
XVIII. évi folyam. 1888. 64. szárn. Kedd, október 16. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . 

Fél évre . . 

Negyed évre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőség : 

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 (JO kr. Bélyegdij 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 é s p é n t e k e n r e g g e l . 
£gyes 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 15. 

A körös-tisza-marosi ármeiitesitő társulat 

holnap, október 16-án fogja megtartani évi 

rendes közgyűlését. 

Több fontos tárgy kerül elintézés alá. 

Ezek között a társulat választmányának 

újraalakítása, a Szarvas alatt lévő 18-ik számú 

körösi átmetszés vonalán a végleges töltés ki-

építése, a Kurcza-zsilip biztosítására vonatkozó 

főmérnöki javaslat és az 1889. évi költség-

vetés képeznek kiváló érdeket. 

A választmány újraalakításánál nagy vál-

tozás aligha történik; mert a választm. tag-

jai a körös-tisza-marosi társulat érdekeltségé-

nek ugy anyagilag, mint szellemileg a szinét, 

javát képezik. 

A főnek e választásnál azt tartjuk, ha a 

társulat elnökéül a jövő három évre is meg-

nyerheti gróf Károlyi Tibort, kiben a lefolyt 

három év alatt oly vezért birt e nagy tár-

sulat érdekeltsége, ki valóban a társulat ré-

széről meg nem hálálható tevékenységet, oda-

adást fejtett ki a társulat érdekében. 

Azt, hogy egy gróf Károlyi Tibort birt 

ez a társulat elnökéül, különösen áldásosán 

éreztük a kistiszai zsilipkatasztrófa és a folyó 

évi árviz alkalmával, amikor a tisztviselők 

buzgó tevékenysége mellett szükség volt egy 

hatalmas, befolyásos férfiura, ki ugy lent, 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Erdélyi emlékek. „ 
Irta: Papp Lajos. 

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

A torjai Büdös) 

A torjai kénbarlang, melyet záptojáshoz hasonló 

szaga után Büdösnek hívnak, Kézdi-Vásárhelytől 

északra, mintegy 3 órai járásra, ?gy magas hegy 

oldalán létezik. A barlang 3 méter magas, 2 méter 

széles és körülbelül 15 méter hosszúságú; telve van 

örökösen kénkőszag-gázzal. Ez a gáz a barlang trachit 

falazatából számtalan, láthatatlan nyíláson tolul ki s 

a falakat körös-körül sárga kénvirággal lepi be; a 

barlang aljára a boltozatról hosszú időközökben víz-

cseppek hullanak, melyet szembetegségekben kitűnő 

hatásúnak mondanak. 

Az ember borzadva áll meg e rejtélyes barlang 

nyílása előtt, melynek beljében a halál láthatatlan 

szelleme lakik. Félelemmel, de erősen visszafojtott 

lélekzettel hatolunk be; a felszálló gőzök kellemes 

meleget okoznak testünknek, mely csiklandoz, izgat; 

de egyszersmind vidulást is okoz. Lábaink alatt a föld 

forrónak tetszik, pedig a barlang hőfoka megegyez a 

külső levegővel. Szemeinket a gáz ingerli, csípi, amely 

azonban inkább kellemes, mint kellemetlen érzéssel jár. 

Aki elveszité életkedvét, akinek lelkét vigasztal-

hatlan bánat emészti, s a kit a kétségbeesés fenyeget: 

ide jön e barlanghoz s egy mély lélekzetvétellel 

minden fájdalom, minden kin nélkül megszabadul 

mint fönt a kormánynál, a társulat érdeké-

ben annyi odaadással fáradozott. 

Ha őt továbbra is meg lehet nyerni, hogy 

e nagy társulat élén iparadjon és ennek ér-

dekében feláldozza kényelmét, ez nagy biz-

tosíték a társulat dolgainak sikeres, eredmé-

nyes kormányzására 

A Kurca-zsilip biztosítására szolgáló ter-

vezet már a szakasz- és központi válaszmányi 

ülésen letárgyal tátott. 

Annak idején bőven volt ismertetve e 

lap hasábjain, hogy a Kurca-zsilip is meg 

van repedezve, s igy beható szakértői vizs-

gálat ejtetett meg, hogy ez a zsilip fentart-

ható-e? S mig a szintén megrepedt porgányi 

zsilipre a szakértők kimondták, hogy nem 

tartható fenn, hanem lebontandó: a Kurca-

zsilipre kimondatott, hogy az fentartható, ha 

az elő- és utóágyazat meghosszabbittatik és 

egy ellennyomó zsilip építtetik a zsilip biz-

tosítására. 

Ezeket a biztosítási terveket Klimm egye-

temi tanár és Hajdú Gyula, a torontáli társulat 

főmérnöke készítették. (Hajdú az ország első 

tekintélyéül van elismerve a zsilip-épitések 

terén.) 

Az ezen urak által készített tervet a 

ministerium jóváhagyta; de Rupcic főmérnök 

ezt nem tartotta kivihetőnek, s igy uj tervet 

készített, mely szerint az előbbi 65 ezer frtos 

elviselhetlennek hitt lelki terhétől A barlang közelé-

ben domboruló sírhalmok és keresztek egy-egy, ön-

magával meghasonlott lélek elmúlását hirdetik. Saj-

nos, hogy e keresztek évről-évre mindig jobban 

szaporodnak. 

A barlang gőzének — melyet a betegek a bar-

lang szájánál lóczákra letelepedve s a kitóduló kén-

gázban száraz gőzfürdőt véve használnak — kitűnő 

hatása van csuz és köszvény ellen. Béna és köszvény-

től mozdulni nem tudó betegek, e helyen rövid idő 

alatt meggyógyulnak. A környék népe tömegesen 

keresi fel e helyet s többnyire fabódék alatt tanyáz-

nak a hegyoldalon, mivel rendes fürdőház még nincs e 

helyen berendezve, bar a hegy tövében, sőt távolabb is, 

néhány ezer nsz. öl területen Solfatáróhoz hasonló bu-

gyogó ásványforrások fakadnak ki a hegy beljéből, és a 

mi legcsodálandóbb : kén, vas, só, szénsav és timsó ve-

gyüetek, sokszor alig néhány méternyire egymástól. 

Fenn a hegytetőn, mintegy másfél órai járásra 

az előbbi barlangtól, szintén van egy függélyes irány-

ban haladó üreg, melynek Gyilkos a neve, mivel a 

fölötte elrepülő apróbb madarak a belőle felszálló gő-

zöktől elszédülve, menthetlenül belehullanak. A Gyil-

kost megközelíteni a legnagyobb életkockáztatással jár. 

A torjai kénbarlang vidéke, Erdély szebb helyei 

közé tartozik; mindenfelé, hova a szem tekint, ha-

talmas, vulkanikus képződésü hegycsúcsok emelked-

nek. Távolabb, egy ellenséggel dacoló kőszirten, a 

regedus Bálványos vár tekintélyes romjai büszkél-

kednek. Megközelítése csaknem lehetetlen, mivel a 

hozzá vezető ut, rengeteg, ősidő óta emberi láb-

tervvel szemben, 40 ezer frttal a Kurca-zsilip 

biztosítására szükséges munkálat keresztül-

vihető, sőt keresztül lesz vive; mert ezt már 

a szakasz-tisztség meg is kezdette, s igy itt 

csak egyszerű tudomásvételről van szó. 

Fontosabb kérdés azonban ennél a 18-ik 

számú körösi átmetszés feletti végleges töl-

tés kiépítése. 

Itt az az eset forog fenn, hogy a vég-

leges töltés kiépítése folytán Szarvas alól el 

lesz zárva a Körös vize, s az ottani anya Körös 

olyan lesz, mint városunk alatt a Kurca: egy 

holt-meder. 

A központi választmányi ülésen Haviár 

képviselő küzdött is e szándék ellen; de a 

végleges töltés kiépítését védelmi érdek köve-

teli s ezzel szemben az, hogy a Körös Szar-

vas alatt holt-mederré tétetik, mellékes kér-

dés a társul a !ra nézve. 

Ez volt a választmány álláspontja. 

A szarvasiak most a közgyűlésen aziránt 

fognak küzdelmet fejteni ki, hogy az anya-

Körös áttöltésein zsilip építtessék, melyen az 

élő vizet le lehet vezetni Szarvas alá Mi az 

óhajtást teljesitendőnek tartjuk; mert a véd-

vonal építése által Szarvast roszabb állapotba 

hozni, mint volt, nem tartjuk jogosnak. 

Az 1889-ik évi társulati költségvetés, azt 

lehet mondani, hogy minden tételénél a mult 

évi költségvetés korlátai között mozog. S csak 

által nem taposott erdőkön visz, s a hegy, melyen 

fekszik, igén meredek és szakadékos. 

Meghatott lélekkel szemléli az utas a magasan 

lévő várfalakat s eltűnődik az eseményeken s a re-

géken, melyek a várhoz íőződnek. E vár volt az, 

melynek rejtekeiben őseink legtovább áldoztak ős-

vallásuk Istenének; e vár volt az, hova Apor István 

erdélyi vajda a gyáva, és tehetetlen Ottó magyar ki-

rályt eháratta. 

Ma a büszke vár teljesen rommá lett; az idő 

vasfoga lassankint izekre őrli a roppant építmény 

falait. Egyenkint omlanak le kövei, mintha fájlalná 

minden kődarab, hogy meg kell válnia a fellegekbe 

nyúló helytől, hol oly sok század dicsőségét és viszon-

tagságát élte át. 

(A Kokojszás. — Szent-Anna tava. — Tusnád.) 

A torjai Büdös meglátogatása után, Erdély leg-

nagyobb s egyúttal legszebb tavának, a költők által 

is megénekelt Szent-Anna tónak megtekintésére indu-

lánk. A tó mintegy 3000 lábnyi magasságban fek-

szik, s mintha a természet meg akarná óvni eme 

drága kincsét szél és vihar ellen, minden felől ma-

gas, a tó vizétől ezer lábnyira emelkedő hegyekkel 

véve körül. A tóhoz vezető ösvény, mindenütt ren-

geteg erdők között visz. —- A fák összehajló, sűrű 

lombjai hűs enyhet, az illatos erdei szamócák szom-

jat oltó gyümölcsöt adnak az utazónak. — Itt-ott a 

szép völgyekben egy-egy hegyi patak csörgedezése 

hallik, s hűs habjai hivogatólag integetnek a lankadt 

vándor felé. 



CJ. oldal. 

egy tételnél lesz a múlttal szemben változta-

tás: a főigazgatói fizetésnél. 

A főmérnöknek 3000 frt a fizetése, eny-

nyire volt tervelve a főigazgatóé is az alaku-

láskor; azonban a tiszti fizetések megállapí-

tásakor, a főigazgató fizetése, mivel sem iga-

zolható hangulat következtében, 20ÜÜ frtra 

szállíttatott le, a főmérnök fizetése azonban 

maradt 3000 frt, s igy az az abnormis hely-

zet állt be, hogy a társulat első tisztviselő-

jének tizetése sokkal kisebb volt, mint a má-

sodik főtisztviselőé. Ezen abnormis helyzet 

méltánytalan voltát a lefolyt 3 év alatt any-

nyival inkább érezte a társulat; mert Fekete 

Mártonban egy kitűnő, s alig megfizethető 

erőt nyert. 

Most a központi választmány a költség-

vetés tárgyalásakor egyhangúlag határozta el, 

hogy a főigazgató lizetése 3000 frtra emel-

tessék. S valóban, ez a minimum, amivel egy 

oly nagy gond és felelősséggel járó állás do-

tálható. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy ebez 

a közgyűlés is egyhangúlag hozzájárul. 

0 

Városi közgyűlésből. 
Varosunk képviselő-testülete f. hó 15-en köz- • 

gyűlést tartott. 

Sarkadi polgármester d. e. 9 órakor nyitá meg 

a népes közgyűlést, mely iránt az érdeklődést külö-

nösen a számvevő és egy irnok választása képezé. 

A gyűlés első tárgya a szentesi regale-berlök 

kérelme volt aziránt, hogy a város azon aranyban en-

gedjen el a bérleti összegből, amily arányban a fo-

gyasztási adó emelkedett. A gazdászati szakosztaly 

nem javasolta a kérelem teljesitését, s igy a képvi-

selő testület is ez értelemben határozott. 

A városi előfogatosok egy negyedik négyes 

fogat rendszeresítéséért toiyamodtak. A szakosztaly 

a mai három négyes fogat mellé egy kettős fogatot 

ajanlott; de a közgyűlés nem fogadta el a kettős 

fogatot sem. 

A városi árvaszék kérte a közgyűlést, hogy a 

börtönöket az arvaszék hivatalos helyiségeiből he-

lyezze máshová, és hogy az árvaszék részére alkal-

mas hivatalos helyiséget alakítson at. 

Ez a kérelem igen szép dolog; de az a kér-

Néhány órai meredek hegyremászás után, egy 

nagy kiterjedésű sik terül el a vándor szemei előtt, 

mely hajdan, évszázadokkal előbb, tengerszem lehe-

tett; de az évek hosszú sora alatt a vízi növények 

ezrei zöld takaróval vonták be s a természet teremtő 

ereje ma már szarazföldi tenyészetet varázsolt reá. 

A nep Kokojszásnak nevezi e helyet, a rajta termő 

nagymennyiségű kokojsza (áfonya) után. 

A Szent-Anna tóhoz vezető ösvény ép a Kokoj-

szás pártján húzódik. Az utas nem is sejti, mily 

rettenetes hely az, melynek szélén vidám kedélylyel 

tova halad. Jaj annak az utasnak, kit az áfonya 

szomjat oltó gyümölcse a kokojszasba messze csa-

logat. Ez a hely a halál orszaga; az utas, kit bal-

sorsa ide vezérel, eleinte biztos lépésekkel halad előre • 

a viz felett nőtt hinár és páfrány összekuszált szálai 

biztos talajt képeznek lábainak; de nemsokára a hi-

nár süppedni, inogni kezd; lábai mindig mélyeb-

ben hatolnak a puha talajba s egyszer csak azon 

veszi észre, hogy viz fakadt nyomában. Néhány lé-

pés még, a visszafordulás késő, a kijövetel lehetetlen. 

Lábai alatt mindig jobban-jobban szakadozik a hinár, 

s lassankint eltűnik, nyomtalanul. Egy láthatatlan 

szellem húzza lefelé, mely minél jobban igyekszik 

szabadulni veszélyes helyzetéből, annál gyorsabban 

vonja magahoz. 

Azonban ma már csak itt-ott veszélyes a Ko-

kojszás, mert az idő végtelen folyama alatt, turfás 

talaj képződött a viztömeg fölött s rajta fák és bok-
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lés, hogy hol és miféle épületeket alakítson át a 

város? Hisz éppen az a bökkenő, hogy nincs is elég 

hely, s ami van, az is rossz, türhetlen állapotban 

levő. 

A gazdászati szakosztály azt mondá, amit mi 

is mondanánk és mondunk is, hogy az arvaszék 

ezen a kérelme csak a városháza építéssel old-

ható meg. 

Alkalmas helyiségeket nálunk csak akkor lehet 

a városi hivatalok számára adni, ha előbb városhá-

zát építünk. 

Hát hogy ha az alispáni lakást nem bérelhetné 

a város, mi volna akkor? Hova tennék a főhíva-

talokat ? 

Valóban, ez a mai állapot tarthatlan és tíirlu t-

len a városi adminisztrációra nézve. Tehát csak vá-

rosházát! 

Hosszasabb vita tárgyát képezte a piaci és vá-

sári helypénzszedési jognak miként leendő bérbe-

adása iránt beadott szakosztályi és tanácsi javaslat. 

A szakosztály azt javasolta, hogy a belső és 

külső piacon szedendő helypénz külön adassék bérbe. 

A tanács ezzel szemben azt mondá, hogy egy bér-

let legyen a helypénzszedési jog. Hosszú vita fejlő-

dött tehát ki a felett, hogy egy bérlet legyen-e a hely-

pénzszedési jog, vagy az több felé osztassék? A vi-

tában résztvettek Balogh János, Szeder János, Kristó 

Nagy István, Burián városi ügyész, Udvardi Sándor, 

Pataki József, Kátai Pál János. A közgyűlés végre 

elhatározta, hogy a piaci és vásári helypénzszedési 

jogot egy bérletbe adja ki és pedig 3 évre. Ha azonban 

egészre egy bérlet utján kellő haszonbér nem Ígér-

keznék, illetve ajánltatnék, akkor több felé is oszt-

ható a helypénzszedési jog. 

Következett a számvevői állásnak betöltése. 

Udvardi Sándor azt ajánlá, hogy valamelyik 

városi tisztviselő vállalná el e hivatal vezetését, és 

ne helyettesítsen a város addig, míg a helyettes 

számvevő sorsa törvényesen el nincs döntve. A tör-

vény azonban világosan elrendeli a helyettesítés ut-

ján való választást, s igy a közgyűlés kimondá, hogy 

helyettest választ. 

Három pályázó volt ez állásra: Gyűri Ferenc 

árvatári pánztarnok, Gulyás János és Kába Dénes. 

A kandidáló bizottságba a közgyűlés Balogh 

Jánost és Sima Ferencet választá be, a polgármes-

ter pedig Szeder János és Ónodi Lajost nevezé ki. 

Az eképen megalakított kandidáló bizottság mind a 

három pályázót ajánlá. A közgyűlés egyhangúlag 

Győri Ferencet választá meg. 

Az irnokí állásra pályázók közül a kandidáló 

bizottság ajánlatba hozta: Gyarmati Jánost, Kónya 

Jánost, Dunaháti Mészáros Ferencet, Balogh Antalt, 

64. szam. 

Szabó Jánost, Jószai Sándort és Fekete Gábort. A 

közgyűlés 34 szavazattal Jószai Sándort választá meg. 

A szavazatszedésnél ifjú Bariba János, a mi szere-

tett és örökös szavazatszedő küldöttségi elnökünk 

elnökölt. 

— A körös-tisza-marosi á r m e n t . és 

b e l v i z s z a b á l y o z ó t á r s u l a t 1889. évi költség-

előirányzatának tervezete: 

Bevételek. 

A békés-bábockai szakasz-igazgatóságnál: 
1. Fűtermés eladásából 4000.— 

2. Hasznavehetlen védelmi anyagok, 

ölfa és rőzse eladásából 100.— 

3. Különfélékből 400.— 

A ksztmárton-mindszenti szak.-igazgatóságnál: 
1. Haszonbérletekből 300.— 

2. A fűtermés eladásából . . . . 5000.— 

3. Hasznavehetlen védelmi anyagok, 

ölfa és rőzse eladásából 500.— 

4. Különfélékből 50.— 

A mindszent-apátfalvi szak.-igazgatóságnál: 
1. Haszonbérletekből 400.— 

2. A fűtermés eladásából . . . . 7000.— 

3. Hasznavehetlen yédelmi anyagok, 

ölfa és rőzse eladásából 2000.— 

4. Kosárfűzvesszők eladásából . . 200.— 

5. Különfélékből 500.— 

A főigazgatóságnál: 
1. Az ártérben fekvő m. kir. állam-

vasutak bevonása után teherviselési járu-

lék az 1888. és 1889. évekről . . . . 33086.52 

2. A h.-m.-vásárhelyi körtöltés után 

fizetendő évi hozzájárulás 10000.— 

3. Kirovásokból . . . . . . . 425703.41 

Összesen 489239.93 

Kiadások . 

A központi igazgatásnál: 
1. A 10 milliós kölcsön törlesztésére 221050.— 

2. Gátvédelmi tartalékalap képzésére 20903.63 

3. Az 50000 ft állami előleg 5°„ kam. 2500.— 

\. A 250000 frt kölcsön 5l
2°o kam. 13750.— 

5. A 400000 frt kölcsön 5'2°o kam. 22000.— 

6. Személyi fizetések és illetmények, 

napidíjak és utazási költségekre, iroda-

fenntartásra, adó- és illetékekre . . . 25500.— 

A nyilvántartási hivatalnál: 
1. Személyi fizetések és illetmények, 

napidijak s utazási költségekre, iroda-

fenntartásra 9944.50 

rok is tenyésznek s ezek összekuszált gyökerei ingó 

bár, de biztos talajt képeznek a rajta járóknak. 

A Kokolyszás mellett emelkedő hegyormon ke-

resztül hatolva, egy tölcsér alakú völgybe jut az 

ember, mélynél szebbet s elragadóbbat az ezeregy 

éjszaka tündérmeséi sem mutathatnak fel. Lenn a 

hegytölcsér közepén kekellik a Szent-Anna tó sima 

tükre; körülötte mindenütt ezer lábnyi magasra 

emelkedő tölgy és bükkel borított hegyoldalak ékes-

kednek. És mintha a természet e remekét rámába 

foglalta volna, a vizet köröskörül sürü, örökzöld 

fenyőerdő koszorúzza. A tó, a hegytetőről, egy ke-

retbe foglalt tükörhöz hasonlít. 

Feledhetlen a látvány, mely a Szent-Anna tó 

megpillantásakor elénk tárul. Nincs toll, mely ecse-

telni tudná e hely szépségét s elragadó báját; nincs 

szó, mely kifejezné az ember lelkét átható gyönyört, 

e remek hely szemlélésekor. Sirunk és örülünk 

egyszerre; ezután szemeink önkénytelenül az eget 

keresik és — imádkozunk. 

A kit nem tanított még meg a természet s az 

Isten alkotásának fensége imádkozni, az jöjjön ide 

és bizonyára megtanulja azt. Hiszen már a fenyő 

sudarak csúcsba szökkenő ivei is — mint az imád-

ságra hajló kéz ujjai — imádsagra intenek. 

A tó vize tiszta, mint a kristály és nyugodt, 

mint a Madonna-arc. Zivatar, amely sima tükrét 

felkorbácsolná, nincsen itt soha; a tavat körülvevő 

hegyek, mint nyugodtan alvó csecsemőt anyja karjai, 

minden vésztől megoltalmazzák. A nyár lenn marad 

a völgyben, a hegyek mögött; a tél felhúzódik a 

hegyormokra. Itt örökös tavasz honol. 

Vizében, állítólag, élő állat meg nem él, ami 

azon hiedelmet erősiti meg, hogy a hegyekről le-

folyó esőviz medencéje e tó; bár a nép hite a ten-

gerrel hozza összeköttetésbe s onnan kapja soha el 

nem fogyó vizét. 

Mondják, hogy büvereje van e tónak. Bemenni 

a közepéig még rossz úszónak is könnyű dolog; de 

onnan kijönni jó úszónak is titáni munka. A viz, 

bar nyugodtnak látszik, de azért vonz és sodor. 

De minden szépség és báj mellett, melylyel e 

tó környéke megáldva van, legérdekesebb a tó, ille-

tőleg a völgy viszhangja. Négy-öt szótagból álló 

szavak 10 —12-szer is viszhangoznak, mindig bizonyos 

időközökben, mig végre halk, suttogó hangba olvad-

nak össze. 

A tó partjának keleti oldalán egy magányos 

kápolna áll, melyet minden esztendőben egyszer, 

Anna napján, az ide bucsra jövő székelyek ezrei 

látogatnak meg. Ilyenkor megnépesül a völgy s a 

buzgó ima és szelid zsolozsmák hangjaitól visz-

hangzik a völgy. 

(Folytatása következik.) 
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Az ártérfcjlesztési műszaki hivatalnál: 
1. Személyi fizetések és illetményekre, 

napidíjak és utazási költségekre, iroda-

fenntartásra 13897.50 

Kisajátítási célokra 1097.40 

Rendkívüliekre 1500.— 

A bckés-bábockai szakasz-igazgatóságnál: 
1. Személyi fizetések és illetmények, 

irodafenntartás, gátfenntartás, gátvédelem, 

belvizmentesités és rendkívüliekre . . . 52600.— 

A ksztmárton-mindszenti szak.-igazgatóságnál: 
1. Személyi fizetések és illetmények, 

irodafenntartás, gátfenntartás, gátvédelem, 

belvizmentesités és rendkívüliekre . . 3S974.60 

A mindszent-apátfalvi szak.-igazgatóságnál: 
1. Személyi fizetések és illetmények, 

irodafenntartás, gátfenntartás, gát védelem, 

belvízmentesítés és rendkívüliekre . . . 65522.20 

Összesen 489239.93 

Mérleg;: 

Az összes bevétel 489239.93 

Az összes kiadás 489239.93 

Politikai hirek. 
— Törvényjavaslatok előter-

j e s z t é s e . Tisza ministerelnök az állami 

italmérési jövedékről és az említett törvény 

folytán adandó kártalanításról szóló törvényja-

vaslatokat — a mint a Bud. Corr. értesül 

— már a képviselőház holnapi ülésén be fogja 

nyújtani, hogy ezen fontos törvényjavasla-

toknak minél gyorsabb letárgyalását lehetővé 

tegye. — A két véd-törvény-javaslatot a hon-

védelmi miniszter valószínűleg csak október 

20-án — miután az osztrák reichsrath ta-

nácskozásait már megkezdette — fogja a 

képviselőház elé terjeszteni. A regále meg-

váltásáért járó kártalanítási összeg megálla-

pításánál a benyújtandó törvényjavaslat ér-

telmében kezelésiköltségek cimén a kiszámított 

átlagösszegnek nem 20, hanem csak 15°0-a 

fog levonatni. Az italmérési adó tételeit az 

egyes italok számára a javaslat a következő-

képen állapittatja meg: bor és sör 2 frt., 

pálinka 30 fokig 4 frt 50 krM 50 fok g 7 frt 

50 kr., likőrök, cognac 12 frt, tiszta sze^z 

15 frt. hektoliterenkint 

Helyi és megyei hirek. 
— Békésy G y u l a , kir. tanácsos, tankerületi 

főigazgató f. hó 12. és 13. napján végezte gimnasíu-
munkban hivatalos látogatását. A főigazgazgató meg-
hallgatott minden tárgyból egy-egy tanítási órát és 
sorra szemlélte az intézetek mindennemű gyűjtemé-
nyt;! és fölszerelését. — Ennek befejeztével pedig 
tanárkari értekezletet tartott, a mikor is kijelenté, 
hogv a Szentes városi gimnázium a kerületébe tar-
tozó tanintézetek közép mértékén messze kimagaslik. 

A főigazgatónak ezen elismerő nyilatkozatát öröm-
mel registráljuk. 

— H a l á l o z á s . Városunk egyik széles körben 
ismert polgára, id. Dömsödi Imre gazdálkodó, volt 
egyháztanácsos és több egyházi társulat főnöke, f. 
hó 1-én délután hosszas szenvedés után 71 éves 
korúban elhunyt. Temetése a r. kath. egyház szer-
tartása szerint f. hó 16-án délelőttt 9 órakor lesz. 
Ny ugodjék békében! 

— A körös-t isza-marosi á r m e n t e s i t ö 
t á r s u l a t a mai napon tartandó közgyűlésében 
alakítja meg az uj választmányt. A lefolyt három 
évben gróf Karolyi Tibor elnök és Kovács Ferencz 
alelnöksége mellett központi választmányi tagok vol-
tak: A békés-bábockai szakasznál: gr. Károlyi ¡Sándor 
Budapest, szakaszvál. elnök, Salac Ferenc Szarvas, 
1 iaviár Dániel Szarvas, Hol Dániel Szarvas, Teplicki 
.lános Szarvas, Kontúr József Szarvas, Mészáros 
Endre Mezőtúr, Szenes Elek Csabacsüd, Hegedűs Mi-
hály Mezö-Berény, ifj. Dáni József Nagy-Szénás, Krehsz 
Ferencz Békés-Szent-András, Mezei Lajos Békés. A 
kunsztmárton-minds/enti szakasznál: Kiss Zsigmond, 
Szentes, szakaszvál. elnök, Sfammer Sándor Szentes, 
id. Sarkadi Nagy Mihály Sz< ntes, Sarkadi Nagy Mi-
hály polgármester Szentes, Balogh János Szentes, 
Szeder János Szentes, Horváth Gyula Budapest, 
Farkas Gedeon Szentes, Kovács Imre Mágocs, 
Mikolay István Orosháza, Wimmer Károly Mindszent, 
Nagy Géza Kunszent marton. — A mindszent-apát-
falvi szakasznál: id. Dáni József Kompolt, szakasz-
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vál. elnök, dr. Lázár György Szeged, Nóvák József 
Algyő, Krístó Lajos Hmvásárhely, Dobossy Lajos 
Hmvásárhely, Nagy András János Hmvásárhely, Ba-
logi Soma Hmvásárhely, Lazar István Hmvásárhely, 
Garzó Imre Hmvásárhely, Konstantin György Hmvá-
sárhely, Návay Lajos Földeák, Eckhardt Oszkár Makó, 
Bánlly Gyula Makó, Kriván Dénes Makó. 

— U j számvevő . Kovács Pál sikkasztó 
számvevő elmozdításával megüresedett számvevői 
állást f. hó 15-én tartott ülésében töltötte be a vá-
rosi képviselő testület. A három pályázó közül Győri 
Ferenc h. árvapénztarnok választatott meg egyhan-
gúlag. 

— A Kurca-zs i l i p erősítési munkálatat 
gróf Károlyi Tibor társulati elnök folyó hó 13-án 
megszeinlelte, s az ott folyó munkalat felett a leg-
nagyobb megelégedését fejezte ki. 

— Isko laszék i e l n ökké Téés községe 
közelebbi közgyűlésében egyhangúlag Kovács János 
ref. tanítót, teesi birtokost valasztá meg. 

— A v á r o s n á l üresedésben volt írnoki 
allásra a f. lio 15-én tartott képviseleti ülésben 34 
szavazattal Jószai Sándor választatott meg. 

— Veres kakas . F. hó 15-én délelőtt 10 
órakor özv. Gyulai Mihályné 11. t. 212. számú házá-
nál tüz ütött ki, mely egy szint, istállót és egy ólat 
hamvasztott el. A tüzet a károsult menyecskelányá-
nak 4 éves kis lia idézte elő, azáltal, hogy a tyúkok 
által kikapart szalmát gyufával meggyújtotta, özülők, 
vigyázzatok gyermekeitekre! 

— A t á r s u l a t központi választmánya f. hó 
14-én délelőtt 10 óratol — ebédre pár órai szünet-
tartás mellett — este 8 óráig tartó ülésben, a tár-
sulatot érdeklő több, fontos ügy lelett hatarozott. Az 
idő rövidsége miatt az ülés lefolyásáról csak jövő 
számunkban referálhatunk. 

Hirek a szomszédból. 
— Orosh á z a a v i dék i i p a rosok e l len . 

Az orosházi ipartestület felíolyamodással elt a köz-
ségi képviselet azon határozata ellen, melyben azt 
kérte a képviselőtestület, hogy kovácsok, bognárok, 
talicskások, fa- és szerszámárusok árulhassanak az 
orosházi hetipiacon, Békésvármegye legutóbb tartott 
ülesében az ipartestület kérését íigyelembe vette s 
kimondta, hogy nem engedi meg, hogy Orosházán 
vidéki iparosok aruljanak. 

— Mezőhegyesen az ott tartózkodó fel-
vidéki tót munkások között a szemcsés köthártya-
lob (trachoma) mind nagyobb mérvben mutatkozik. 

— H.-M.-Vasárhe lyen egy, a kémény-
seprő szakosztály hoz tartozó seged, az elmúlt napok 
egyiken munkaközben ugyancsak szorult allapotba 
jutott. Egy keményt akart ugyanis kitisztani, felülről 
ereszkedve mind lejebb és lejebb. De hajh, a ke-
ménynek egy mellékága volt, amelybe a különben ís 
termetes legény ugy beleszorult, hogy »nem lehet 
ám gyere ki!* s a szorult helyzetben levőt csak ugy 
lehetett kiszabadítani, hogy a kéményt a legény 
körül el kellett oontani. 

Hazánk és a főváros. 
— Csonka B á l i n t o t , a regi betyárvilág 

hírhedt alakját, a volt martonosi felelős őrt, a szabad-
kai negyedmilliós lopás bűnrészesét és a Törköly-
fele 22,000 frtos rablás egyik tettesét, a ki három 
héttel ezelőtt az ó-kanizsai fogházból megszökött, 
a szabadkai rendőrseg f. hó 13-án elfogta. Az el-
fogott rablót a szegedi ker. csilagbörtönbe szállítják. 

— Üstökös . A fővárosi lapok tudósitasa 
szerint f. hó 12-én este 10 óra 15 perckor a keleti 
égboltozaton uj üstökös tűnt fel, mely pár nap 
múlva szabad szemmel is latható lesz. 

— M e n n y i v a g y o n a v a n a herceg-
p r í m á s n a k ? Magyarország hercegprímásának 95,199 hold 

müveles alatt levü ingatlan birtoka van, a melyből hold 

erdőség, 13,301 hold legelő, ¿9,718 hold szántóföld és 90U9 

hold rét. — A primási birtokok évi tiszta jövedelmi adója 

¿59,008 frt 7 kr. Az összes birtokok érteke ti.:í77,Uó7 frt ¿U krban 

van megallapitva. 

— F u r c s a eset történt a minap a szombat-
helyi pályaudvarban. Az egyik mozdonyt addig tolo-
gattak föl-alá míg a gépész és fűtő aludtak. A gép 
az alvókkal egész Acsádig elhátrált, dacara, hogy az 
örök ugyancsak erősen adtak a jelt a megállásra. A 
kenye-kedvére hagyott mozdony ki tudja hova jutott 
volna, vagy mily szerencsetlenséget idézett volna elő, 
ha ki nem fogy belőle Acsádon a szusz. Itt aztán 
megállt s a rajta levők nem érezve az álomba rin-
gató dübörgést, fölébredtek. Azt állítják, hogy az áju-
lás egy neme vett rajtuk erőt. 

— G r ó f V a y D á n i e l „Magyarország történe-
téiből, melyet népszerű hangjáért oly örömmel üdvözölt a sajtó, 
— megjelent a második füzet is. A füzetek rendkivül olcsók s 
szép kiállitásuak. Egy-egy füzet ára 15 kr. Az uj elötizetök az 
eddig megjelent két füzetet egys; 

3. oldal. 

kelők. Ugyanis egy fatörzshöz egy emberi csontvázat 
találtak kikötözve. A csontváz szájában szivart, 
kezében egy fővárosi étlapot tartott. Az Ízetlen tré-
fát a megejtett vizsgálat szerint két, lópatkolási tan-
folyamot hallgató huszár követte el. A ferencvárosi 
régi temetőben, ahol most földniunkálatok folynak, 
szedték ös^ze a csontokat, amelyeket nagy farad-
sággal vassodronynyal fűztek össze. A letartóztattak 
vallomásukban azt állítják, hogy nem volt tudomá-
suk arról, hogy otromba tréfájokkal büntetendő 
cselekményt követnek el. 

— R á k ó c z y sir j a . Thaly Kálmán orsz. képviselő 

Konstantinápolyban járva magyar kirándulókkal, a galata-

mezitlábasok kolostorában okmányok és közvetlen szemlélet 

alapján meggyőződött arról, hogy II. Rákóczy Feretv: es 

Zrínyi Ilona hamvai csakugyan e templom alatt nyugosznak. 

A fejedelem és anyja sírköve tudvalevőleg itt van és minden 

Konstantinápolyba vetődő magyar kegyeletének tárgya. A hat-

vanas években azonban a konstantinápolyi magyarok között 

liire terjedt, hogy a hamvakat Prokesch Osten nagykövet Bécsbe 

szállíttatta, elejét veendő aillojális demonstrációknak; és akaili 

a török fővárosban élő magyarok közül euiber, ki az állította, 

hogy szemével látta, hogy a kolostortemplom kriptája üres. 

Ezek után közel busz évig éltünk bizonytalanságban, nem 

tudva, hol vannak Rákóczy porai. Most végre Thaly Kálmán 

utána járt a dolognak és rájött, hogy a dicső emlekezetü fejet 

delem és anyja még mindig a galatai kolostor alatt nyugod-

nak. II. Rákóczy Ferencz maradványai Mikes Kelemen leírása 

utan könnyen felismerhetők : hatvan év körül járó, hatalmas 

nagyságú férficsontváz, boncoláskor felfűrészelt koponyával s 

vele egy koporsóben egy női koponya: Zrínyi Ilonáé. Thaly 

Kálmán e hamvakat látta Konstantinápolyban : egyszersmind • 1-

ment a kisázsiái Iszimidbe, Tököly Imre sírjához és a márvány-

tengermelléki Rodostóba a többi magyar emigráns nyugvó-

helyéhez. 

— A győ r i j o g a k a d é m i a megszün-
tetése. Gróf Gsáky Albin vallas- és közokt. minis-
ter rendelete a minap érkezett le az akadémia igaz-
gatójahoz. A minister ebben tudatja, hogy boldogult 
elődje altal f. évi junius hó 13-an nyert legfelsőbb 
királyi engedély alapján a győri kir. jogakadémia 
meg fog szüntettetni. A megszüntetés fokozatosan, 
ugy történik, hogy az 18(J2. évi tanévvel a jogaka-
démia végleg megszűnik. 

— jEifogott s ikkasztó . Az „E—s* írja: 
Ehrlich Feren« szentesi születésű kereskedő^ • d 
uiult hó 2(J-eu ¿azdájától, Ludasy Zsigmond tó-
városi vegyeskereskedőtől 2(J frt 83 krt elsikkasztott 
és megszökött. Ehrlichet tegnap Gödöllőn elfogtak 
és Budapestre kisérték a főkapitánysághoz. 

— E s k ü v ő r e n d ő r i fedezet a l a t t . <; 
geten egybekelései tartotta egy ifjupár, mely az esketesi >zer-
tartás alatt halálos félelemben volt. jt'gyanis a menyasszony 
atyja azzal fenyegetődzött, hogy az esküvő alatt agyonlövi: 
azonban a szolgai»iróság utasítására, a györszigeti rendőrség 
ébren őrködött az egybekelő fiatal pár elete fölött es nem is 
történt egyebb bajuk mint, hogy zavartalanul megesküdtek. 

_ _ szerre is kaphatjak. Mutatvány 
füzeteket ingven küld a kiadóhivatal Debrecenben. 

K i k ö t ö z ö t t csontváz . Pár nappal ez-
előtt furcsa meglepetésben részesültek Budapesten 
az üllői-uti uj korházon tul levő kis erdő felé jaró- félévre. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
— Gazdasszonyok figyelmébe. Nem 

ritkán bosszankodnak gazdasszonyaink a felett, hugy 
nagy gonddal eltett ugorkáik felül penészesednek, 
illetőleg megviragosodnak. Eme káros jelenségtől 
ugy óvhatjuk meg ugorkainkat, ha egy kis vászon-
zacskóba 20 gr. mustárt teszünk s e zacskót a hor-
dóban levő ugorkara helyezzük. A mustár ellensege 
lévén a penészgombáknak, ezek keletkezését megaka-
dályozza. 

— G y a p j ú . Budapesten a lefolyt héten körül-
belül 1000 bál gyapjú adatott el változatlan irány 
és árak mellett. Eladatott: 

000 kilogr. szatmári egy nyiretü 02—02 frton, 
200 klgr. békési urasági egynyir. 74 - 75 k 
150 klgr. urasági posztó-gyapjú 74—75 „ 

Külföld. 
— E lve e l temetve . A new-yorki híres 

koplaló, Tannerdr. legújabban uj tervvel állott elő, 
a mely sokkal vakmerőbb a koplalásnak Azt állitja 
ugyanis, hogy ő tanulmányozta az állatok teli álmát, 
s ezt a sajátságos állapotot, mely alatt az állat se 
nem mozdul ki helyéből, se nem eszik, tanulmányai 
alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy az em-
ber is képes arra, a mire a medve. Ezt be is akarja 
bizonyítani és pedig a következő módon: Belefek-
szik egy koporsóba s megengedi, hogy azt légmente-
sen lezárják, (!) azután eltemetteti magát egy bizo-
nyos időre, ugy marad a föld alatt több napig. 
Csak az előre meghatározott napon kell őt újra ki-
ásni és ekkor uj életre ébred. 

— A l o n d o n i r endő rség — beleértve a 
főbb hivatalnokokat is, — összesen 14.081 főből 
áll. Dacára, hogy e számból 8773 ember utcai szol-
gálatot teljesít, az asszonyok gyilkosa még mindig 
nincs elfogva. 

Szerkesztői üzenet. 
S. Gy. urnák. Bpest. lí>&8. junius vegéig, tehát az eiso 



4. oldal. 

ÜfcQÉflY- CSAJOK, _ 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 9-ík közi. 

Adrién indulatosan fogta meg a fiatal nő kezét, 

» S Z E N T E S I L A P « 

kíváncsi nő, ki rosszul lévén értesülve a történtekről, 

tapasztalatait akarta szaporítani. 

Glaudel végig nézett rajta s csak azután felelt: 

— Semmit sem tudok. 

A reggeli végeztével szivarra gyújtott, vissza-

tért dolgozó szobájába és dolgozott. Házassága oly 

röktönzött volt, hogy nem maradt ideje helyzete 
a kanapé felé v o n s z o l t a ő t é s ott melléje ült, dacára lnegvizsgálására. Mennyi m i n d e n teendője volt! Fel-

ÍILj J ' L. n nn OVO li'ljlllltll nlíQltntt - . . . . . . . . • >-az erőlködésnek, melylyel a nő szabadulni óhajtott 

•olna. 

— Hallgass meg, Laurence, — mondá kö-

nyektől elfojtott hangon, — te nem akarsz meg-

érteni; kell, hogy pénzre tegyek szert, és ezért kell 

megnősülnöm. Így csak tengetjük életünket; te virág-

csinálással, melyet alig tizetnek meg, én íirkálással, 

melyet sehogy sem fizetnek. Ez nem jövendő! llozo-

mánynyal kinaltak meg. Azt hiszed, hogy szeretem 

a leányt, a kié a hozomány ? 0 semmi az én sze-

memben, semmi! Téged szeretlek! Csupán azért 

mondottam meg neked, hogy megnősülök, azért . . . 

azért . . . mert néked meg kellett tudnod. 

— Ez a legkevesebb, — mondá Laurence, mél-

tóságteljesen emelve fel fejét: — az ember először 

felmond lakóínak, mielőtt a kapu elé teszi a szűrét! 

— Azonban, — feleié Claudel egyre idegeseb-

ben, — én téged nem tettelek 

— Ezt megengedem; én mentem el. Azt hiszi, 

hogy csak egy éjet is tölthettem volna még azon 

hazban, melyben tegnap oly bizalmas voltam . . . De 

ne beszéljünk erről többé, mindennek vége van, 

Isten önnel. 

Felkelt és most Claudel meg sem kisérlette őt 

visszatartani. 

— Haragszol? — mondá félénken. 

— En önt „ön*-nel szólítom, — jegyzé meg a 

nő dölyf nélkül, — „ön* illendőbbnek latszik oly 

emberek közt. kik ezentúl idegenek lesznek egymás-

sal szemben. 

— Ha akarta volna . . inormogá Claudel. 

— Hármas háztartás? Ön felesége hozomá-

nyából tartott volna ki engem ? Köszönöm e gon-

dolatot. 

Felnyitotta az ajtót. Adrién szégyenében pirulva, 

kétségbeesésében még egyszer megállitá. 

mondani mostani lakását; a cseléddel tudatni a tör-

ténendőket; másutt keresni lakást; barátait figyel-

meztetni; főnökének bejelenteni közeli házasságát stb. 

Adrién kalapját vette és elhatározta magát „az 

élő húsba vágni." Melbois Péterhez ment. 

Melbois vagyontalanul született. De elég különös 

véletlen folytán, egyetlen örököse volt egyik roko-

nának, ki könyörtelenül zárta el előle tárcáját azon 

ürügy alatt, hogy mindene az övé lesz halála után. 

Más ember felhasználta volna e körülményeket és 

előleget kért volna magának. Melbois büszkén viselte 

szegénységét, és ha hajdan fel is lépett a követ-

választásoknál, ugy az nem a Baudinnak szemére 

vetett huszonöt frank miatt történt, hanem azért, 

mert szegény és mindenki által elhagyott létére, 

családi kötelékek, gyengeség és személyes dicsvágy 

nélkül érezte, hogy élete keveset nyom saját kezében. 

December 2-ika a harcoló irodalomba vetette 

őt vissza. 
(Folyt, köv.) 

I roda lom. 

64. szám. 

az elektromos dróton oda futó hireket rögtön megtáviratozzák-
A külföldi rendes tudósítókon kivül minden fontosabb ese. 
mény felöl a szerkesztőség külön kiküldetésü tagjai adnak 
gyors és bö értesitést. A „Budapesti Hirlap* e célokra havon-
kint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még 
egy-egy hirlap egész költségvetése volt; de sikerült is elérnie, 
hogy ma a legjobban, leagyorsabban értesülő organuma a saj-
tónak. A „B u d a p e s t i Hirlap* Tárcarovata Teleky Sándor 
gróf. Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló irók 
közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gon-
dot fordit rá, hogy megmaradjon elökellő színvonalán A na-
pi rovatokat kitűnő zsurnalisták szerkesztik s a helyi értésüles 
ismert legegyesebb tudósítókra van bizva. Rendőrségi és tör-
vényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét este 
ményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a .Budapesti 
Hirlap* helyet foglalhat minden csalid asztalán. A közgazda-
sági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regénycsar-
nokban csak kiváló irók legújabb müveit közöljük. A előfize-
tés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt negyedévre 3 fr-
50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. As előfizetések vidékről legcél-
szerűbben postautalványnyal eszközölhetők következő cini alatt-
A „Budapesti Hirlap* kiadó-hivatalínak. IV. kerület, kalaj 
utca 16. szám. 

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

Érvényes 1888. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

6 ó. 
6 

Szentes (vend.) 5 ó. 
Tőke 
K.-Szt.-Márton 
P.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 
Szolnok (vend) 10 ó. 
Budapestre érk. 1 ó. 

36 p. éjjel, 11 ó. 
13 p. éjjel, 12 ó, 
58 p. d. e. 
37 p. d. e. 
05 p. d. e. 
23 p. d. e. 
04 p. d. e. 
31 p. d. e. 
01 p. d. e. 
30 p. d. e. 
55 p. d. u. 

1 ó. 
1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 
8 ó. 

— Vér tes i A r n o l d ezer elbeszéléséből, illetőleg 
azon gyűjteményből, mely Vértesinek összes munkáit foglalja 
magában, megjelent a ;>-ik füzet, s ezután hetenkint pontosan 
jönnek a további füzetek is. Az eddigi vaskos három füzet kilenc 
nyomtatott ivre terjed s a következő érdekfeszítő, szépen irott 
elbeszéléseket tartalmazza: „A hullámok közt*, „A becsület*, 
„Idegen földön*, „A titok", „A dombrádi majális*. Ezek mind 
társadalmi novellák, de a nyomás alatt levő negyedik füzetben 
mar egy oly erdekes elbeszelés tarkítja a változatos tartalmat, 
mely a 48-as időkben játszik. Vértesi Arnold összes müvei köz-
lésénél az egyes elbeszélések elhelyezése tekintetében a kiadó-
hivatal, igen helyesen, gondot fordit a változatosságra, s nem-
sokára már egy hosszabb regény közlését is megkezdi. A józan 
magyar közönség oly nagy számmal sietett előfizetni, a valóban 
jmrtoiásra méltó szép vállalatot támogatni, hogy annak kiadása 
nemcsak biztosítva van, hanem büszkén emlegetheti, hogy hasonló 
mennyiségben, komoly irodalmi értékkel biró füzetes vállalat 
nincs elterjedve az országban. És mint erdekes, irodalmi viszo-
nyainkat érintő dolgot örömmel tudatják velünk, hogy a nép 
körében is szivesen üdvözölték Vértesi nagy vállalatát,, s olya-

— Ugy-e, fog ön irni nekem? fog hogyletéről nok' k i k r e m o s l remregényeket tukmáltak, kijelentették, hogy 
kidobják azt házukból, s a helyett az ezer elbeszélést rendelik 

Szolnok-

Budapestről indul 

tudósítani? 

— Minek V Feledjen el, én is feledni fogom. 

— Laurence, könyörgöm, csak egy szót néha-

néha! Mondja meg lakcímét, hogy meglátogathassam. 

Van-e legalább némi pénze ? Akar . . . 

— Ne törődjön véle! Isten önnel Claudel ur! 

Laurence gyorsan lehaladt a lépcsőn, kocsiba 

szállt, mely a Saint-Lazarre pályaudvar felé robogott. 

Midőn egyedül volt, mesterkélt nyugodtsága el-

hagyta és égető könnyek omoltak szemeiből ; azon-

ban zsebkendőjébe harapott, hogy fájdalmát elfojtsa, 

arcára eresztette fátyolát és látszólagos nyugodtságát 

újra visszanyerte. Hangja kissé reszketett ngyan, 

midőn a pénztárnál Nantes-ba szóló jegyet kért; de 

azon percben,midőn a vonat kirobogott a pályaudvar-

ból, közönbösnek látszott és útitársainak egyike sem 

gyanította, hogy ezen tiatal nő a bizonytalan mesz-

szeségbe utazik, maga mögött három év elvesztett 

boldogságát és oly illúziókat hagyva, melyeket egyet-

len nap tövestől megtört. 

III. 

Claudel Adrién egyedül maradva, fel s alá járt 

a teremben, mely neki dolgozószobául szolgált, majd 

le akart a lépcsőn rohanni, midőn a kocsirobogás 

tudomasára hozta, hogy Laurence elhagyta a házat. 

Sohajtozva hajolt ki az ablakon. E sóhaj félig a 

bánat, félig a könnyebbülés sóhaja volt. 

A bérkocsi befordult az utcasarkon. Adrién 

becsukta az ablakot és a kis, homályos ebédlő felé 

indult, melyben három éven át, minden étkezésnél 

látta Guillard Laurence szép, derült arcát. 

A szolgáló tojást szolgált fel neki, mely alul 

égetve, tetején nyers volt. Adrién visszalökte a 

tányért. 

— Utálatos! — mondá, mialatt a cseléd elszedte 

előle az ételt. 

— Teringettét! az igaz, uram, hogy jobb az 

étel, ha az asszonyság csinálja, mintha én készíteni. 

Sokáig marad távol az asszonyság? tevé hozzá a 

Szolnok (vend) 3. ó. 3(3 p 
' p. 

P-
P-

1 P-
P 

Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengyel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Márton 
Töke 
Szentes (vendj 

4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 
8 ó. 

30 
17 
41 
09 
40 
02 

Szentes 
7 ó. 

. 8 ó. 
éjjel, 11 ó. 
éjjel, 12 ó. 
éjjel, 12 ó. 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 

15 p. d. e. 
12 p. d. e. 
42 p. d. e. 
16 p. d. e. 

1 ó. 
1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 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. 
413 p. d. u. 
20 p. d. u. 
49 p. d. u. 
20 p. éjjel. 

40 p. d. e. 
20 p. d. e. 
55 p. d. e. 
26 p. d. u. 
44 p. d. u. 
14 p. d. u. 
44 p. d. u. 
17 p. d. u. 
32 p. d. u. 
25 p. d. u. 
56 p. d. u. 
30 p. d. u. 

s 
meg. Az egyes füzetek páratlan olcsók, s három ívnyi tartal-
muk dacára, csak 15 Jer. Az uj előfizetők az eddig megjelent 
három füzetet egyszerre is kaphatják. Mutatványfüzetet ingyen 
küld a kiadóhivatal Debrecenben. 

— Szerkesztő i üzenetek . A P e s t i H í r-
1 a p közkedveltséget 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 intezte; de a Pesti Hirlap szerkesztői üzenetei 
nek rovata sokszor fölér egész tárcával, mely oktat és szóra 
koztat egyszerre s a kérdések, melyekben az olvasó közönség 
tanácsért fordul a szerkesztőséghez, élénken tanúskodnak arról 
a szinte családias, szívélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 
szerkesztősége es előfizetői között fennáll. Vannak azonban 
más rovatok is, melyek egy lapban sem oly tartalmasak, mint 
a Pesti Hírlapban; ilyenek a színházi, törvényszéki, napihir és 
távirat rovatok. Azonkívül jól megválogatott tárcák és mulat-
tató karcolatok emelik a Pesti Hirlap becsét s teszik oly élénkké, 
hogy e tekintetben egy lap sem versenyezhet vele. És bár 
eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ára alig ha-
ladja meg a legolcsóbb néplapok árát, leven egy hóra 1 frt 
20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetési összegek a Pesti 
Hirlap kiadóhivatalába fBudape. t, nádor-utca 7. sz.) intézen-
duk, a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek in- \ 
gyen és bérmentve. 

— Budapes t i H i r l a p . A „Budapesti Hirlap"- ' 
nak a hazai művelt 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 j 
sazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Budapesti 
Hirlap erte el; legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az or-
szagnak. A külső dolgozótársak egész seregén kivül a szer-
kesztőségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar 
lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a he-
lyi tudósítókon kivül, a kik a nap törtenetét irják. Minden 
fontosabb bel- vagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn 
kivül saját külön tudósító értesít közvetlenül; a távirati szol- j 
gálát immár oly tökeletesen van berendezve, hogy elmondhat-! 
juk: nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a nél-; 
kül, hogy a „Budapesti Hirlap* arróí rögtön ne adjon hü és i 
kimerítő tudósítást. A „Budapesti Hirlap" politikai cikkeit 
Kaas lvor baró, Rákosy Jenő, Balogh Pál irják más kiváló j 
hazai publicistákkal hiven a lap független, magyar, pártérde-
keket nem ismerő szelleméhez. Politikai hírei széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származ-
nak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsirói jegyzetek alap-
ján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felől távirati , 
értesülestkkel latnak el rendes levelezőnk minőkkel minden 
városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a „B u d a p e s t i 
Hírlap* távirati tudósitásai manap már teljesen egy fokon 
ullanak a viligsajtó legjobban szervezett hirszolgálatával Eu-
rópa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját 
tudósítók vannak, a kik ugy az ott történő eseményeket, mint 

Szentes, tfB8. Nyomatott Sima Ferenc/ gyorssajtóján. 

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

Szeged—Csongrád. 

Szegedről indul l t 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. 

Csongrád—Szeged. 

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. 

Félegyházáról Budapest felé indul: 

Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 
Omnibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

Teljesen adómentes 
denaturált szesz! A lego lcsóbb sp i r i tus , wigedé-

lyezett e l adása S z é n á s s y Fe renc vas-és 

füszerkereskedósében, — ugyanott v a l ó d i 

a m e r i k a i 

Király- (petróleum) olaj 
kapható. 2—3 

2968—888. tk. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Józsa József végrehajtatónak Józsa Már-
ton végrehajtást szenvedő elleni 1087 frt tökekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a szentesi kir. járásbíróság 
területén lévő és Szentes város határában fekvő, a szentesi 
10604, számú telekjegyzökönyvben 3122|a. rsz. a. 178. nsz. öl 
udvarterü 111. t. 601. népsorsz. 1068 frt becsértékü házra, és a 
szentesi 2715 sz. telekjegyzökönyvben 3311. rsz. 2 h. 490—1600 
nsz. térrel bejegyzett nagyhegyi szöllöre a 406 frt becsérték-
ben az árverést ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888 évi 
november hó 5-ik napján délelőtt 9 órakor az alólirott telek-
könyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárá-
nak 10"l0-át, vagyis ehezképest a fönnebbi egyesleges becsá-
raknak megfelelő összeget készpénzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi no-
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy ministeri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1888. augusztus hó 16-ik napján. 
A szentesi kir. járásbiróságmint telekkönyvi hatóság. 

Bartha, kir. jbiró. 




