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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 

Fél évre . . 

Negyed évre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

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

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyil t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérinentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n é s p é n t e k e n r e g g e l . 
Egyes 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. 

Szentes, 1888. október 10. 
Az uj gimnáziumban tehát nincs hely 

a gimnasztika tanítására szükséges téli csar-

noknak. Legalább igy volt az megirva e lap 

legközelebbi számában — S mert nincs az 

uj gimnáziumban erre hely, tehát a tul a 

kurcai épületnek régi nagy terme lesz át-

alakítással visszaállítva, s itt lesz a téli torna-

csarnok. 

E lap ál landó harcosa volt azon esz-

mének, hogy Szentes városának gyönyörű 

kertje adassék vissza eredeti rendeltetésé-

nek. — Legyen az a szentesi közönségnek 

nyári mulató, jobban mondva üdülő helye. 

— Ezen eszme érdekében jövőre is fenn 

kell tartani a harcot, tehát azt az eszmét, 

hogy a Széchényi kert épületeibe vitessék a 

téli tornacsarnok : nem helyeselhetem ; mert 

az a hely, különösen az által, hogy az ártézi 

kut vize ezen kertben levő fürdőházhoz el-

vezettetik, s ennek segítségével itt egy lá-

togatott fürdőház lesz teremtve, még ír.kább 

alkalmassá lesz arra, hogy a szentesi közön-

ségnek a nyári hőség ellen menedékhelyül, 

szórakozásának igazi központjául szolgáljon. 

A civilisatió minden feltételével ellenke-

kezik tehát, hogy ez a hely továbbra is el-

vonassék eredeti céljától. De , ha azt mon-

dom, hogy a város a téli tornacsarnok számára 

drágább helyet nem választhatna a Széché-

nyi kerti épületnél, akkor sem túlozom a 

do lgo t ; mert ha vesszük, hogy ez a kert, 

épületeivel együtt, — ha italmérési jogot is 

adunk hozzá, minimum egy pár ezer ftot fog 

jövedelmezni a városnak, — akkor ezen ösz-

szeg tőkésítésével majdnem a piac közepén 

is állithat fel a város tornacsarnokot. így, ha 

eltekinthetnénk is attól, hogy egy fejlődő 

város, mint Szentes, mely központ ja a szom-

széd vidéknek is, nem nélkülözhet egy nyári 

szórakozási helyet, még a városra pénzügyi 

szempontból is feltétlen hátrányosnak tar-

tom, hogy a téli tornacsarnok a Széchényi 

kerti épületbe vitessék, s egyátalában, hogy 

ez az épület eredeti rendeltetésétől elvo-

nassék. 

Én a legtermészetesebbnek azt tartom, 

hogy a gimnázium épületében találtassék, s 

ha nem találtatnék, hát csináltassék hely a 

téli tornacsarnok számára. — Végtére is a 

tornacsarnoknak ott a helye és sehol másutt. 

— Ha azonban itt az elhelyezés nagy ne-

hézséggel és nagy költséggel j á r na ; akkor 

ott a sóház, mely nagyon kevés költség-

gel a legalkalmasabb tornacsarnokká alakit-

ható át. 

Ez az épület a város egyik főutcáján, 

gyönyörű telkivel együtt — mondhatni — 

minden hasznosítás nélkül áll 10 év óta, ha 

tehát nem tud és nem akar a város vele csi-

nálni semmit, akkor tegye a tornacsarnokot 

ide. Legalább ez a hely értékesítve lesz, s 

a Széchényi kert épületeivel együtt rendel-

kezésére marad a közönségnek. 

Ez a hely egyik kincse városunknak, 

ne fecséreljük tehát el holmi tornacsarnok-

nak, melyre van kész, alkalmas helyünk. 

—s —t. 

— A fogyasztási adó kibérlése iránt, mint 

ezt lapunk mult számában már jeleztük, a város 

kiküldöttei egyezségre léptek a pénzügyigazgatóság-

gal. A pénzügyminister fog dönteni a felett, hogy a 

pénzügyigazgatóság és a város között kötött egyezség 

jogerős legyen. A fogyasztasi adó felemelését tekintve, 

a város által jövő 3 évre felajánlt 38,000 frt nem 

több, mint az eddig fizetett 29,500 frt, sőt kevesebb, 

s így megelégedéssel vehetjük, ha a fogyasztási adót 

a jövő három évre 38,000 frtért kibérelhetjük. 

Lapunk három évvel ezelőtt komoly küzdelmet 

fejtett ki azért, hogy a város a fogyasztási adót 

vegye ki, s ne engedje ezt idegen bérlő kezébe jutni, 

ki kénye-kedvére zaklatja és bírságolja a közönséget. 

Akkor nagy és heves vita volt a közgyűlésben a 

felett, hogy a város bele menjen-e a fogyasztási 

adó kezelésbe, vagy ne ? Egy hatalmas párt volt az, 

mely nem javasolta a kibérlést, attól tartván, hogy 
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Erdélyi emlékek. 10 
Irta: Papp Lajos. , 

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

A torjai Büdös) 

Augustus 3-án délután 4 órára járt az idő. mi-

dőn a brassói piacon egy, Sepsi-Szent-György felé 

induló, echos alkalmi szekérre felfeküdve inkább, mint 

ülve, megkezdénk székelyföldi kedves utunkat. Hogy 

miért nem vasúton utaztunk, annak egyszerű ma-

gyarázata az, mert a székelyek — épen mint mi — 

az állam mostoha gyermekei, kik egy kilometer hosszú 

vasútra sem érdemesek. 

A vidék Sepsi-Szent-Györgyig nagyon egyhangú 

s sik, mint az alföld, csak messze távolban, kelet 

felé emelkednek a határszéli Kárpátok. — A mezőn 

mindenütt aratóleányok és férfiak foglalatoskodtak; 

Háromszéken és általában Székelyföldön, egy 

jó hónappal későbben érik a gabona, mint nálunk. 

Az utak, bár igen kitűnőek, de a rettenetes nagy 

kőpor csaknem kiállhatatlan. Szinte örültem, mikor 

este 9 óra tájban Háromszékmegye székhelyén, Sepsi-

Szent-György piacterén leszállhattam rázós equipa-

gemról. 

Sepsi-Szent-György elég csinos város; szövő-

gyára és muzeuma, az úgynevezett „Székely muzeum" 

méltó a megtekintésre, különösen ha Nagy Géza ur, 

a muzeumőr, jobb kedvében van, mint a minőben 

mi találtuk. — Sepsi-Szent-Györgyöt jóravaló, becsü-

letes kálomista és unitárius székelyek lakják. Még 

ma is büszkék 1848-iki vitézségökre. Hogy elesett 

hőseik iránt mily nagy kegyelettel viseltetnek, a fő-

téren emelkedő márványoszlop elég fényesen bizo-

nyítja. A szobor talapzatán egy alvó és egy ébre-

dő oroszlán nyugszik, fehér márványból kifaragva. 

(Jelentését minden magyar ember tudni fogja!) Az 

emlékszobron eme felirat van : 

„Az 1848— 9-ik évi szabadságharcban Három-
széken és Háromszékről elvérzett honvédek emléke. 

Ök a szabadságért s a hazáért küzdve esének 
el; de él örök emiékök, mig él magyar, él a szabadság. 

A nép jog és önálló haza vértanúinak emelé ezen 
szobrot emlékül a hálás utókor.* 

Ezen szobor és felirata, minden dicséretnél éke-

sebben bizonyítja a székely nép soha el nem ham-

vadó hazaszeretetét. 

Másnap reggel az alig néhány órajárásnyira 

fekvő Élőpatakra rándultunk kí, hogy Erdély leglá-

togatottabb s legelegánsabb fürdőjét megtekintsük. 

Élőpatak nem dicsekszik kincscsel, vagy világ-

hírű szépségű fekvéssel, mely az idegeneket messze 

vidékről magához vonzza, nem ís vágyik nagyvilági 

névre; de kincse azért meg van, s aki hasznát akarja 

venni, annak készen áll. Valami varázs van e für-

dőben ; kí egyszer e helyet üdülés végett felkereste, 

annyira ragaszkodik hozzá, hogy meg nem állhatja, 

hogy máskor is hosszabb időt ne töltsön itt. Kár, 

hogy mi magyarok nem tudunk reklámot csinálni 

fürdőinknek s nem szokásunk dicsekedni kincseink-

kel, s ígv csak azok viszik e fürdőnek hírnevét to-

vább, akik ott jártak és megszerették. 

S.-Sz.-Györgyről aug. 5-én a csodás hirü Pokolsár 
fürdő megtekintése végett kovásznára szekereztünk. 

Kocsisunk egy tősgyökeres székely góbé volt. ki nagyon 

sokat beszélt nekem nemzetéről. Elbeszélte különö-

sen a legutóbbi követválasztási küzdelmeket. Nagy 

48-as érzelmű volt, „nem ugyan elvből, — mint 

mondá — hanem pénzért, mert rá van szorulva.-

Sehogy se akartam neki elhinni. 

— De bizony ugy van az, uram — mondá, — 

mi itt annak adjuk voksunkat, a kí többet ad érte. 

B ur igen derék ember, csakhogy keves pénze 

van, ö t frtot adott volna egy voksért. — S . . . . 

többet igért, annak t i z é v e l futotta; de a válasz-

tás alatt a polgármester lecsukatta, hogy ne fizet-

hessen . . . . 

— Nem lehet a, bátya, — jegyzém meg rö-

viden. 

— Nem-e ? de bizony ugy van uram ; látszik, 

hogy nem ismeri a szcn'györgyi polgármestert. A 

múltkor is mit csinált ? Elment Tiszához, elmondta 

neki, hogy mi idelent pénzért voksolunk; jó lenne 

talán ritkábban választani követet, mert a szegény 

nép igy meggazdagodik . . . Tisza meg hallgatott rá 

. . . . Tudja-e uram, hogy most már csak minden 

ötödik évben voksolunk? 

Igyekeztem felvilágosítani téves felfogásáról; 

nem ért a semmit, mert „a szen györgyi polgármes-

ter olyan ember, hogy arra mindenki hallgat, az 

mindent megtesz, a mi a szegény népnek kárára 

van. Ha Tisza meghal, bizonyosan az lesz a minister. 

Beszélt az nekem sok badarságot össze-vissza, 

amiről meggyőződtem, hogy egy fanatikus emberrel 

van dolgom. Utoljára bedugtam a fülemet. Ezért meg 

haragudott. 

- Az ur bizonyosan kormánypárti mondá 



oldal. 

a város, házi kezelés mellett, a fogyasztási adó egy 

részét egyeseknél elveszti, mint volt az a múltban, s 

igy a város évenként ezreket fog a fogyasztási adó-

bérletre fizetni. Mi akkor is és ma is azon vélemény-

ben voltunk és vagyunk, hogy ha ily bérletnél az 

egyesek nem fizetik meg az őket illető terhet, akkor 

az a hiányos és erélytelen kezelésre mutat, s nem 

arra, hogy e bérletnél a városnak minden körülmé-

nyek között csak vesztesége lehet. 

A lefolyt három év igazolta, hogy helyes és 

okszerű kezelés mellett batran bele mehet a varos a 

fogyasztási adó bérletebe; mert be lehet a bérösz-

szeget szedni, az elsőtől az utolsó íillérig. 

A lefolyt három év alatt a városnak nemcsak, 

hogy vesztesége nem volt a bérleten, hanem meg-

kapta a kezelés utan a kincstártól járó 5 szazalekos 

járulékot, mi eddig 1500 frtnak, jövőre pedig közel 

¿000 frtnak felel meg. 

A fogyasztási adót azonban jövőre is ugy kell 

kezelni, mint a lefolyt három alatt. Mint tudjuk, 

Feuler Márton újból hajlandó a kezelés vezetésére. 

Az ő vezetése mellett eddig, mondhatni, semmi ren-

detlenség, semmi kelleinetlenseg nem adta elő magat, 

s a közönség nem volt kitéve zaklatas és zsaro-

lasnak. 

11a tehát ő hajlandó a bérletre, illetve a bérlet-

kezelésre, akkor a város leghelyesebben jar el, ha a 

kezeléssel továbbra is őt bizza meg. 

Egyébbiránt a fő az, hogy a város a bérletbe 

bele ment és felmenti a közönséget attól, hogy ide-

gen országokból idevándorolt Laszonkeresők a bőrig 

zaklassák a közönséget. IS annyit előre is konstatál-

hatunk, hogy a varos közönsége örömmel vette a 

képviselőtestület azon határozását, hogy a fogyasztási 

adot ki fogja bérelni. 

Yilágfoiyása. 
A német császár tisztelétére rendezett udvari 

vadászatok véget értek. Vilmos császár és kisérete 

í. hó 10-en hagyta el monarchiankat s Kómába 

csütörtökön délután 4 orakor erkezett meg. Rómá-

ban a vendég-császar fogadtatasara nagy és fényes 

elókeszületeket tettek. A templomokat, szinhazakat 

újra festettek, a szökőkutakat kövezeteket kijavítot-

tak, szóval egész Róma ünnepi köntösbe öltözött. 

Ezen kivül Berlin es Kóma között ket uj taviró 

készülékét állították fel. Egyik huzal a királyi házé 

lesz, s közvetlenül köti össze Berlint Kómaval, a 

— azért nem szereti hallgatni az igazságot. Pedig 

az igazsag, csak igazsag, akar szereti hallgatni, 

akar nem. 

Nem sokára Kovász nára értünk. Szinte jól esett 

megszabadulnom ettől a veszedelmes embertől. Bi-

zony, még lerontotta volna a székely népről alkotott 

eszmenyképemet . . . . 

Kit valaha utazási vágya Erdélybe visz, ne 

feledje el a kovásznai ásványfürdőket megtekinteni, 

mivel azok valóban unikumok, mondhatni egész 

Európában. Kovásznan és környékén ugyanis, néhány 

ezer négyszög öl területen, ezer meg ezer, látható és 

lathatatian nyílásból szénsav-gáz bugyog ki folytono-

san. Ha az ember egyes helyeken gödröt ás, avagy 

egy hosszú rudat ver a földbe, az ásó nyomán s a 

rud helyén egy-egy forrás fakad, melynek vize gyó-

gyít s a belőle kitóduló gáz halált okoz. Ezen ok-

ból, különösen a város belterületén, kutat, gödröt 

vagy pincét ásni éppen nem, vagy csak igen nagy 

óvatossággal lehet. A városban közel száz forrás 

van, melynek ásványos vizét részben ivásra, részben 

fürdésre használják. Ezen források ásvány- és gáz-

tartalma, valamint hőmérséke nagyon különböző: 

egyik forrás szénsav, a mellette levő kénsav tartalmú; 

egyik forrás hőfoka 0—10 fok, a másiké már 30-35 

fok között váltakozik. Vannak ismét források, melyek-

nek vize a belőle kitóduló gázok miatt használha-

tatlan; ezeknek gőzét verembe gyűjtik s gőzfürdő 

gyanánt használjak. Az egész város utcái és házai-

nak udvarai ily forrásokkal és fürdőkkel vannak 

tele, melyek főjövedelmi forrását képezik a lako-

soknak. 

Legnagyobb és legcsodálandóbb fürdő a Pokol-
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második huzal Münchenen át megy s főleg a sajtó-

nak fog szolgálni. Kóma és Páris között négy veze-

ték fog dolgozni. A fogadtatásról jövő számunkban 

írunk részletesebben. 

Uralkodónk a távozó császártól a legszivélye-

sebben búcsúzott el, s mint Ilire jár, meghívta őt, 

hogy visszautazóban ismét látogassa meg Bécset, 

hogy a várost és nevezetesebb épületeit megmuto-

gathassa neki. Vilmos császár — állítólag csak az 

esetre ígérte meg ezt, ha a császárné feloldja azon 

ígérete alól, hogy okt. ¿1-én, születésnapjának elő-

estéjén Berlinbe érkezzék. 

Vilmos császár visszatérésének lehetőségéről f. 

hó 8-iki kelettel a következőket távirják Bécsből: A 

hirt, hogy a német császár Kómából visszatérőben 

egy napra ismét vendége lesz uralkodónknak, itt 

nem tartjak lehetetlennek, sőt hozzáteszik, hogy akkor 

Bécsben igen fontos politikai kérdésekben fognak 

egyezkedni a viszont találkozó uralkodók. Azt hiszik 

ugyanis itt, hogy Vilmos császár személyesen kí-

vánja tudatni Ferenc Józseffel azon megállapodá-

sokat, melyeket ő és Ambertó olasz király Komá-

ban megbeszélnek és egymás irányában elfogadnak. 

E találkozásokon — hir szerint — a keleti kér-

désben elfoglalt álláspontjukat beszélik meg az ural-

kodók s e tárgyban nevezetes elhatározásra jutnak. 

Például az a legújabb terv, hogy a szultánt, ha nem 

is csatlakozásra; de közeledésre is bírják a hármas 

szövetséghez. 

A Párisban székelő „Agence Libre" cimü táv-

irati ügynökség, mely arról hires, hogy imádja 

Oroszország rubeljeit, melylyel bőségesen láttatik el, 

legújabbszaniaban a következő bolondériat közli: „Bis-

mark hercegnek az a terve, hogy konfiskáltatja Ma-

gyarország összes jogait, degradáltatja osztrák pro-

vinciává, megszünteti a magyar parlamentet, szóval 

arra törekszik, hogy az 1861-iki Schmerling-aera 

visszaállittassék. A terv kivitele csak Ferenc József 

császár és király „sentinientális érzékenységébe * 

ütközik, mely azonban remélhetőleg nem sokára le-

küzdhető lesz.44 — A hir annyira bolond, hogy ku-

riozumképen érdemesnek tartottuk ide feljegyezni. 

Szegény francia alaposság! 

Franciaországban ismét kormányválság kisért. 

Flocfuet kormányelnök vissza akar lépni, mert be-

látta, hogy az alkotmány revíziójával nem boldo-

gulhat. E hir azonban még megerősítésre vár. 

Szerbiában hasonlóképen kormányválságról ér-

keznek hirek. Szerbiában ugyanis ma már alig van 

sár nevü forrás, mely a város piacán egy, ¿0 négy-

szögölnyi területen, a földből buzog fel. Vize, illető-

leg iszapja, mely piszkos ezüstszínű, folytonosan 

buzog, forr, kavarog; e körülménynél fogva az em-

ber első látásra forrónak képzeli, pedig hőmérséke 

0»2
 0 C. A belőle kitóduló szénsav és kéngáz miatt 

környéke is csaknem kiállhatatlan; közvetlen a for-

rás fölött halált hozó. 

Különösen rettenetes a Pokolsár felleges, esős 

napokban, vagy olyankor, midőn a tőle mintegy 30 

kméter távolságra eső torjai Büdös fölött (melyről 

alább szóiandok) borongós, esős idő van. Ilyenkor a 

fürdőben időzni valóban Istenkísértés; a belőle ki-

fejlődő gázmennyiség ugyanis oly nagy, hogy egy 

lélekzetvétel belőle — miről sajnos, szemmel lát-

hatólag győződtem meg — ájulást, sőt halált is 

okozhat. 

Bizonyos időszakokban a forrás buzogása oly 

nagy, hogy rendes állásán fölül emelkedik s annyira 

megnő, hogy az iszapja az egész piac-tért elborítja. 

Ilyenkor a kovásznaiak 3—400, sőt, mint állítják, 

gyakran ezer szekér követ is a forrásba hánynák, 

melytől a buzogás megcsendesül s vize ismét vissza-

tér rendes állapotába. 

A koyásznai Pokolsár az e nemű iszap-fürdők 

között a legkitűnőbb gyógyerejü. Használják kösz-

vény, csuz, csontfájdalom, hyppochondria, hysteria 

és sok más betegségekben. Hatása bámulatos gyors. 

Egy erdőfelügyelő beszélte, hogy ő már hosszabb 

idő óta csúzos csuklólobban szenvedett, tagjai meg-

meredtek, annyira, hogy azokat mozgatni maga 

erejéből képtelen volt. Orvosai, sok kura után, a 

Pokolsár használatát ajánlották. És íme, tizennégy 

62. szám. 

ember, akit ne gyanúsítanának és vádolnának azzal, 

hogy összeesküvő, s hogy a király ellenségeinek tá-

borába ment át. Szinte megdöbbentő, hogy a ki-

rályhoz mindig hü Garasanin és pártjának több tagja 

is ki van téve ily gyanúsításoknak és a király még 

azt sem akarja megengedni, hogy védhessék magu-

kat. Garasaninnak a kormány tudvalevőleg azt az 

ajánlatot tette, hogy menjen Rómába követnek. Ez 

ajánlatnak az volt a célja, hogy Garasanínt Bel-

grádból eltávolítsák. Mondják, hogy ezt a király maga 

óhajtotta és a Gleíchenbergből visszatért Mijatovics 

külügyminiszter vitte meg az üzenetet Garasaninnak. 

Az ex-miniszterelnök azonban még mindig Belgrád-

ban van és nem követi a szabadságon levő konstanti-

nápolyi követ, Novakovics példáját, a ki a kormány 

parancsára ¿4 óra alatt utazott el Belgrádból a 

vidékre. 

A macedóniai kérdésre vonatkozólag, mint Bel-

grádból táviratozzák, Rístics lapja ama meggyőződé-

sének ad kifejezést, hogy Austría-Magyarország izgatja 

a bolgárokat a macedóniai kérdés fölvetésére, hogy 

ismét összeveszítse a szerbeket és bulgárokat. 

Palermóból rejtélyes elfogatásokról érkeznek 

hirek. Eddigelé a városban és környékén 800-nál 

több embert fogtak el, anélkül, hogy tudnák az el-

fogatas igazi okát. Miután azonban az elfogatások 

a külügymínistérium parancsára történtek, azt hiszik, 

hogy a rendőrség szociálista összeesküvésnek jött 

nyomára, melynek célja volt Vilmos császár ellen 

olasz földön merényletet elkövetni. 

Hasonlóképen egy készülő merénylet liire hozta 

izgalomba a moszkvai titkos rendőrséget. Az esetről 

f. hó 8-iki kelettel a következőket távirják Krakkó-

ból: A moszkvai titkos rendőrség szept. 30-ára 

virradó éjjel Dacsnij Perenlokban, a moszkvai Tver-

féle vám mögött, egy pincét födözött föl, melyben 

dynamitbombákat és hamis ezüstpénzt gyártottak. 

A pincében csak egy személyt találtak és azt elfog-

ták Ez a már egyszer megbüntetett és Szibériából 

megszökött RusztunkofT nevü nihilista volt. Rusztun-

koíT letartóztatása közben egy késszurást ejtett a 

nyakán, mely a ionban nem volt életveszélyes. Rusz-

tunkoíTon kivü! még egy bizonyos PetroíTat is elfogtak. 

— Az el fogottaknál talált levelezésből konsta-

tálták, hogy az el fogottak ujabb merényletet tervez-

tek a cár ellen. Ezen igen komoly ügyben a további 

vizsgálatokat EíTenbach, a moszkvai titkos rendőrség 

főnöke vezeti. 

napi használat után (mindennap egyszer szabad für-

deni) a legjobb egészségben távozott haza. 

Számtalan ilyen és ehez hasonló csodás esete-

ket beszélnek el az ott gyógyulást kereső betegek. 

Nagy baj azonban, hogy a fürdőbérlők és tulaj-

donosok csak a hasznát szeretik eltenni a fürdőnek, 

de nem egyúttal a kényelmet is megadni a betegek-

nek. A férfiak és nők használatára még ma is — s 

már 60 év óta, mióta ugyanis a forrás felfakadt — 

egy-egy tükör-fürdő áll készen a legprimitívebb ké-

szülékekkel felszerelve. Vannak ugyan egyes házak-

nál is a források fölött fürdők berendezve, de azok 

között nincs egyetlen egy sem, mely a legszerényebb 

igényeknek is megfelelni képes lenne. 

A fürdő hírneve rovására esik mindenesetre 

azon körülmény is, hogy Kovászna a főbb közleke-

dési utaktól félre esik ; a legközelebbi vasút hozzá 

mintegy 80 kilométernyire van. Ha ezen kitűnő 

gyógyvíz nem nálunk, hanem Európa bármely más 

nyugati országában lenne, rövid idő alatt világhírű 

fürdő helylyé válnék, míg nálunk alig ismeri néhány 

ember s 60 év óta alig kereste fel fürdőzés végett 

ezer ember. 

A kovásznai Pokolsár és a környékén levő for-

rások — mint fennebb emlitém — a torjai kén-

barlanggal vannak összeköttetésben, a melyről az 

ember szemmel láthatólag is meggyőződést szerez-

het. Ugyanis a Pokolsártól egyenes irányban a torjai 

Büdösnek, egy, négy méter szélességű sáv húzódik, 

melyen nem terem semmi növény, sőt az állat is, 

ha raj la véletlenségből elszunnyad, többé nem éb-

red fel. 
(Folyt köv.) 



»SZENTESI LAP« 

Meghívó. 
A foly Jó évi octóber hó 15-én délelőtt D órakor 

a magtnr-épületben tartandó 

rendes közgyűlésre 
a városi képviselőtestület tagjait tisztelettel meg-

hívom. 

Szentes, 1888. octóber 11. 

Sarkadi Nagy Mihály, 
polgármeHter 

T á r g y s o r o z a t : 

1. Gazdászati szakosztály jelentése a regale-
bérlőknek a fogyasztási adók időkőzi emelkedéséhez 
képest, aránylagos haszonbérleeng^dése iránt beadott 
kérelme tárgyában. 

± Gazdászati szakosztály véleményes javaslata 
a városi előfogatosoknak negyedik négyes fogat rend-
szeresítése tárgyában beadott kérelemre vonatkozólag. 

3. A városi árvaszék kérelme bortönök át-
helyezése és az árvaszék részére alkalmas hivatal-
helyiségek alakítása targyában, s erre vonatkozólag 
a gazdászati szakosztály javaslata. 

4. A piaci és vásán helv énzszedési jognak a 
f. évi 85. számú közgyűlési végzésben nyert utasí-
táshoz képest, haszonbérbeadása iránt a gazdászati 
szakosztály véleményes javaslata. Ezzel kapcsolatban 
a haszonbérbeadás miként foganatosítása tárgyában 
a városi tanács előterjesztése. 

5. Az ideiglenesen megüresedett számvevői ál-
lásnak helyettesítés utján betöltése. 

6. Végleg megüresedett írnoki állásnak válasz-
tás utján leendő betöltése. 

Helyi és megyei hirek. 
— Személyi hir. Gróf Károlyi Tibor tár-

sulati elnök f. hó 13-án városunkba jön. 13-án d. u. 
érkezik a Kurca-zsíliphez, hogy az ott folyó zsilip-
erősitési munkálatot megtekintse. Innen Szentesre 
jöve, Fekete Márton főigazgatóhoz száll. 

— Városi közgyűlés lesz f. hó 15-én, mely-
nek tárgysorozatát más helyen közöljük. A közgyű-
lésnek több fontos tárgya van, melyre e helyen is 
felhívjuk a képviselő-testület tagjainak ügyeimét. 

— H a n g v e r s e n y . A szentesi dal- és zene-
egylet f. évi oktober hó 20-án a kávéház nagyter-
mében hangversenyt rendez a következő műsorozat-
tal: I. Nyitány. Előadja a helybeli első zenekar, á. 
Honvédek csatadala. Férfikar, Huber Károlytól, énekli 
a dalegylet. 3. Fezsyö gyöngyök. Thern Károlytól, 
zongorán előadja Kiss Zsófia k. a. 4. La mandoli-
nata. Magánének, zongora kiséret mellett énekli Nyári 
Lászlóné urnő, Zongorán kiséri Bartha Kálmán ur. 
5. Népdalok. SimonfTy Kálmántól, férfikar, énekli a 
dalegylet. 6. Szavalat. Papp Lajos egyleti tag által. 
7. A bilincs. Költemény Petőfi Sándortól, férfikarra 
alkalmazta Gaál Ferenc, énekli a dalegylet. 8. Nép-
dalok. Zongora kiséret mellett énekli Nyári L.-né 
urnő, zongorán kiséri Bartha Kálmán ur. 9. Köny 
és mosoly. Szövegét és zenéjét szerzé Szentirmai 
Elemér, énekli a dalegylet. Kezdete pont esti '28 
órakor. Belépti díj személyenként 1 frt. Nyári 
Lászlóné urnő Kiss Zsófika k. a. és Bartha 
Kálmán ur a dal- és zeneegylet iránti szívességből 
működnek közre. 

Társas vacsora. Ma, penteken este, 
Törs Kálmán orsz. gyűlési képviselőnk nevestélyén, 
a 48-as népkör helyiségében tarsasvacsora rendez-
tetik, melyre szeretett képviselőnk tisztelői — párt-
külömbség nélkül — tisztelettel meghivatnak. A nép-
kör vendéglőse ez alkalommal halpaprikást fog 
felszolgálni. 

— A szentesi takarékpénztárnál Hő-
nigh Benő elhunytával megüresedett főkönyvelői 
állást f. hó 2-án tartott ölesében töltötte be ideig-
lenesen az igazgató-tanács, — Götzl Jenőt, dr. Gótzl 
Bertalan fiát választvan meg egyhangúlag. 

— Halálozás . Csernus Kovács József, kiséri 
jó hírű iparos, a múltban kath. egyháztanácsos, 30 
éves korában elhunyt; temetése f. hó 11-én d. u. 
3 órakor, iparos társai, nagy számú rokonai és is-
merősei jelenlétében ment végbe. 

— Harmadszori virágzás. „Kétszer nyí-
lik az ákácfa virága* mondja egyik közkedveltségü 
népdalunk. Ezen szép dalt azonban a szentesi kaszinó 
mellett levő egyik fiatal ákác túllicitálta; mert lomb-
talan ágain, mint kikeletkor szokta, most, késő ősszel, 
harmadszor is meghozta illatos virág-fürteit, mintha 
szégyelné, hogy lombsátorát a mostani kedvező idő-
járás mellett oly hamar elhullajtotta. 

— Viharok. A viharok egymást váltják vá-
rosunk fölött. Az elmúlt héten két izben volt nyári-
hoz hasonló zivatarunk, menydörgés és villámlástól 
kisérve; f. hó 9-én éjjel, 3 4 óra között pedig va-
lóságos orkán dult; menydörgést dörgés kísért és 
a villámok több helyen lecsaptak a városban, — 
jelentékenyebb kárt azonban szerencsére egyik sem 

okozott. Mint értesülünk, ugyanekkor Szegeden is 
nagy vihar volt s a villám három munkásembert 
agyonsújtott. 

— A szegvári iparos ifjúság bálja, mint 
levelezőnk értesít, minden tekintetben fényesen si-
került. A kedélyes mulatságon, melyen úgyszólván 
Szegvár összes szépei találkát adtak egymásnak, vi-
dékről is számosan vettek részt. A belépő csárdást 
28 pár táncolta. A mulatságnak csak a pirkadó 
hajnal vetett végett. 

— A dohánytermelők figyelmébe. 
Az uj dohánytörvény szerint a dohánytermelésre és 
palánta nevelésre való bejelentések beadására vég-
határidőül december 31-ike van megszabva. Ezen 
napig tehát a bejelentési iveknek megfelelő rovatai 
szabalyszerüleg kitöltendők. A beadványok kis és 
nagy községekben kizárólag csak a községi elöljáró-
ságnál, rendezett tanácsú varosokban pedig a pol-
gármesternél adandók be. Később, vagy más helyen 
beadott bejelentések feltétlenül el fognak utasíttatni. 
Azért tartjuk szükségesnek erre a törvénycikkre em-
lékeztetni termelőinket, mert a régi törvény szerint 
a bejelentések határideje január 31-ike volt, és ehhez 
vannak szokva, sőt némelyek későbben is beadták 
kérvényüket; minthogy pedig most e kintetben vál-
tozás állott be, minden termelőnek érdeke ezen kö-
rülményt szem előtt tartani. 

— A király i adóhivataloknál szándé-
kolt befizetéseknek a hivatalos órák alatt leendő elfogadása 
tárgyában a pénzügyminisztérium következő rendeletet bocsá-
totta k i : „Több izben tétetett panasz amiatt, hogy egyes adó-
hivatalok, biróságok vagy bírósági végrehajtók által meghatáro-
zott időben beszállítandó pénzek elfogadását a hó utolsó és első 
napjaiban vagy ünnep- és vasárnapokon a hivatalos órákon belül 
is megtagadták. Minthogy ez az eljárás ellenkezik az adóhivatali 
utasitas XII. fejezete 14-. §-val, amely szerint az adóhivatalok-
nál a hivatalos órák hétköznap reggeli 8 órától 12-ig és dél-1 

után á órától 6-ig; ünnep- és vasárnap pedig reggeli 9 órától 
12-ig vannak megallapitva, melyek alatt az adóhivatalok minden 
befizetést elfogadni tartoznak. — meghagyatik az adóhivatalok-
nak, hogv a megállapított hivatalos órak alatt teljesíteni kivant 
betizetéseket annyival inkább fogadják el, mert elleukezö esetben 
az adóhivatali főtisztek, a netaláni kár inegteritése mellett, pénz-
bírsággal fognak megbüntettetni." 

Külföld. 
A párbaj különös módját találta ki két 

hevesvérű „amerikai." Cartwirght Dániel, egy nagy 
vendégfogadó tulajdonosa és Donahve James lókeres-
kedő, kártyán összevesztek és elhatározták, hogy a 
sertést vérrel mossák le. Egy harmadik amerikai 
tanácsára abban állapodtak meg, hogy, mint a bikák, 
lejjel egymásnak rohannak, ám hadd törjék be a 
gyengébb koponya. A párbaj színhelyéül nyilt utcát 
választottak, a hol egymástól két lépésnyire szembe-
állva, egy adott jelre összecsaptak. Az ütés oly 
hatalmas volt, hogy egy közelben álló rendőr a zajra 
figyelmes lett s még elég jókor érkezett oda, hogy 
szétválassza a fejjel őklelődzőket. Mindkettőt letar-
tóztatták s véres fejjel kisérték a tömlöcbe. Az egyik-
nek homlokcsontja is megsérült. 

— A jószivü tábornok. Bercelonában a 
napokban hunyta le örökre szemeit Filos Mirandos 
gróf, spanyol tábornok. Vagyonát, mely több, mint 
két millió forintra rug, katonatisztek árváinak segé-
lyezésére hagyta, de azzal a kikötéssel, hogy arra 
csak kiváló szépségű leányok tarthatnak igényt. Ezt 
az intézkedést azzal okolja meg, hogy a szépség 
veszedelmes adománya a hölgyeknek s valóságos 
szerencsétlenség egy szegény leányra nézve. Ezért ő 
csupa sajnálkozásból csak szép leányoknak hagyja 
vagyonát. 

— A vőlegény helyettesitője. Furcsa 
házasságot kötöttek nemrég Georgia amerikai állam 
Alpharetton városában. A vőlegény James Sándor és 
menyasszonya Smith Edith, néhány barátjuk kísére-
tében mentek a békebiróhoz, hogy ott egybekeljenek. 
Az ifjú párnak egy ideig az előszobában kellett vá-
rakoznia. Egyszerre a vőlegény izgatottá lett, izgett-
mozgott helyén és odasúgván egyik tanujának, hogy 
annyi ember jelenlétében restell házasodni, elhagyta 
a szobát, lóra ugrott és elvágtatott. Mikor a tanú 
az esetet hírül adta a leánynak, ez csodálatos hideg-
vérrel szólt; „Ön ide hozott, hogy tanuja legyen 
egybekelésemnek, minthogy azonban jövendőbelim 
megszökött, elfoglalhatja helyét." A tanú örömmel 
vállalta el a helyettesítést és mikor a ceremóniának 
vége volt, az uj menyecske szelid hangon mondja 
férjének; „Ha egyszer valamire elszántam magamat, 
semmi se tartóztathat vissza. Azért jöttem ide, hogy 
férjhez megyek és bár önt sohasem láttam, mégis 
boldognak érzem magamat, hogy nejévé lehettem." 

— A londoni asszonygyilkos levelei . 
Lapunk mult számában megemlékeztünk azokról a levelekről, 

melyek a londoni asszonygyilkos „Jack, a has fölmetsző * aláírás-

sal egy londoni laphoz intézett, tudatva abban, hogy legköze-

lebbi áldozatainak levágja a füleit. A levelet a „Central News", 

melyet a szörnyeteg a bizalommal megtisztelt, eleinte rossz 

tréfának tartotta, de mivel az ujabb gyilkosságok egyeztek a 

levél tartalmával, közzétette s átadta az eredit a rendörségnek. 

A levél szó szerint igy hangzik: „DearBoss! („Kedves fejem!") 

Megjegyzendő, hogy a „Boss" szót tréfás értelemben az ame-

rikaiak szokták használni a megszólításban. Majd igy folytatja: 

Egyre hallom, hogy már a rendőrség hurokjára kerültem, de 

az nem fog engem egyhamar „flxirozni." Nevetek, ha hallom, 

hogy milyen fifikusan csinálja és arról fecseg, hogy az igazi 
nyomon van. A „Börkötős" Jókus (igy hívják az egyik ártat-
lanul elfogottat csufnevével) majdnem pórul járt. Én a r—t ki 
akarom irtani és nem hagyom abba addig a hasmetszést, a mig 
nieg nem csipnek. Pompás volt az utolsó munka; arra sem volt 
ideje az asszonynak, hogy megnyikkanjon. Hogy akarnak most 
engem elfogni? Én szeretem ezt a munkát és folytatni fogom. 
Még maga szép kis tréfákat fog rólam hallani. A legutóbbi eset-
ben egy egész gyömbérsörös üvegecskét (az angoloknak a gyöm-
bérsör kedvenc itala) húztam tele a vörös léből, hogy irjak 
vele, de a folyadék nagyon vastag volt és nem lehetett használni. 
Ha! ha! A legközelebbi munkánál levágom az asszony füleit és 
elküldöm a rendörségnek, már csak a tréfa kedvéért is. Tartsa 
meg addig ezt a levelet, a mig többel teszek. Azután ki vele, 
Késem igen csinos és éles. Legközelebbi alkalommal jeles munka 
következik. Sok szerencsét. Híve, .lack, a hasfölmetszö." — Utó-
irat: „Nincs semmi az ilyen rossz nevekben. Nem voltam még 
készen, hogy ezt a levelet Írhassam, de most már van elég vörös 
lé, ezekből a kutyákból, Azok azt mondják, hogy én doktor va-
gyok! Ha! ha!" Ezt a levelet a szörnyeteg szeptember :25-én 
irta és négy napra rá találtak ismét egy meggyilkolt nőt, a kinek 
a gyilkos már majdnem egészen levágta a füleit. Másnap a 
„Central News" ismét kapott levelet az asszonygyilkostól, még 
pedig egy vérrel mocskolt levelező lapot október elsei kelettel. 
Ez igy hangzik: „Dear Boss! Nem tréfáltam, mikor a rnyeröt" 
megneveztem neked! Te még egyet s mást hallani fogsz nevein 
röl. Az utolsó esetben dupla figura! Nr. 1. hörgött egy kicsit. 
Nem tudtam végezni vele. Nem volt időm levágni a füleit, hogy 
a rendőrségnek elküldhessem. Köszönet, hogy levelemet nem 
tetted közzé addig, amig uj dolgomat el nem végeztem. Jack, 
a hasföl metsző." A természetellenes kreatúra vaskos módon 
élcelődik is cselekedetei fölött. A levél vonásai müveit emberre 
vallanak. 

— Az első hó. Míg nálunk Magyarorszá-
gon verőfényes meleg napon járnak, közbe-közbe 
jótékony esővel, addig Salzburgban már javában 
benne vannak a télben. F. hó 2-án ugyanis esővel 
vegyes hóvihar hűtötte le téli fokra a levegőt, s a 
hegyeket szép fehér takaró borította be. 

— Szerencsés őrmester. A bécsi községi 
1 sorsjáték legközelebbi húzásánál a 200,000 frtos fő-

nyereményt egy magyar ember, Gyurkovics János 
ulánus-őrmester nyerte meg. Gyurkovits az őszi fegy-
vergyakorlatra vonult be Laibachba. Gyakran járt egy 
kis kereskedésbe szivarokat venni. Itt sózták a nyakába 
pár héttel ezelőtt 3 frt 50 krért azt az ígérvényt, 
melylyel most haupttreffert csínált. Mikor értesítették 
a szerencséről, egész flegmával igy kiáltott fel: „No 
még ilyen szerencsét se csináltam. " 

Apróságok. 
A színházi pénztárnál. 
— Kérek egy diákjegyet! 
— Kérek egy katonajegyet! 
— Én meg kérek egy — lókupec-jegyet! 

• 

Jó mentség. 
Feleség: Jézus Mária! Béla, most kell haza 

jönni? Hiszen már három óra van! 
Férj: Nos, és ha nem jöttem volna haza, hát 

akkor nem volna már három óra? 
• 

Vendéglőben, 
Vendég: Pincér, hozza már azt a bort, hisz 

már egy félórája várok rá. 
Pincér: Nos, hát mi nem eleget vártunk, mig 

el tetszett jönni? 
* 

Célzás. 
Úrfi: kisasszony, szabad karómat ajánlanom? 
Kisasszony: No persze, mindig a karját. — 

ajánlja már egyszer a kezét is fel! 
* 

Meglepetés. 
Apa: kedves leányom, végre találtam egy hoz-

zád illő férjnek valót. 
Leány (örvendezve:) Ah, minő szerencse! Aztán 

szőke ? 
Apa: Nem. 
Leány: Hát barna? 
Apa: Az sem. 
Leány: Akkor gesztenyeszínű a haja? 
Apa: Épen nem. 
Leány: Miféle szine van hát a hajának? 
Apa: Semmiféle; mert — kopasz. 

# 

A restség netovábbja. 
— Azt szeretném, ha minden évben 365 ün-

nepnap lenne, — mondja egyik dologkerülő cimbo-
rájának. 

— Az nekem nem elég; mert akkor minden 
negyedik évben egy dolgozó nap lenne, — válaszol 
a restség netovábbja. 

Üz le t i értesités. 

Ssentes, 1888. octóber 11. 

Külföldi hanyatló árak következtében piacunkon is el-

lanyhult a buzaüzlet, ugy, hogy a mai heti piacon 10—15 

krral Ígértek kevesebbet a vevők, mint a mult hetivásárkor, 

minek következtében az eladók tartózkodókká lettek. 

Jiuza ára inmként 6 frt 90 kr. 7 frt. 7 frt 10 kr. 

Árpa (köböllel) 4 frt 40—50 kr. 

Uj kukorica morzsolva (köböllelj 4 frt 60—80 kr. csö-

vesen vékája 60 kr. 

Zab 3 frt 30 kr. 

Szalonna mmjd 56—60 frt. 
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A létra fokain. 
— Francia regény. — 8-ik közi. 

— Holnapután kiskedden! kisasszonykám. — 

Ami az árokba kerül, az a katonáé, felelt a rongysze-

dő ingerkedve. Majd lemosom őket magam számára 

a sarkon álló kútban. 

Leontine elkeseredett szívvel ment fel a lép-

csőn, magában gondolkozva. Hogyan került a retek 

a szemét közé? Ó biztosan tudta, hogy nem dobta 

oda. A kétség még mindig küszködött benne, midőn 

Adeline reggeli köntösében belépett a konyhába, 

hogy csokoládéját megfőzesse. 

Kisasszony, — monda Leontine boldogan, 

— az eltűnt retket ma reggel megtaláltam a szemét 

közt. A szemetes elvitte őket s a gazember nem 

adta vissza. 

Ugyan mit csinált volna velük, miután az 

egész éjet a szemét közt töltötték? — kérdé nagy-

bölcsen Adeline. 

— Le mostam volna, kisasszony! És aztán, 

ha ön nem akarta volna, én ettem volna meg őket. 

Eleg sok pénzembe kerültek! Tizenöt garast veszi-

tek; nem akarom kétszer felszámítani mamájának. 

Nem is tanácsolom, Leontine, — feleié 

Pichot kisasszony egykedvűen. 

— Ez az ebéd sok pénzembe került, — mor-

mogá a szegény leány könytelt szemekkel — A 

sajátomból kell tizenöt garast hozzá tenni 

S ha még felfoghatnám, hogyan kerültek a retkek 

a bödönbe. . . 

— Nem mentek be a saját lábukon, — szólott 

Adeline szigorún. — Siessen Leontine, adja fel 

csokoládémat. 

Midőn a számadás órája következett, Leontine 

felment padlásszobájába, előkereste régi ládájának 

fenekéről a kötött harisnyát, mely kis vagyonat rej-

tegette és mély, szívből jövő sóhajok után kivett 

belőte tizenöt garast s hozzá tette az erszényében 

levő pénzhez, melyről el kellett számolnia; sohasem 

hordta az erszényben saját pénzét, nehogy a gazda-

asszonyáéval összezavarja. 

II. 

Ugyanazon napon, délelőtt tizenegy órakor Clau-

del Adrién egy sürgős útról hazaérkezve, a kapu 

előtt egy létrás szekeret pillantott meg, melyre egy 

ládát és néhány darab bútort raktak fel. Szórakozott 

tekintetét egy kis varróassztal láncolta le. melyet 

jól ismert, hiszen elég sokáig állt iróasztalanak tő-

szomszédságában. A láda sem volt ismeretlen előtte. 

Különös, idegenszerű megindultsággal, félig elégülten, 

felig szomorúan sietett fel a harmadik emeleten levő 

lakásába, mintha idegenhez menne látogatóba. 

A szobában, mely neki dolgozó szobául és 

egyúttal fogadóterem gyanált szolgált, egy fekete 

alak vonásai rajzolódtak le az ablak világos nyílá-

sán, egy elegáns fekete alak, melyet, bár jól ismert, 

szive mégis elszorult. Megállott a küszöbön; azon-

ban ¡a fiatal asszony, ki háttal állott feléje, gyors 

mozdulattal megfordult és szemben állottak egy-

mással mozdulatlanul, szótlanul. 

| — Bocsánatot kérek öntől, — szólalt meg végre 

a írttal nő; — azt reméltem, hogy bevégzem dolgom 

az v|i visszatérése előtt. Különben már vége van; 

meg lek. 
r Adrién egy lépést tett előre. 

Laurence, — mondá lelki küzdelemmel, — 

ön 1 Kragszik reám? Szomorú éjet töltöttem el. Midőn 

ievr .p este hazajövet, önt nem találtam, félni kezd-

tem, mindent gyanítottam, mindent . . . 

Laurence tagadólag rázta fejét, majd büszkén 

emelte fel reá szemeit. 

— Nem — mondá, — van elég bátorságom 

egy meg nem érdemelt szerencsétlenséget elviselni; 

ön nem érdemli meg, hogy utána ölje magát valaki, 

Claudel ur . . . 

— Miért nem jött ön vissza? — folytatá a fiatal 

ember, betéve maga mögött az ajtót és gyengéd, 

könyörgő mozdulattal közeledett Laurence felé; — 

ön megbosszulta magat azon félelem által, melyet 

nékem okozott . . . 

— Megbosszultam magam! Megbosszultam, hogy 

önt annyira szerettem, hogy megfeledkeztem arról, 

mivel magamnak tartozom! Megbosszultam magam 

egy nyugtalan, rosz éj által, melynek nyugtalansága 

is önző volt, mert ön nem miattam aggódott, hanem 

csupán saját magáért! Nem szeretné, ha egész éle-

tén lelkifurdalást kellene éreznie. S ily furdalás 

lenne az, ha megöltem volna magamat; nem volna 

az, ha lassan halok meg, vagy a bűn örvényébe 

vetem magamat . . . De mitől se tartson Claudel 

ur, sem az egyiket, sem a másikat nem teszem meg. 

S egy méltóságteljes főbíccentéssel köszönt és 

az ajtó felé lépett. Adrién megállította: 

Komolyan haragszik reám? — kérdé. 

— Haragudni, önre? Miért? Azért, mert csalat-

koztam, midőn önt jobbnak tartottam, mint a minő? 

Ez az én hibám, nem az öné. Jobban kellett 

volna vigyáznom becsületemre. Midőn özvegygyé 

lettem, meg kellett volna fontolnom, hogy csak ugy 

kell most tartózkodnom a rossztól, mint házasságom 

előtt . . . Megfeledkeztem erről, s most bűhödöm 

érte; mindez igazságos. Isten önnel, uram. 

(Folytatása következik.) 

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

Érvényes 1888. junius 1-töl. 

S z e n t e s - Szo lnok . 

Szentes (vend.) 5 ó. 3tí p. éjjel, 11 6. 45 p. d. e. 
Töke 6 ó. 13 p. éjjel, 14 ó. ±1 p. d. u. 

G ó. 58 p. d. e. I ó. 07 p. d. u. 
7 ó. 37 p. d. e. 1 ó. 48 p» d. u. 
8 ó. 05 p. d. e. 2 ó. 18 p. d. u. 
8 ó. ¿3 p. d. e. 2 ö. 37 p. d. u. 
9 ó. 04 p. d. e. 3 ó. 20 p. d. u. 

K.-Szt.-Márton 
P.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 

9 ó. 31 p. d. e. 
10 ó. 01 p. d. e. 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

3 ó. 43 p. d. u. 
4 ó. 20 p. d. u. 
4 ó. 49 p. d. u. 
8 ó. w20 p. éjjel. 

Szolnok - S z e n t e s 

, , • i , / 7 ó. 40 p. d. e. 
Budapestről indul ^ ^ f) ¿0 p. d. e. 

Szolnok (vend) 3. ó. 30 p. éjjel, 11 ó. 55 p. d. e. 
Szajol 4 ó. 17 p. éjjel, lá ó. p. d. u 
Puszla-Tenyő 4 ó. 41 p. éjjel, 12 ó. 44 p. d. u. 
Kengyel 5 ó. 09 p. éjjel, 1 ó. 14 p. d. u. 
Martfű 5 ő. 40 p. éjjel, 1 ó. 14 p. d. u. 
Tisza-Földvár 0 ó. (hí p- d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 
Homok 0 ó. 15 p. d. e. 2 ó. 32 p. <1. u. 
K.-Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d. e. 3 ó. 25 p. d u. 
Töke 7 ö. 42 p. d. e. 3 ó. 56 p. d. u. 
Szentes (vend) 8 ö. 10 p. d. e. 4 ó. SO p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Érvényes 1888. szept, 10-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 pere 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. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő, özvegy Balogh 

Ferencné-féle, III t. 161. szánni bogárközi ház, 128 nsz. 
öl udvartérrel együtt, f . évi o k t o b e r 2 1 - é n d. e. 
lOó'/akor a tanácsteremben tartandó szóbeli árveré-
sen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Felhivatnak venni szándékozók, hogy 60 frt 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben a tanácsterem-
ben. hol a feltételek addig is megtekinthetők — jelen-
jenek meg. 

Szentes, 1888. október 9. 
N a g y I m r e , 

tanácsnok. 

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

o k t . 1 6 - á n a szegvári határtól a Széchényi 

kertig d. e. 9 órakor, a Széchényi kerttől a 

csongrádi határig d. u. 3 órakor kezdve, a 

helyszínén tartandó árverésen több szakaszok-

ban, azonnali fizetés mellett, el fog adatni. 

Venni szándékozók ezennel meghivatnak. 

Szentes, 1888. octóber 7. 

N a g y I m r e , 
tanácsnok. 

O Q O O O O O O O o oooooooo 
§ „ 3 Ö S Z X ¥ " § 
O S O R S J E G Y E K . O 
* N a p o n k é n t 10 ftot b i z t o n k e r e s -

h e t tőke és rizikó nélkül bárki a J ó s z i v J r 
ö s o r s j e g y e k igen kedvező feltételek mellett O 
Q való eladása által, melyek húzása 20,000 O 
Q f r t főnyeremény nyel m á r o k t ó b e r 1 5 - é n Q 

lesz. Ajánlatok intézendők: ^ 

O R1ESZ S. O 
O B u d a p e s t , H a t v a n i - u t c a 18. s z á m . Q ooooooooo o oooooooo 

Ó S Z Í V S O R S J E G Y E K 1 

É v e n k i n t h á r o m h ú z á s ! J á t é k t e r v 6 0 é v ! 

Húzás már okt. 15-én. Főnyer. 20000ft. 
K a p h a t ó k a b u d a p e s t i t ő z s d é n h i v a t a l o s a n j e g y z e t t á r s z e r i n t , j e l e n l e g 

• • ^ • • • • H 3 f t k r é r t B H ^ B H M H H H Í ^ ^ ^ ^ H i 

a Szentes-vidéki Takarékpénztárnál. 

I E-1-u^ á i s m á i r o f e t ó ' b e r 1 5 - é n . — F ő n y e r e m é n y 2 0 , 0 0 0 f e r i n t . 

Szentes, 1888. Nyomatúit Sima Ferencz gyorssajtóján. 




