

tató karcolatok emelik a Pesti Hirlap becsét s teszik oly élénkké, 

hogy e tekintetben egy lap sem versenyezhet vele. Es bar 

eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ara alig ha* 

ladja meg a legolcsobb néplapok arát, lé ven egy hóra 1 frt 

¿0 kr., negyedevre 3 frt 50 kr. Az elölizetesi összegek a Pesti 

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

dök, a honnét egy hétig mutatványszamokat is küldenek in* 

gyen és bérmentve. 

— H Magyar C s a l á d H
 a cime a legújabb képes 

szépirodalmi hetilap, mely Abrai Karolynak, regi, jónevü regény-
írónk szerkesztése alatt oktober 1-en megindult s melynek 

»SZENTESI L A P « 

mutatványszáma előttünk fekszik. Hetenkint látunk ilusztrált 
lapot, de azt hiszük, hogy nagyobb jogosultsággal az a lap sem 
kezdheti meg az új évfolyamot, melynek múltja van, mint ez 
az új, melynek múltja nincs, de hisszük, annál nagyobb jövője. 
Legalább a mutatványszám gazdag tartalmú- a melyben régi 
és uj előkelő iró és költőnevékkel találkozunk, bízvást arra 
következtet. Murai Károly, az ilju irói nemzedék e kiváló tagja 
„Nem szeretik egymást" címmel elbeszélést kezd meg; másik 
sokat igérő elbeszelés a szerkesztő tollából folyt „Szerelem és 
becsület" cím alatt, a harmadikat, „A csavargót" Szentmiklósi 
irta. Két regényt kezd meg: „Hazai titkok" sensatiósnak Ígér-
kező eredeti regény, Ábrái Károly müve; a másik Karlovszky 
hírneves orosz regényíró „Hitves és kegyencnő" című remek 
alkotása. Költeményt Endrődi Sándor és Illyés Bálint adnak e 
füzetben. A heti tárcát Mészáros István, az „Ország-Világ egy-
kori szerkesztője irja állandóan a lapnak, a ki egyszersmind 
főmunkatársa. Képei igen szépek, kedves jeleneteket ábrázolnak. 
— Es ily gazdag tartalom, mulattató olvasmányok, képek, a 
boríték tarkaságai — sok előfizetőnek kedves olvasmánya — mind 
csupán 0 frt egész évre. — A legmelegebben ajánljuk e lapot, 
mely a fővárosi hetilapoktól eltéröleg, a magyar vidéki életet, 
szokásokat életet, s a vidéki érdekeket fogja fölkarolni, mint 
azt az előfizetési felhívásból olvashatni, melyet, mint mutatvány-
számot, minden magyar olvasónak megküld kiadóhivatal e cím 
alatt: „Magyar Család" Budapest, Üllöi-út 11. szám. 

Az Osztrák-magyar monarchia 
Írásban és kepben nagy mü 68-ik füzete hagyta el 
a sajtót. Ez a Felső-Ausztriát és Salzburgot ismertető résznek 
egyszersmind 9-ik füzete. Föcikke János főhercegnek mütörté-
nelmi adatokban annyira gazdag tanulmánya Felső-Ausztria épí-
téséről, szobrászatárói és festészeten 1, melyet Pasteiner Gyula 
fordított magyarra. Az illusztrációkat (régi templomokat, épü-
leteket, műtárgyakat) Siegl, Kropf rajzoltak hozzá. Ug>ane füzet-
ben kezdődik a felsőausztriaí kőzkazdaságiélet ismertetése, melyet 
többek közreműködésével Neumann-Spallart szerkesztett, több 
népéleti illusztrációval. A füzet ára 80 kr. 

Budapesti Hirlap. A „Budapesti Hírlapi-
nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját. A lap 
eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét; minden 
pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez 
egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb 
intelligenciája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt 
oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A 
sazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Budapesti 
Hirlap erte el: legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az or-
szágnak. A külső dolgozótársak egész seregén kívül a szer-
kesztőségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar 

Homok 

K.-Szt.-Márton 

Tőke 

Szentes (vend) 

6 ó. 15 p. d. e. 

7 ó. Iá p. d. e. 

7 ó. 42 p. d. e. 

8 ó. 10 p. d. e. 

54. szám. 

2 ó. 32 p. d. u. 

3 ó. 25 p. d. u. 

3 ó. 56 p. d. u. 

4 ó. 30 p. d. u. 

gálát immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhat-
juk: nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a nél-
kül, hogy a „Budapesti Hirlap" arról rögtön ne adjon hü es 
kimerítő tudósítást. A „ B u d a p e s t i Hírlap" politikai cikkeit 
Kaas Ivor báró, Rákosy Jenő, Balogh Pál irják más kiváló 
hazai publicistákkal híven a lap független, magyar, pártérde-
keket nem ismerő szelleméhez. Politikai hirei széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származ-
nak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alap-
ján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felöl távirati 
értesülésekkel látnak el rendes levelezőnk minőkkel minden 
városban, sőt nagyobb községben is bír a lap: a „ B u d a p e s t i 
Hírlap" tör irat i tudósításai manap már teljesen egy fokon 
állanak a rilágsajtó legjobban szervezett hir szolgálatával. Eu-
rópa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját 
tudósítók vannak, a kik ugy az ott történő eseményeket, mint 
az elektromos dróton oda futó híreket rögtön megtáviratozzák. 
A külföldi rendes tudósítókon kívül minden fontosabb ese-
mény felöl a szerkesztőség külön kiküldetési! tagjai adnak 
gyors és bő értesítést. A „Budapesti Hirlap" e célokra havon-
kint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még 
egy-egy hírlap egész költségvetése volt: de sikerült is elérnie, 
hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánum a a saj-
tónak. A „ B u d a p e s t i Hírlap" Tárcarovata Teleky Sándor 
gróf. Tóth Béla, Hákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló irók 
közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gon-
dot fordít rá, hogy megmaradjon elökellö színvonalán A na-
piroratokat kitűnő zsurnalisták szerkesztik s a helyi ertesülés 
ismert legegyesebb tudósítókra van bízva. Rendőrségi és tör-
vényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét ese-
ményeit is mindig oly hangon tárgvalják, hogy a „Budapesti 
Hirlap" helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazda-
sági roratban a magvar gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A re<iéiufcsar-
nokban csak kiváló irók legújabb müveit közöljük. Á elöfize-
tes föltételei: Egész évre 11 frt. félévre 7 frt negyedévre 3 frt 
50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. As előfizetések vidékről legcél-
szerűbben postautalványnyal eszközölhetők következő cini alatt: 
A „Budapesti Hirlap* kiadó-hivatalának. IV. kerület, kalap-
utca 16. szám. 

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

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 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. 

N y i 11 -1 é r. 
(B rovatban közlőitekért nem felelős a i t e r k . ) 

Ny i l a t koza t . 
Egy nemtelen rágalmazó pár nap előtt azon 

hirt költötte rólam, mintha en Bartha János királvi 
aljárásbiró ur nevére váltót hamisítottam volna. 

Erre nézve, nehogy valónak látszassék a koholt 
hir. kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy ezen 
rágalmat ellenem koholta egyént, bárki legyen is az, 
annak bebizonyításáig tisztességtelen és jellemtelennek 
nyilvánítom. — Végezetül még csak annyit kívánok 
mondani azon nem igen tisztességes embernek, hogy 
az ilven kenyérkereset helyett tisztességesebbet vá-
lasszon és piszkos lehelletével ne fertőztesse a le-
vegőt. 

Vecseri István m. k. 
árvaszéki h. iktató és kiadó. 

Hevesi Péter 2 - 2 

I. t. 13. számú háza kedvező feltételek mel-

lett eladó; értekezhetni id. Szánthó Jánossal. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városban 

felfüggesztés folytán ideiglenesen megürült, 

700 frt javadalmazással egybekapcsolt szám-

vevői állás a községi törvény 84. §-a értel-

mében Szentes város képviselőtestülete által 

helyettesítés utján betöltetni rendeltetvén el, 

felhivatnak mindazok, kik ez állást elnyerni 

óhajtják, hogy a községi törvény 73. és 75. 

értelmében választhatóságát, képességét 

s erkölcsi magaviseletét igazoló okmányokkal 

felszerelt kérelmüket, Szentes város közigaz-

gatási iktató hivatalánál f. évi octóber hó 

4-ik napjáig nyújtsák be. 

Szentes, 1888. szeptember hó 28-án. 

Sarkad i , 
polgármester. 

Érvényes 1888. 

S z e n t e s — 
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Hirdetések 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

Budapesten : 
Goldberger A. V. váci-utca 9. sz., 

Mezei Antal, Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca 6. sz., 

Eckstein Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

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

és Haasenstein és Vogler hirdetési 

irodájában. 




