
XVIII. évi folyam. 1888. 62. szári). Péntek, október 12. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

Kui caparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ára 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

N y i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n e 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: 

M a r k Nándor és Dezsó 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 piaci éó vásári helypénz. 
Szentes, 1888. október 7. 

A piaci és vásári helypénz elsikkasztása 

a városi képviselőtestületet arra indította, hogy 

a káros és lelkiismeretlen elkezelésnek kitett 

helypénzekiiek házi kezelésévei felhagyjon a 

város, és azt magánkezeiéire haszonbérbe adja. 

A képviselőtestület ezen intézkedéséi, eltekintve 

a legközelebbi sikkasztási esettől, mindenki 

örömmel vehette; mert a hely pénzszedés ma-

gánüzlet körébe vágó jövedelem, mely, házi-

lag kezelve, csak kárával járhat a városnak. 

Különben a helypénzszedést eddig is csak 

azért kezelte ¿1 város házilag, hogy igy meg-

tudja annak jövedelmét, és a haszonbérbe-

adásnál tájékozhassa magát ezen jövedelmi 

forrás értékéről. 

A próbaidő alatt volt módja a városnak 

a helypénzszedési jog valódi értékének meg-

állapításához szükséges adatok beszerzéséhez, 
s igy egészen itt az ideje, hogy a helypénz-

szedési jog haszonbérbe adassék. S midőn e 

tárgyban felszólalásra határoztam el magam, 

erre csak az késztet, hogy egy ily tekintélyes 

jövedelmi forrásnál, ennek kellő értékesítésére, 

a bérbeadás döntő sulylyal bir, s igy épen 

nem felesleges, ha e feltételek és módok nyil-

vános megbeszélés tárgyává is tétetnek. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Erdélyi emlékek. 9 

Irta: Papp Lajos. 

(A segesvári csatatér. — A szászok. — Brassó.j 

A szászok főfészke, a déli Kárpát-láncolat al-

miban íekvő Nayy-Szeben, vagy mint ők nevezik: 

llermanstadt (Hermán vezérük után, ki őket 1 160-ban 

ide vezette), melynek szép fekvése, finom Ízlésre 

valló népkertjei, góth-stylű temploma, tudományos 

célú egyletei, tanintézetei s gyűjteményei, köztök a 

hires Bruckenthál-féle muzeum, méltók a megtekin-

tésre. 

A másik jelentékeny város, hol a szászoknak, 

bár határozott kisebbségben vannak — az oláhok-

kal társulva, a suprematiót sikerült kivivni: Brassó. 
Nincs Erdélynek, de talán egész hazánknak 

>em oly regényes fekvésű városa, mint Brassó. A 

délkeleti Kárpátok lábainál, néhány órányira a ha-

társzéltől, a tömösi szoros közelében fekszik. Tőle 

délre mindenütt erdős hegyek emelkednek. Előtte 

egy, több négyszögmértföldnyire kiterjedő sik: a 

Bárcaság terül el. 

A város déli részén, mindjárt a város szélső 

házainál, egy 500 méter magasságú hegy: Czénk 

hegye emelkedik, mely Brassó főéke, koronája. 

E hegy északi, Brassó felőli oldalát, gyönyörű 

erdő ékesiti, mig déli része kopár és sziklás ; épen 

ezért némelyek azt állítják, hogy az erdőt valaha 

emberi kezek ültették. Tetejére a város felől igen 

kényelmes hegyi ut vezet. A tetőről oly gyönyörű 

A városra nézve az volna a legkényel-

mesebb, ha e jogot egy bérlőnek adná ki; de, 

véleményem szerint, nem ez a legjövedelme-

zőbb mód. A piaci és vásári helypénzszedési 

jog értéke lényegesen csökkent az által, hogy 

a tariffa módosíttatott. Ez a jövedelmi forrás 

azonban még igy is G—7 ezer frtot ér éven-

kint. — Egy, G—7 ezer frtos bérlethez nem 

minden embernek van elég anyagi ereje, s igy, 

ha a város az egész helypénzszedést egy bér-

let tárgyává teszi, akkor kicsi lesz rá a kon-

kurrencia, s ekkor kevesebb lesz a bérösszeg. 

A fő tehát az, hogy a konkurrencia biz-

tosittassék, s ennek egyedüli módja, hogy a 

piaci helypénz választassák el a vásári hely-

pénzszedés jogától s ez külön adassék ki 

haszonbérbe. Még a piaci helypénzszedést is 

ketté lehetne választani, és pedig a köznapok 

és heti vásárok szerint. (No, ez nem növelné, 

de csökkentené a helypénz jövedelmét. Szerk.) 

Határozott meggyőződésem az, hogy igy, 

szétszedve, sokkal több konkurrens lesz a hely-

pénzszedés bérletére és e konkurrenciának 

nem lehet más következménye, mint az, hogy 

a helypénzbérlet összege nagyobb lesz, mintha 

az egész egy bérletté tétetik. 

Tanácsolom tehát, hogy a város igy adja 

ki a helypénzt. T. J. 
volt városi képviselő. 

A körös-tisza-marosi ármentesitő és belvizszabályozó 
társulat központi választmányának 1888. évi október 
14-én délelőtt 10 órakor Szentesen tartandó ülésén 

elintézendő ügyek 

tárgysorozata 
1. A közgyűléshez intézendő s a főigazgató ál-

tal előterjesztett évi jelentés. 
± A Szarvas alatt levő körösi 187a átmetszés 

balpartján kiépítendő végleges töltés, esetleg a 
szarvas-szentandrási ideiglenes gátak megerősítése 
tárgyában folyó évi szeptember 2-án ad 37710 sz. a. 
kiadott közmunka és közlekedési ministeri rendelet. 

Ezzel kapcsolatban az említett átmetszés mel-
lett építendő végleges töltés terveinek és költségve-
tésének előterjesztése. 

3. A m. kir. közmunka és közlekedési ministe-
riumnak a társulati védművek megvizsgáltatása iránt 
szeptemb. 13-án 35483 sz. a. kiadott rendelete. 

Továbbá főmérnöki jelentés — a központi vá-
lasztmány ¿4—88. sz. határozata — az árviz által 
megrongált töltésvonalak és töltéscsuszások kijaví-
tásáról s az ezek által igenylendő rendk. költségekről. 

Ezzel kapcsolatban a szaktisztségeknek úgy a 
töltésjavitásra, mint a rendkívüli anyagbeszerzé-
sekre vonatkozó előterjesztéseik és 

Öcsöd község kérvénye, a község alatti védgá-
tak megerősítése, illetve kiépítése iránt. 

4. A pénzügyi bizottság jelenése a társulat 
pénzügyeinek állapotáról s véleményes javaslata a 
jelen évi árvízvédelemmel kapcsolatos rendkívüli 
kiadások, úgyszintén a 18,a átmetszés mellett léte-
sítendő töltés költségeinek fedezésére vonatkozólag. 

5. A rn. kir. közmunka és közlekedési minis-
teriumnak 1888 junius 26-án ¿4961 sz. a. kiadott 
rendelete, a kistisza-porgányi összekötő csatorna és 
kósdi zsilip építése ügyében. 

Ezzel kapcsolatban főmérnöki jelentés a kósdi 
zsilip terveinek módosításáról és a zsilip épités mi-
ben állásáról. 

szép kilátás nyilik a Bárcaságra s a székely földre,1 

melyhez hasonlót nem sokat lehet találni. 

A Czenk déli oldalán kinyúló sziklán egy vár 

nyomai látszanak, melyet még a német lovagrend 

vitézei építettek; azonban ezen romok, az idő által 

rövid idő múlva megemésztetnek. A hegy csúcsán 

egy torony alakú épületecske áll, melyet 1849-ben 

a muszkák építettek oda, valószínűleg emlékül, azon 

szomorú időben, midőn ők, szeretett hazánkban, a 

magyar szabadság eltiprásában mint eszközök fára-

doztak. A brassóiak kegyelettel őrzik e silány emléket. 

Brassó — távolról — rendezetlen városnak 

látszik, azonban belőlről tekintve, szépség tekinteté-

ben ritkítja párját egész Erdélyben. Utcái egy része 

szűk és görbe, de más nagyobb része szabályosan 

épült, és mondhatni, fényűzéssel kövezettek. 

A belváros utcáinak járdái ugyanis szines (fe-

kete, szürke, vörös) kövekkel vannak kirakva s kü-

lönféle alakokkal díszítve. Épületei csínnal s distingvált 

ízléssel vannak építve. Legkiválóbb épülete a goth 

izlésü luth. főtemplom, mely még a XlII-ik század-

ban épült. Benne van elhelyezve az a hires orgona, 

mely, nagyság tekintetében, még a közelmúltban is, a 

világ harmadik orgonájának tekintetett. 64 változata 

használásával a legfinomabb fuvola hangtól, a meny-

dörgésszerü robajig, minden hangot vissza képes adni. 

Brassó kereskedelmi tekintetben igen fontos 

pontja Erdélynek, mivel az Oláhországba vezető 

nemzetközi vasút torkolatánál fekszik és igy keres-

kedelme Romániával igen élénk; az utóbbi években 

azonban e téren lankadtságot tapasztalhatni, a mely 

nagy befolyással van iparának s általában közéleti 

tevékenységének hanyatlására, 

Azonban Brassó jelentőségét, minden hanyat-

lása dacára, nem szabad kicsinyleni és igen fontos 

nemzet-politikai kérdés, hogy e városban a kisebb 

számú szászokkal szemben, a magyarok a suprema-

tiót kivívhassák. Ami ugyan, valószínűleg, nem fog 

egyhamar megtörténni, mivel az értelmiség nagyobb 

részét a szászok képezik s a vagyon is az ő kezök-

ben van; s a magyar elemet állami hivatalnokok, 

iparosok, napszámosok és csekély számú kereskedők 

képezik. 

Tagadhatatlan azonban, hogy a magyar kormány 

itt, valamint Szebenben is, minden lehetőt elkövet 

a magyarosodás érdekében. Elemi-, nép-, polgári-, 

ipar-, kereskedelmi- és középiskolákat állit s a ma-

gyar cultur-egyesületeket anyagilag támogatja. 

(Székelyföld. — Sepsi-Szent-György. — Élőpatak. — Kovászna. — 

A torjai Büdös.) 

A Királyhágóntuli kerület keleti részén, a szász 

földtől északra, van egy 300 négyszögmértföldnyi 

terület, melyet Erdély gyémántjának lehet nevezni, 

mivel mind szépség, mind gazdagság tekintetében, 

Erdély vidékei kőzött páratlanul áll. Ez a szép és 

gazdag vidék: Székelyföld. 
A természet, mintha renn!*elni akarván, két 

kézzel szórta ékességeit s gazdagságát e vidékre; itt 

mindazt, mi a hatalom és erő, nagyszerűség és fön-

ség, vagyon és gazdagság kinyomatai, feltalálhatjuk. 

Az égig meredő fenyő, tölgy, bükk s az őserdő 

minden faja által koszorúzott hegyeket, festői szikla-

hasadékok s igéző szépségű völgyek váltják fel, me-

lyekben ásványos vizű, gyógyító erejű patakok csőr-
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6. A mindszenti Kurcza-zsilip biztosítására vo-
natkozó s a társulat főmérnöke altal készített ujabb 
tervek. 

7. A m. kir. közmunka és közlekedési minis-
teriumnak f. évi junius 28-án 25383 sz. a. kelt ren-
delete, a Tisza szabályozassal kapcsolatos társulati 
építkezésekre adományozott 120,000 frt ügyében. 

8. Ugyanannak 1888 julius 11-én 14134 sz. a. 
kelt rendelete, melylyel Horváth Gyula kormánybiz-
tos számadásai elbíráltatván, ezekre nézve Horváth 
Gyula ur a további felelősseg alól, úgyszintén kor-
mánybiztosi állásától felmentetik s a számadásokra 
tett észrevételek és a számadasi kivonatok a társu-
lattal közöltetnek. 

Ezzel kapcsolatban a közlekedési ininisteriuin-
nak 1888 aug. 29-én 39052 sz a. kelt rendelete, 
melylyel a tarsulatnak a végleszamolás szerint mu-
tatkozó 30073 frt 3U112 kr. maradványpénzből 2ÜOOO 
frt az állampénztárból kiutalvanyoztatik. 

Végre Horváth Gyula kormánybiztosnak 1888 
junius 7-én kelt átirata, melylyel a kormánybiztosi 
működésről szerkesztett emlékírat a társulatnak 500 
példányban megküldetik. 

9. A m. kir. közm. és közi. ministerium 1888 
julius 10-an 31342 sz. a. kelt s a kistiszai zsilip 
bedőlése által okozott árvíz alkalmaval Földeák es 
Lele községekbe Csanád megye hatósaga altal ki-
rendeltetni kért katonai karhatalom 182 írt 85 kinyi 
költségeinek megtérítésére a tarsulat kötelező ren-
delete. 

10. Ugyanazon ministeriumnak 1888 julius 
30-án 344(31 sz. a. kelt rendelete, melylyel Mezőbe-
reny varos elöljáróságának azon kérvényét, hogy a 
társulati járulékok a már elkeszitett műszaki ártér-
fejlesztés adatai szerint vettessenek ki, a tarsulat-
nak leküldetik. 

11. Ugyanazon ministeriumnak 1888 junius 
24-én 34048 és szept. O-an 39í>07 sz. a. kiadott 
rendeletei, melyekben a kettős-körösi átvágások mel-
lett a hullámtérben maradt régi töltesek eltavolitasa 
iránt intézkedik. 

Ezzel kapcsolatban ugyanazon ministeriumnak 
a gróf VYrenkheim Frigyes tulajdonat kepező régi 
töltés elhordására vonatkozolag 19037—1887 sz. a. 
kiadott rendelete s a tarsulat főmérnöki hivatalának 
320—1887 és 730—87 szám alatti előterjesztesei. 

12. A társulati közgyűlés tagjainak a központi 
választmány f. évi 43 számú hatarozata alapjan 
újra összeállított névjegyzéke. 

13. A mult évi 21. számú közgyűlési határo-
zattal kirendelt küldöttségnek a tarsulat 1887. evi 
számadásai megvizsgálásáról szóló jelentése. 

14. Jelentés a központi választmány mult évi 
77. szamu haíarozatával tett azon intézkedésre, hogy 
belvizlevezetési célokra a társulat összköltségvete-
sébe felvehető összegek és azok felhasználása iránt 
szabályzat készíttessek. 

gedeznek. A szép völgyeket tágas, mértföldekre nyúló 

rónasagok váltják fel, melyek ep ugy megtermik az 

arany kalaszt, mint a barmok szamara az illatos le-

gelőt. A hegyek mélyében mindenütt értékes ásvá-

nyok: kén, kősó, vas, réz stb. vannak elrejtve. 

És a nép is, mely e szép és gazdag vidéket 

lakja, mintha méltányolni igyekeznek a természet 

pazar áldását: jobb itt, mint bárhol a hazaban. Ér-

telmes, munkás, takarékos, istenfélő és becsületes. 

Kinek lelket bánat emeszti s megunta a vilá-

got, avagy megutálta az embert, mert megcsókolta 

és megcsalta: menjen Székelyföldre s újból megsze-

reti az embert. 

Ki elveszité jó kedélyét, s a sors csapásai el-

vették életkedvét: az menjen oda és szívjon az üde 

levegőből, bizonyára visszanyeri mindazt, ami reá 

nézve elveszett. 

Kinek évek súlya nyomja vállait, a ki megunta 

a munkát, mert megviselte, s kinek hosszas beteg-

ség gyötri testét s lemondott az életről: az jöjjön 

ide s élvezze ennek a helynek gyógyító, életet adó 

s lelket elevenítő gyógycseppjeít s visszanyerni érzi 

elmúlt itjuságát. 

A világnak csak ez az egy helye van, ahol nem 

bántanak senkit az emberek, hanem mint jóbarátot, 

mint testvért, szívesen fogadnak. Csak ez az egy helye 

van a világnak, a hol nem kúrálnak és mégis meg-

gyógyulsz, de meggyógyulsz egészen. 

A mesebeli tündérországhoz hasonló ez a vi-

dék . . . A nép, mely lakja, egy eszmén csügg, egy 

eszméért rajong: szeretni egymást és szeretni am i 

mindennél drágább: a hazat. 

Ez a szeretet eredményezi azon igazán szép 

»SZENTESI LAP< 

Ezzel kapcsolatban előterjesztés az iránt is, 
hogy a belvízszabályozással kapcsolatos és a tár-
sulati alapszabályok szerint az össztársulat költség-
vetésébe fel nem vehető költségek miként lennének 
fedezhetők. 

15. A társulat 1889. évi költségelőirányzata. 
10 Főigazgatói jelentés a Szárazér szabályo-

zása ügyében, f. évi junius 21. és 25. sz. a. hozott 
központi választmányi határozat. 

17. Főmérnöki jelentések a csongrád-sövény-
házi ármentesitő társulat közszemlére kitett töltés-
tervei ügyében. 

18. Főmérnöki jelentés a Vidlicska Miklós vál-
lalkozó által épített öcsödi és endrődi őrházak felül-
vizsgálásáról. 

19. Főmérnöki jelentés a jaksori és tehenesi 
gát burko lat ok fel ü 1 v í zsgáI ásáró 1. 

20. Főmérnöki jelentés a köröstarcsa-gyomai 
töltésépítés miben állásáról. 

21. Főmérnöki előterjesztés a központi választ-
mány f. évi 25. sz. a. kelt határozatára, a belvíz-
szabályozás végrehajtásáig a mindszet-apátfalvi sza-
kasz területén szükségesnek tartott palliativ intéz-
kedésekről. 

22. Gyoma község elöljáróságának kérvénye, a 
gyomai kisbirtokosság által létesített árvizíogó kereszt-
gatnak a társulat részére kendő átvétele és az épí-
tési költségek megtérítése ügyében. 

23. A tiszavölgyi társulat központi bizottságá-
nak megkeresései a tiszaszabályozás utolsó 40 évi 
történetére vonatkozó adatok bemutatása tárgyában. 

24. A békésgyulai folyammérnöki hivatalnak a 
körösi 23. számú atmetszes balpartján s a Gyoma 
és Endrod községek alatt államilag kiépített tölté-
sek végleges álvétele iránt. 

25. Békésmegye közigazgatási bizottságának 
megkeresése a gyoma-endrödi országúti töltesnek a 
varmegye tulajdonába leendő visszadatása iránt. 

20. A mindszent-apátfalvi szakaszválasztmány 
f. évi 8. 9. szamu előterjesztései a Bittó-féle makói 
háznak — a központi választmány 47—880. sz. hatá-
rozata hatályon kivül helyezésével — gátőr lakká 
leendő átalakítása és utczavonalának csere utján 
való módosítása ügyében. 

27. Szathmáry Ede társulati ügyész jogi véle-
ménye az államkincstár ellen báró Braunecker Lamo-
rál altal 15,000 forint ügyvédi munkadíj iránt indított 
perbe való beavatkozásra vonatkozó központi választ-
mányi 25—888. sz. határozat hatályon kivül helye-
zése tárgyában. 

28. Ugyanannak ad 120—1888. sz. előterjesz-
tése, özvegy Návay Györgyné földeáki lakos kártérí-
tési ügyében. 

29. A társulat töltésépítési céljaira a békési 
határban elfoglalt területek iránt gróf Wenkheim 
Krisztinával és Békés varos elöljáróságával kötött 
kisajátítási egyezség jóváhagyása. 

30. A társulat központi hivatali helyiségeinek 
bérletére vonatkozó szerződés meghosszabbítása. 

tulajdont, hogy a törzsösszetartási érzet sokkal 

élénkebb bennök, mint bármely más nemzetiség-

nél. A székelyek jellegre, nyelvre, szokásai s lelki tu-

lajdonaira nézve a magyarral csaknem teljesen meg-

egyeznek, mégis a magyartól egészen külön álló 

nemzettestnek tartják magokat. De azért az anyaor-

szággal mindig együtt tartanak, azzal éreznek, az-

zal gondolkoznak. 11a annak öröme van, az az ő 

örömük s a bánatja egyúttal az övék is. 

A székely nép leleményessége s kiváló vendég-

szeretete messze íöldön hires; furfangos észjárása 

példabeszédszerü. Vájjon ki ne ismerné azon adomát 

a csikiekről, hogy az erdőben a lajtorját keresztben 

vitték, hogy sok fat kelljen levágniok, miután a köz-

ségnek csak heverő fát volt szabad hazahordani. 

De legjobban jellemzi a székely furfangos ész-

járását a következő két adoma, mely régi bár, de 

felújítása nem lesz talán időszerűtlen. 

Az oláhfalviak 11. Apafíytól azt kérték, hogy 

engedje meg, miszerint nekik Oláhlalutól Gyulafe-

hérvarig legyen egy posta, (igy nevezik azon helyet, 

hol bizonyos vámot kellett fizetni.) Ez által azt ér-

tek el, hogy mikor deszkájokat vitték eladni Gyula-

Fehérvárra, vámot sehol sem fizettek, holott azelőtt 

sok helyen kellett. 

A gagyíak II. Józseftől ezt eszközölték ki: „A 

kinek lova nincs, annak szabad gyalog járnia Gagy-

nak határaiban.44 De ezzel József járta meg, mert 

midőn tovább akart menni, a gagyiak nem adtak 

neki fuvart; és ettől kezdve sem a magistratus, sem 

más hivatalos személy Gagyon fuvart ingyen nem 

kapott. 

(Folytatasa következik.) 
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Politikai hírek. 
- Négy u j törvényjavaslat . Az 

országgyűlés tudvalevőleg e hó 15-ére van 

egybehiva, de miután királyi leirat által a 

megnyitás elhalasztatott, lehet, hogy a kép-

viselőház első ülését csak szerdán, octóber 

17-én fogja megtartani. 

A ministerelnők — mint a Bud. Corr. 

jelenti — már az első ülésen négy nagyfon-

tosságú törvényjavaslatot fog benyújtani. Az 

első az 1889-iki költségvetésről, a második 

az italmérési jogról, a harmadik a regale meg-

váltásáról és a negyedik a pénzügyigazgatás 

rendezéséről szóló törvényjavaslat. A jövő évi 

költségvetés kiadási részében, kivéve az állam-

adóssági kamatokat, ugyanabban a keretben 

mozog, mint az idei költségvetés; a hol, fő-

kép a rendkívüli költségvetésben, megtakarí-

tás volt, lehetséges a kormány előterjesztésé-

ben, azt keresztül is vitte. A bevételek tetemes 

többletet mutatnak fel, ugy, hogy a mérleg 

teljesen meg fog felelni a ministerelnők által 

annak idején tett ama nyilatkozatnak, hogy 

az 1889-iki költségvetés csak nagyon csekély 

deficitet fog felmutatni. 

Kiváló jelentőséggel bír ama terjedelmes 

törvényjavaslat is, mely a pénzügyi közigaz-

gatás reformját öleli fel. Központosítva lesz 

e javaslat értelmében a pénzügyministerium 

összes közegeinek és kirendeltségeinek teen-

dője megyénkint, kerületenkint egy-egy hiva-

talban. Véget fog vetni ez a törvény amaz 

anomáliának, hogy az adó-kivető és adó-be-

szedő, a dij- és illetékkiszabási hivatalok, a 

pénzügyi administrátiónak egyéb közegei, mind 

külön-külön intézkedtek, ugy, hogy a felek 

gyakran tényleg nem tudták, tulajdonképen 

mennyi adót kell íizetniök. 

— B i sma rk Herber t gró f Buda-
p e s t e n . A nagy német kancellár tia, a né-

met politika vezetésében jobb keze és való-

színűleg utóda, folyó hó 6-án délután 1 óra-

kor Budapestre érkezett. — Vilmos császár 

ugyanis a bécsi ünnepélyek végeztével kirá-

lyunkká! a stájer hegyek közé ment vadászni 

s csak néhány nap múlva folytatja útját R óma 

felé, — Bismark Herbert gróf ez alkalmat 

arra használta fel, hogy Szögyény osztály-

főnök társaságában Budapesten is széttekint-

sen, érintkezzék a magyar kormánykörökkel 

s megszerezze a közvetlenség benyomásait 

állami életünkről, melylyel Németország a 

monarchiához fűződő viszonyoknál fogva, szin-

tén szövetségben van. (Bismark Ottó herceg, 

Németország kancellárja, 35 évvel ezelőtt volt 

Budapesten, a mikor a budai várpalotában 

naplójegyzeteket irt nejének uti éleményeiről.) 

Bismark Herbert gróf megérkezése után nyom-

ban látogatást tett Tisza Kálmán ininister 

elnöknél, s vele egy és fél óráig értekezett. 

Ezután a fővárosban tett sétakocsizást. — 

Esti G órakor Tisza Kálmán Bismark gróf 

tiszteletére ebédet adott, melyen számos ki-

tűnőség vett részt. Az ebéd a legkellemesebb 

hangulatban 9 óráig tartott. Toasztot nem 

mondtak; de egymás egészségére koccintottak. 

Tisza Kálmán a feletti örömének adott kifeje-

zést, hogy Bismarkot körünkben üdvözölheti, 

mire Bismark megjegyezte, hogy kétszeresen 

sajnálja most, hogy csak ily rövid ideig 

maradhat a vendégszerető magyarok körében, 

miután itt oly jól érzi magát ; de teendői 

máshová hívják. Bismark gróf Szögyény osz-

tályfőnökkel f. hó 7-én Zichy József gróf 

vedrődi birtokára utazott vadászatra. 

Helyi és megyei hirek. 
Végtisztesség:« Beke Kálmán társulati 

felügyelőnek, az előtt 20 éven át volt megyei csend-
biztosnak temetése f. hó 7-én d. u. 4 órakor Szen-
tesen rég nem tapasztalt részvét mellett ment végbe. 
A helybeli és környékbeli intelligentia, a nagy kö-
zönség ezrevei kísérte a köztisztelet és szeretetben 
élt férfiút utolsó útjára. Nem volt a városban mond-
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hatni senki, aki őt ne ismerte volna, s aki ismerte, 
az egyúttal tisztelte és szerette őt. Mult számunkban 
kimerítően emlékeztünk meg a boldogult kiváló tulaj-
donságairól, s városunk intelligens közönsége bebi-
zonyította, hogy nem tuloztunk, mert oly nagy és 
diszes gyászoló gyülekezetet már rég láttunk együtt, 
mint a minő egybegyűlt, hogy Beke Kálmánt utolsó 
útjára kísérje. — Az ármentesítö társulat tisztikara 
főigazgatójának vezetése alatt testületileg jelent meg 
a végtisztességen; jelen voltak ezenkívül a vármegyei, 
a városi tisztikar teljes számban, a járásbíróság, a 
posta- és adóhivatal tisztikara s a boldogult tisz-
telőinek és barátainak nagy száma; sokan a vidékről 
ís bejöttek a temetésre, így a közeli uradalmak tiszt-
jei, kik között az elköltözött sok jó barátot bírt ; 
az ármentesítö társulat hmvásárhelyi szakaszígazga-
tósaga külön küldöttség által képviseltette magát. A 
gyászszertartást — melynél a szentesi dalegylet éne-
kelt, ezáltal adván kifejezést régi pártoló tagja iránti 
érzelmeinek — Geröc Lajos ref. lelkész végezte, szép 
imájában kellően méltatva az elhunyt érdemeit. A 
gyászoló közönség nem volt képes elférni a nagy 
udvaron és így sokan az utcára szorultak. A szer-
tartás végeztével a koszorúkkal sürüen borított ko-
porsót a gyászkocsira emelték, melynek két oldalán 
a vérmegye hajdúi és a városi lovas rendőrség ba-
ladtak kivont karddal a temetőig. A koporsót a ko-
csik beláthatlan sora és a közönség feketéllő tömege 
kísérte az állomás melletti reform, temetőbe, hol a 
lelkész imája után ismét a dalárda énekelt. Estére 
járt már az idő, midőn a gyászoló közönség elosz-
lott; és nem volt senki, kí nem vitt volna magával 
fájó emléket szivében, s nem ugy érezte volna, 
mintha a boldogultban egy kedves rokont vesztett 
volna el. Hiszen az egész varos „Beke bácsi14 néven 
ismerte az elköltözöttet. Legyen könnyű poraínak a 
föld; s azon nagy szeretet, mely őt utolsó útjára 
kisérte, lengje körül örök álmát! 

— K o v á c s P á l , a sikkasztó városi szám-
vevő ügyében Temesváry Antal kir. aljárásbiro, mint 
vizsgálóbíró, a vizsgálatot mar majdnem teljesen be-
fejezte. Jellemző az elfogott sikkasztóra az, hogy 
még mindig tagadja, hogy ő sikkasztott, és adja az 
áldozatot, kitől a közpénzeket ellopták, — csak 48 
órai szabadságol kérve, hogy a tolvajt leleplezhesse! 
A sikkasztó számvevő felett különben — mint meg-
bízható forrásból értesülünk külön delegált bíró-
ság fog ítélni; mert az igazságügyminiszterium elfo-
gadta a szegedi kir. törvényszék véleményét, hogy 
az, mint Kovács Pállal perben lévő fél, nem illeté-
kes a sikkasztás elbírálására. 

— A fogyasztási adó. A városi közgyű-
lés által kiküldött küldöttség a szegedi adófelügyelő-
ség megbízottjával megkötötte a bor-, hus-, cukor-
és sör-fogyasztási adó megváltása tárgyában három 
evre a szerződést, mely szerint Szentes város közön-
sége a legközelebbi három évre évi 38,000 forintot 
fizetne az államkincstárnak. Reméljük, hogy a pénz-
ügyminisztérium e szerződést jóváhagyja, mely nem-
csak azért volna előnyös városunkra, mert anyagi 
haszonnal járna, hanem azért ís, mert közönségünk 
a bérlők kíméletlen zaklatásától megmenekülne. 

— Tornacsarnok. A tul a kurcai iskola 
nagyterme téli tornacsarnokka alakittatik at. Sajnos, 
hogy a most épült uj épületben ezen célra helyiség 
nem all rendelkezésre és a városnak mindenesetre 
gondoskodnia kell arról, hogy a gimnáziumi épület-
ben tornacsarnok létesíttessék, mert ha a tul a kurcai 
épület a kerttel együtt eredeti rendeltetésének vissza-
avat ik, ez a varos érdekeire ugy közegészségi, mint 
társadalmi és anyagi tekintetben sokkal megfelelőbb 
volna. — Egy szabványszerü tornacsarnok 5—6000 
írt ha kerülne, inig a tul a kurcai iskola átalakítása 
néhány száz forinttal eszközölhető. Ezen körülmény 
szintén figyelembe lesz veendő. A mérnöki hivatal az 
átalakítási terveket és költségvetést már elkészítette. 

B e k ü l d e t e t t « Tekintetes szerkesztő ur ! 
Tisztelettel kérjük, szíveskedjék becses lapjában „a 
szentesi fürdőtársaság" elnökségéhez intézett kérdé-
sünknek helyet adni: „A fürdőtársaság elnöksége, 
mint értesülünk, folyó hó 7-én gyűlést tartott, azon 
célból, hogy a tiszai diszes fürdő-épület további fenn-
állásával a deficit növeltessék-e, avagy eladásával a 
társaság adóssága letörlesztessék? Mint tudomásunkra 
jutott, az elnökség a deficit növelése, vagyis a fürdő-
ház továl bi fennállása melletti küzdésére a közgyű-
lés nagyobb része — 10 ember 7 ellenében — az 
eladás ellen nyilatkozott. Miután biztos tudomásunk 
van róla, hogy a részvényes tagok nagyobb részének 
nem volt tudomása a közgyűlés egy behívásáról, tisz-
telettel kérjük a nagyságos elnök urat, méltóztassék 
megmagyarázni, miért nem hívattak meg a közgyű-
lésre a mult évben kedvezményes jegyeiket ki nem 
váltott részvényes tagok? Avagy attól tartott, hogy 
azokkal szemben nem lesz képes akaratát határo-
zattá (?) emelni? Vagy pedig azok már — néhány 
ember többször tapasztalt önkényü intézkedése kö-
vetkeztében — ki is töröltettek a részvényesek sorá-
ból ? Feleletet kérünk ! Több — a gyűlésre meg nem 
hivott — részvényes tag. 

— Marha-mérleg. A városi közgyűlés azon 
határozata, mely szerint a vásártéren egy, a lábas 
jószágok, sertések, terhelt kocsik es szekerek stb. 
megmázsálására szolgáló százados rendszerű „Fair-
banks-mérleg14 állítandó tel, — a városi tanács ál-
tal, mint értesülünk, legközelebb foganatosíttatni fog. 

— .Megálljon kend hó! Enyém kocsi 
ló!44 Körülbelől ez a dal juthatott eszébe annak a 
pernahájder lókötőnek, aki f. hó 7-én Kenyeres Já-
nos gazduram fejére nagy bánatot hozott. Kenyeres 
János ugyanis a nevezett napon este fábiáni tanyá-
jára menet, ugy 8 óra tájt egy félliter karcosra 
betért a „Kórógy"-csárdába. — Hajh, de míg gazd-
uram Bachusnak áldozott, valami gézengúz lókötő 
szemet vetett a minden felügyelet nélkül maradt lo-
vakra, felugrott a kocsira, s ugy elvágtatott, hogy 
talán még most is szaladnak. Kenyeres uram leg-
alább azt hiszi, mert eddig se kocsi, se a lovak nem 
kerültek meg. A rendőrseg ezúttal is nyomozza a 
tettest. 

— Helyreigazítás . Lapunk legutóbbi számá-
nak vezércikkében az aradi 13 vértanú neve közé Mészáros Lázár 
neve tévedésből csúszott be gróf Leninyen Károly neve helyett, 
mit is ezennel helyreigazítunk. 

Hirek a szomszédból. 
— G a z d a g I m r é n é Simon Mária (és nem 

Judit, mint tudósítónk tévesen közölte velünk) teme-
tése f. hó 7-én általános részvét mellett ment végbe 
Szarvason, hol perének lefolyása után csendes elvo-
nultsagban élt. A férje meggyilkolásában bűnrészes-
séggel vádolt szerencsétlen tiatal asszony egy évig 
feküdt súlyos betegen. Az alig 30 éves, sokat szenve-
dett nőre igazán megváltás volt a halai. 

— Hód-M.-Vásárhelyen a mult héten 
halt meg 103 éves koraban Kokainé Sulyok Erzsé-
bet. Ugyancsak Hmvásárhelyen a napokban halt meg 
a város legöregebb hajadona: Szathmári Zsófia, ki 
felett 100 tavasz, ugyannanyi nyár, ősz és tél mult el. 

Hazánk és a főváros. 
— O k t ó b e r 6 . A szomorú emlékezezetű ok-

tóber 6-ikát, a 13 vértanú 39-ik évfordulóját, ország-
szerte kegyelettel ünnepelték meg; de olyan részvét 
mellett, mint a kivégzés helyén: Aradon, sehol. — 
Egyes épületek fekete zászlókkal voltak feldíszítve, a 
korzón egesz nap ezrekre menő közönség hullámzott. 
Arad város igazi, mély gyászaban az ég is osztozott; 
mert egész délelőtt sötét felhők úszkálták rajta. — 
Delelőtt 10 órakor a minoriták templomában gyász-
istenitisztelet volt. A templom hajójában felállított 
katafalkot a vértanuk arcképei, egy honvéd csákó 
és kard, valamint az egyesületek és testületek díszes 
koszorúi ékesítették. A gyászravatal előtt 13 darab 

: fekete és körülötte 49 darab fehér viaszgyertya egett. 
A gyászmise végeztével a kivégzés helyére özönlött 
a közönség. A menetet díszbe öltözött lovasrendőrök 
nyitottak meg. A vesztőhelyen, a vártanuk síremlé-
kénél, Lukácsy Miklós, az aradi honvédegylet elnöke 
nyitotta meg az emlékbeszédek sorozatát, lelkes sza-
vakban emlékezve meg e nap jelentőségéről. A be-
szedek végeztével s a koszorúk elhelyezése után, 
Kazalicky Antal színész Jókai Mór „Nem vagytok 
halva hősök44 cimü költeményét szavalta el lelkesül-
ten. Az ünnepély vegeztével a Polli-féle szállodában 
társas ebéd volt. 

— Vérlází tó katonai brutal i tásról 
ad hirt a „Pester L loyd/ mely Újvidéken f. hó 5-én történt, 
Egy hadnagy ugyanis egy szakaszvezető altisztet, amiért az 
abban a kávéházban merészelt egy pohár sört meginni, amely-
ben ö jelen volt, kardjáyal összevagdalt. A hadnagy az eset-
ről olyan jelentést tett az ezredesnek, mintha a szakaszvezető 
meg akarta volna öt támadni. „Akkor helyesen cselekedett/ 
volt az ezredes válasza. Szemtanuk állítása szerint azonban a 
súlyosan sebesült altiszt egyetlen rosz szóval sem illette a lova-
gias hadnagyocskát s összes bűne abból állott, hogy merészelt 
abba a kávéházba menni, melybe a ti^zt urak járnak. 

— Szimics János kivégeztetése. A 
trieszti rablógyilkoson f. hó 6-án reggeli 7 órakor 
hajtották végre a halálos ítéletet, melynek a király 
is szabad folyást engedett. Szimics az utolsó pilla-
natig a legnagyobb hidegvért tanúsította s még ak-
kor sem rándult meg egy arcizma sem, mikor Ko-
zarek két legénye megragadta, sőt maga nyújtotta 
kezét a bakóknak, hogy odakössék bal ágyékához, 
németül ezt súgva Kozarek fülébe: „Csak arra ké-
rem, hogy hamar . . .u S 7 óra után 7 perccel már 
függött. Budapesten még nem láttak ilyen elitéltet, 
aki ily nehezen halt volna meg, sőt Kozarek is azt 
mondja, hogy bár ez a 67-ik kivégzése, ily életerejü 
ember még nem fordult meg a kezén. A halottat 
éjjel eltemették. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
— Gyapjuüzlet. A lefolyt héten változat-

lan árak mellett csekély volt a forgalom. Körülbelől 
350 mniázsa adatott el. Jobb minőségű posztó gyapjú 
109—1 lá frt, középminőségü posztó-gyapjú 73—80 

frt, hevesi egyszer és kétszer nyírott 71—72 frt, bara-
nyai kétszer nyírott 60 frt, nyári gyapjú 47—48 frt, 
bácskai gyapjú 55—57 frt, báránygyapju 25—27 fton. 

Külföld. 
— A szakáilak királya. A lillei fegyver-

házban most egy csodálatos embert tartanak fogva, 
a kinek aligha van párja a világon. A csodaember 
1 méter és 62 centiméter magas s ehez a kicsiség-
hez hozzá van nőve egy 1 méter és 86 centiméter 
hosszú szakáll. Ennek a tüneményszerű szakállnak 
tulajdonosa J. Dumont, 43 éves s most két hónapig 
tartó fokházbüntetését üli le, melyet valami lopásért 
róttak reá. A mi a rengeteg szakállt illeti, azt Dumont 
persze nem hordhatja ugy, mint más ember, mert 
minden lépésnél reá lépne. Szépen felhajtja a földre 
lógó részt, összetűzdeli hajtükkel s azután gondosan 
begyűri felső kabátja vagy mellénye alá. Megjegyzendő, 
hogy Dumont igen jómódú ember s nem szorul 
kenyérkeresetképen a szakállára. Barátai őszintén saj-
nálják, hogy börtönben kell sinlődnie egy ilyen gyö-
nyörű, impozáns szakállnak, a melynek ellenállhat-
lanul tekintélyes volta okvetlenül szép jövőt biztosit 
hordozójának a közélet mezején. 

— Rozmanitz morvaországi városban né-
hány nap előtt egy ritka magas életkort ért asszony 
halt meg. Barak Annának hívjak, 123 évet élt s 6 
év óta volt \ak, de azért az utolsó pillanatig jár-
kált s végezte házi dolgait. Férje tiz év előtt halt 
meg 118 éves korában. A temetésen az elhunytnak 
egy 102 éves fia, 96 éves leánya és 94 éves menye, 
valamint számos unoka, dédunoka és ős-unoka volt 
jelen. 

Az á l l a m gyermeke. 

(Törvényszéki csarnok két felvonásban, a Pesti Ilir-

lap után) 

I. Pikáns előzmények. 
A magyar királyi rendőrség két dolgot gyűlöl: 

az újságokat és a muzsikát. 
Két dologban erélyes: a koldusok és a szegény 

leányok (ad captam: szegény legények) üldözésében. 
Mert itt biztos sikerrel léphet fel. 

Budapesten minden gyanús foglalkozású női 
teremtés fejére hat forint van kitűzve. Ha a rendőr-
nek nincs pénze, nem kell hamis bankót csinálnia, 
hanem csak egy hamis hölgyecskét találni. 

Ilyennek tűnt fel az üllői-uton lakó Velszka Klára 
(21 éves, sugártermetű lengyel leány ) 

A sarki rendőrnek felötlött a szépsége. Kuta-
tott, fürkészett utána, de nem hirt róla kisütni semmi 
rosszat. Pedig szentre való leány, foglalkozása sincs, 
lehetetlen, hogy bele ne botoljanak az emberek s ő 
meg ne botoljék azokkal. 

Azért használjuk a többest, mert a rendőrség-
nek semmi kifogása, ha a botlás szingulárisban van. 
Különösen a férfiaknak nem szabad plurálisban 
lenniök. 

E/en meggyőződéstől vezéreltetve, a sarki ren-
dőr rettentő unalmában nem találván nagyobb ese-
mény ket, de hogy egyszersmind bebizonyítsa, hogy 
éles szemeit semmi sem kerüli el, jelentést tett a 
gyanús Velszka Kláráról. 

A jelentés kedvezően fogadtatvan illetékes he-
lyen, és minthogy már semmi más kisütni való ti-
tok nincs a világegyetemben, hogy ez ís kiderül-
jön, egy titkos rendőr küldetett ki az ügy kiszima-
tolására. 

A detektív ur, francia elődjeinek mintájára, 
az agent provocateurség kulcsával akarta kisütni a 
dolog mibenlétét s gavallérosan felöltözve, mint ud-
varló lépett fel. 

Egy-két nyájas szó elég volt — hősünk győzött. 
Megtette jelentését. 

S a hölgvecske, mint annyi más, kiutasittatott 

a fővárosból. 
* 

* * 

II. Kilenc hónap múlva. 
Ezen katasztrófa után, kilenc hónapra egy, 

Krakkóból keletkezett levél érkezett a budapesti tör-
vényszék iktatójába. 

Felbontották. Apasági keresete volt ez Velszka 
Klárának M. 1. detektív ellen. 

A detektívet megidézték: 
— Igaz az, a mivel vádolják? 
— Igaz, kérem alássan. 
— Hát vállalja a gyermeket? 
— Nem vállalom, kérem alássan. 
— Hogyan? Miféle indokból 
— Mert a mi történt, hivatalos megbízás foly-

tán történt, kérem alássan. 
— Ön tehát . . . . 
— Igenis, én az állam szolgálataban tettem, a 

mit tettem, én az államot kérem megidéztetni. 



61. szám. 

I roda lom. 

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

1 a p közkedveltségét az utóbbi időben lehetőleg még fokozta 

a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly 

mérvben, mint épen a Pesti Hirlap. Hasábszámra közöl nap-

ról-napra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért 

a ki a kérdést intézte; de a Pesti 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, élénken tanúskodnak arról 

a szinte családias, szivélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 

szerkesztősége és elölizetői között fennáll. Vannak azonban 

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

a Testi Hírlapban; ilyenek a szinházi, törvényszéki, napihir é> 

távirat rovatok. Azonkívül jól megválogatott tárcák és mulat-

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

hogy e tekintetben egy lap sem versenyezhet vele. És bár 

eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ára alig ha-

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

20 kr., negyedévre 3 frt .">0 kr. Az előfizetési összegek a Pesti 

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

dók, a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek in-

gyen és bérmentve. 

Budapes t i H i r l a p . A „Budapesti Hírlapi-
nak a hazai művelt olvasóktaönség vetette meg alapját A lap 
eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét; minden 
párterdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez 
egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb 
intelligenciája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt 
oly uiodon, 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 egesz seregen kivül a szer-
kesztöségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar 
lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a he-
lyi tudósitokon kivül, a kik a nap törtenetét írják. Minden 
fontosabb bel- vagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn 
knu l saját külön tudósító értesít közvetlenül; a távirati szol-
galat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhat-
juk: nem történik a világon semmi jelenteken) dolog a nél-
kül, hogy a „Budapesti Hirlap" arrói rögtön ne adjon liü és 
kimerítő tudósítást. A „Budapesti Hirlap* politikai cikkeit 
Kaas Ivor báró, Bákosy Jenő, Balogh Pal írjak mas kiváló 
hazai publicistákkal hiven a lap független, magyar, párterde-
keket nem ismerő szelleméhez. Politikai hirei széleskörű 
összeköttetesek alapján a legmegbízhatóbb forrásokból szármáz-
nák. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek nláp-
ján szerkesztik. Magyarorézág politikai es közelete felől távirati 
értesülésekkel latnak el rendes levelezőnk minőkkel minden 
varosban, sót nagyobb községben is bir a lap: a „Budapesti 
Hírlap* távirati tudósításai HM nap már teljesen egg fokon 
ullanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatin ál. 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 kivül minden fontosabb ese-
mény felöl a szerkesztőség külön kiküldetésü tagjai adnak 
gyors és bő értesítést. A .Budapesti Hirlap" e célokra havon-
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kint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még 
egy-egy hir lap egész költségvetése volt: de sikerült is elérnie, 
hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő oiyanuma a saj-
tónak. A „Budapest i Hirlap* Tárcarovata Teleky Sándor 
gróf. Tóth Béla, Hákosi Viktor (Sipulusz) es több kiváló irók 
közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gon-
dot fordít rá, hogy megmaradjon elökellö színvonalán A na-
pirovatokat kitűnő zsurnalisták szerkesztik s a helyi értesülés 
ismert legegyesebb tudósítókra van bizva. Bendörségi és tör-
vényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét este 
menyeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti 
Hirlap* helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazda-
sági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
megtalálja mindazt, a mi tájekozasra szükséges. A regény csar-
nokban csak kiváló irók legújabb müveit közöljük. A előfize-
tés föltételei: Egész évre 14 írt. félevre 7 írt negyedévre 3 fr-
5U kr, egy hóra I frt 20 kr. As előfizetések vidékről legcél-
szerűbben postautalványnyal eszközölhetők következő cini alatt: 
A „Budapesti Hirlap*' kiadő-hiratalának. IV. kcriilet, kalap-
utca 16. szám. 

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

Érvényes 1888. junius 1-től. 

S z e n t e s — S z o l n o k . 

Szentes (vend.) 5 ó. 3<i p. éjjel. 11 ó. 
12 ó. 
1 ó. 
1 ó. 

Töke 
k.-Szt.-Marton 
1'.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 
Szolnok (vend) 10 c 
Budapestre érk. 1 ó 

K 

ö ó. 13 p. éjjel, 
0 ó. 58 p. d. e. 
7 ó. 37 p. d. e. 
8 ő. 05 p. d. e. 
8 ő. 23 j». d. e. 
9 ó. <4 p. d. e. 

::i p. d. e. 
01 p. d. e. 
30 p. d. e. 
55 p. d. u. 

í> ó. 

Szolnok Szentes 

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. 
Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengvel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Márton 
Töke 
Szentes (vendj 

» i». 
i ó. 17 p. 

4 ó. i l p. 
5 ó. ()!» p. 
•*> ó. 10 ¡'. 
(i ó. 02 p-
0 ó. 15 p. 
7 ó. 12 p. 

7 ő. 42 p. 
8 ó. lü p. 

éjjel, 
éjjel, 
éjjel 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e 
d. e, 
d. e. 
(1. e. 

( 7 ó. 
I 8 ó. 
11 ó. 
12 o. 
12 ó. 
1 ó. 
1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 

4 ó. 

45 p. d. e. 
22 p. d. u. 
07 p. d. u. 
48 p. d. u. 
18 p. d. u. 
37 p. d. u. 
20 p. d. u. 
43 p. d. u. 
20 p. d. u. 

,1. u . 
20 p. éjjel. 

40 p. d. e. 
20 p. d. e. 
55 p. d. e. 
2(i p. d. u. 
41 p. d. u. 
14 p. d. u. 
Í4 p. d. u. 
17 p. d. u. 
32 p. d. u. 
25 p. d. u. 
50 p. d. u. 
hO |». d. u. 

A csongrád - félegyházi h, é. vasút menetrendje. 
Érvényes szept, Ui-ától. 

Szeged Csongrád 

Szegedről indul 11 óra í' perc de., 2 óra 18 perc du. 
Felejjryházáról 1-J óra 15 perc es 5 óra 40 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra is perc du., Ö óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

4. oldal. 

Csongrád—Szeged. 
Csongrádról indul óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szálltról óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc <1 
Félegyházáiól 10 óra 2!» perc de., 3 óra 3(1 perc <li, 
Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc «In. 

F é l e g v h á z á r ó l B u d a p e s t f e l é indu l : 

Gyorsvonat I I óra 50 perc »le. Személyvonat l ó r a 18 perc ¡;) 

Omnibuszvonat 7 óra l s perc délelőtt. 

Hirdetmény. 
A Karca-mederben termett n á d f. évi 

octóber 6-án a szegvári határtól a Széchényi 
kertig d. e. 9 órakor, a Széchényi kerttől a 
csongrádi határig d. u. 3 órakor kezdve, a 
lielyszinén tartandó árverésen több szakaszok-
ban, azonnali fizetés mellett, el fog adatni. 
Venni szándékozók ezennel meghivatnak. 

Szentes, 1888. octóber 7. 
N a g y Imre , 

tanácsnok. 

NYÍRI g e k z o n 
újonnan épült házában 

két üzlethelyiség, 
valamint a Ha l á s z Szabó János-féle 
házban egy ü z l e t h e l y i s é g haszonbérbe 
kiadó; ugyanannak 6 ezer v á l yog j a van 

eladó. 3—3 
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úszí r§ 
U 1 1 S O R S J E G Y E K . J 
w Naponkent 10 ftot bizton keres- Tr 
^ liet tőke és rizikó nélkül bárki a Jó sziv ~ 

f j sorsjegyek igen kedvező feltételek mellett 

y * való eladasa által, melyek húzása 20,000 Q 

^ f r t főnyeremény nyel m a r o k t ó b e r 15-én 
lesz. Ajanlatok intézendők: « 

O RE1SZ S. ö 
y Budapest, Hatvani-utca 18. szám. ^J 
O ^ ö ü Q Q Q O O O O O O O O O O O 

S I M A T t ü t M l 

^ ¡ K Ö N Y V N Y O M D Á J A 
Y M 

S Z E N T E S E N . 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes s z ám lák , j egyzékek és tudós í tó levelek, el jegyzési és esketési k á r t y á k , Ízléses m e g h i v ó k és 

t áncrendek (szines nyomás vagy arany ozassalj, é t lapok, városi és községi h i va ta los nyomta t v ányok , 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM- A S Z T A L I ÉS N É V J E G Y E K , G Y A S Z L A P O K , 

t áb l ás k imu t a t á sok , időszak i és fo lyó i ra tok , h i r l apok , müvek , diszes kivitelű sza lagaranyozások , 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvéd i és i roda i nyomta tv ányok , levé lpap i rok és bor i t ékok cégnyomással , f a l ragaszok stb. stb. 

minden szin- és nagyságbani gyors, pontos Ízléses és jutányos áron. 

Ugyani t t a 

« « „ T E 8 I L A F 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a t i zennyo lcad ik évi f o l yamába lépett , — előfizetések 

e l fogadta tnak , h irdetések felvétetnek. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssaj tóján. 




