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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-

desében is felvétetnek. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok 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 száin ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A társulati gyűlések. 

A körös-tisza-marosi ármentesitő társu-

lat alapszabályában ki van mondva, hogy: 

„A társulat székhelye Szentes, a közgyűlések 

és választmányi ülések azonban mindaddig, 

mig Szentesnek vasútja nem lesz, Hód-Mező 

Vásárhelyen tarlatnak." 

Az alapszabály ezen rendelkezése folytán, 

midőn a szentesi vasút kiépült, a társulat el-

nöke Szentesre hivta gyűlésre a társulatot. 

Ezen gyűlésen indítvány tétetett aziránt, 

hogy amennyiben Szentesnek a vasútja nincs 

kiépítve Hód-Mező-Vásárhelyig, s igy rossz 

időben a népesebb alsó érdekeltség nehezen 

bir Szentesre jutni, annálfogva a gyűlések 

továbbra is Hód-Mező-Vásárhelyen tartas-

sanak. 

Ez az indítvány szavaz.iltöbbséggel ha-

tározattá emeltetett. 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester és 

Sima Ferenc igazgató, mint közgyűlési tag, 

ezen határozat ellen a minisztériumhoz fe-

lebbezéssel éltek. — S ezen felebbezés foly-

tán a miniszter megsemmisité a közgyűlés 

határozatát és kirnondá, hogy: a gyűlések ott 

tartandók, hol a társulat székhelye van. 

Ezen miniszteri rendelet azzal okoltatott 

meg, hogy ha a gyűlések a székhelyen tar-, 

tatnak, akkor a gyűlésre vidékről jövő tagok 

az őket érdeklő társulati dolgokat is egyide-

jűleg betekinthetik, s ha esetleg valamely kér-

dés a gyűlésen vita tárgyává tétetik, a köz-

pontén rendelkezésre álló iratok és adatok 

segítségével, könnyebben lehet felvilágosítást 

nyújtani, s a meddő vitának végét vetni. 

Ez a miniszteri rendelet a f. hó 16-án 

tartott közgyűlés napirendjére volt tűzve. 

A körösi és mindszent-apátfalvi szakasz-

érdekeltség — Mező-Turt és Békést kivéve 

már előre megállapodásra jutott, hogy e 

miniszteri rendelettel szemben állást fog el-

foglalni. 

lh\ Endrey Gyula szólalt fel először a ren-

delet ellen, majd Bánfi Gyula indítványára a köz-

gyűlés többsége kimondá, hogy a székhelynek 

épségben tartásával elhatároztatik, hogy a köz-

gyűlések Vásárhelyen tartassanak. S küldöttsé-

gileg kéretik fel a miniszter, hogy a felebbe-

zés folytán megsemmisített határozatot hagyja 

¡óvá, s a gyűléseknek Hód-Mező-Vásárhelyen 

való tartását engedélyezze. 

A küldöttséget maga a társulat elnöke, 

gróf Károlyi Tibor fogja vezetni, s igy alig 

lehet kétség aziránt, hogy a miniszter el fog 

állni az elébbi rendelkezéstől és megengedi, 

hogy a gyűlések tartása Szentesről elvitessék. 

S ha ezzel helyre lenne állítva a társu-

lat egysége és békéjének egyensúlya, akkor 

elvégre is meglehetne nyugodni ezen határo-

zat felett; mert bár veszteség Szentesre, ha 

a gyűlések nem itt tartatnak; de ha a több-

ségnek az a kényelmi érdeke, hogy a gyűlé-

sek Vásárhelyen legyenek, ez ellen tovább 

küzdeni, ha esetleg nem sikertelen is; de min-

denesetre méltánytalan volna. 

A többség akarja, meg kell hajolni 

előtte. 

S Szentes meg is hajol, csak ezzel a 

gyűlés holtartási kérdés végeldöntésével helyre 

álljon Hód-Mező-Vásárhely és városunk kö 

zött társulati kérdésben is az egyetértés és 

béke! © 

Társulati közgyűlés. 
A lefolyt héten volt módunk gyűlésekben. Va-

sárnap egész késő estig választmányi ülés, hétfőn 

városi közgyűlés, kedden pedig — pár órai szünet 

mellett — este 9 óráig, tehát mondhatni a kimerü-

lésig tartó társulati közgyűlés volt. 

Gróf Károlyi Tibor társulati elnök a megyeház 

nagytermébe egybehívott közgyűlést, melyen különö-

sen a vidékről jelentek meg nagy számmal, pont 9 

órakor nyitotta meg. 

Első tárgy volt a főigazgató évi jelentése, mely 

a társulat életében a lefolyt év alatt lezajlott esemé-

nyeket tárta föl. A közgyűlés egyhangúlag tudomásul 

vette e jelentést. 

Második tárgy volt gróf Károlyi Tibor társulati 

elnök jelentése a koósdi zsilip építése tárgyában. 

E jelentés feltárja a közgyűlés előtt, hogy a 

közm. és közi. miniszter Rupcic György társulati 

főmérnök által készített és a tavaszi közgyűlésen el-

fogadott zsiliptervet némi módosítással jóváhagyta. 

Az eredeti terv szerint ugyanis a zsilipágyazat, min-

den pilottázás nélkül, agyagrétegre volt építendő, a 

minisztérium azonban ezt nem találta teljesen biz-

tosnak s így pilotta-rácsot rendelt a beton alá, s 

amennyiben az alap kiásásakor azt tapasztalta a fő-

mérnök, hogy a futóhomok felett levő agyagréteg 

homokkal kevert, tehát nem egészen biztos alap, 

annálfogva a főmérnök is elfogadta a pilotta-rácsot, 

s hogy a közszemlére tétellel járó procedúrák ne 

akadályozzák a zsilipnek még ez évben lehető kiépí-

tését, társulati elnök elrendelte a zsilipépítés foga-

natba vételét. Kéri tehát ezen, egyenesen a társulat 

jól felfogott érdekéből tett elnöki intézkedés jóváha-

gyását, illetve ennek utólagos tudomásul vételét. 

Návay Gyula, mielőtt véleményt mondana, kéri 

felolvasni azon miniszteri rendeletet, melylyel a zsi-

lipterv módosíttatott. Ezen miniszteri rendelet felol-

vasása után Návay kijelenti, hogy ő már a tavasz-

szal kifejezést adott aggodalmának a zsilipépitéssel 

szemben, Rupcic György tervét azonban a közgyűlés 

akkor azért fogadta el; mert ez egy uj elv szerint 

szándékoltatott építtetni. Ugyanis a pilotta rendszer 

elhagyásával. Azonban ugy látszik, hogy ezen elvben 

maga a főmérnök sem bízik; mert elfogadta a kor-

mány pilottázással járó módosítását. — Szóló tehát 

azon véleményben van, hogy legjobb lesz, ha a zsi-

lipépítés abba hagyatik és várunk addig, mig egy 

teljesen tökéletes zsiliptervhez nem jutunk. 

Hasonló értelemben szól Bánffy Gyula, Kriván 
Dénes, a csanádi püspöki uradalom tiszttartója, a zsi-

lipépités terén, a kistíszai zsilip feldőlése után, nem 

bízik semmiféle szakértelemben és indítványozza, hogy 

hagyjuk az egész zsilipépitést abba. 

Rupcic György nagy figyelemmel hallgatott, s 

kiváló szakképzettségét igazoló beszédben tárta fel 

álláspontját a kerdéses zsilipterv és annak kivitele 

felett. Elmondá, hogy a talaj, midőn kiásatott, nem 

találtatott olyan biztosnak, mint a fúrások alkalmá-

val észleltetett, s így, miután a kormány szakértői a 

pilotta-rács alkalmazásához föltétlen ragaszkodtak, ő 

ezt annyival is inkább kellett, hogy elfogadja; mert 

a tervek módosítasa és jóváhagyási joga feltétlenül 

a kormány hatáskörébe tartozik. Az iránt azonban 

megnyugtathatja a közgyűlést, hogy ha a zsilip a 

jóváhagyott terv szerint épittetik is ki, azzai szemben, 

biztonsági szempontból, aggályt táplálni nem lehet. 

Bánffi szerint a főmérnök mégis csak feladta 

elvi álláspontját, s ő aggódik e miatt és a zsilipet 

nem építené ki addig, mig a mérnök és építészeti 

egylet valamely véleményt nem mond. 

Garzó Imre szerint a főmérnök nem adta föl 

elvi álláspontját saját tervével szemben, csak elfo-

gadta annak módosítását. Alapjában azonban marad 

a zsilipépités Rupcic terve szerint; mely abból áll, 

hogy a zsilip küszöbe egy méterrel feljebb tétessék, 

s igy a beton ne a futóhomokra, hanem agyagrétegre 

fektettessék. Kéri az építés megkezdését jóváhagyó 

tudomásul venni. 

Sima Ferenc ugy tapasztalja, hogy a kistiszai 

zsilipkatasztrófa az egész országot, s igy a katasztrófa 

altal legmélyebben sújtott társulatunkat főként, zsilip-

lázban tartja. Zsilipkatasztrófa más országokban is 

történt; de ennek okából sehol nem jöttek arra a 

következtetésre, hogy most már le kell bontani min-

den zsilipet és többé nem kell építeni egyet sem; 

hanem igyekeztek az építési tervet tökéletesíteni. — 

Rupcic terve határozott tökéletesítés. S az, hogy ezen 

a kormány módosított, aggályt nem képezhet; mert 

bárki bármi véleménynyel legyen a kormány műszaki 

tanácsáról, ennek véleménye nagyobb garantia lesz 

a társulatra mindig, mint a mérnök és építész egy-

leté, mely véleményt mondhat; de azért nem felelős, 

mig a kormány felelős. 

Bupcic György ujabb felszólalása után, a köz-

gyűlés elfogadta, illetve jóváhagyta a koósdi zsilip-

nek a módosított terv alapján leendő építését. 

Következett a 18-iki átmetszés felett tervbe vett 

végleges töltés kiépítésének kérdése. 

Itt az eset az, hogy ezen, 6 kilométer uj töltés 

kiépítése után, fel lehet adni egy 30 kilométer töltés 

védelmét. De ezen uj töltés kiépítése esetén Szarvas 

| alatt az anya-Körös keresztültöltetik és az élőviz el-

záratik Szarvastól, mint annak idején a Kurca el-

töltése által Szentessel történt. 

Kaviár Dániel hosszabb beszédben kelt védel-

mére Szarvasnak s követeli, hogy ha az anya-Körös 

eltöltetik, akkor az élőviz biztosítása érdekében két 

zsilip építtessék. 

Rupcic György Haviárnak különösen a főmér-

nöki javaslat cáfolatára szánt beszédjét, illetve érveit 

verte vissza nagy sikerrel. Kitüntette, hogy az anya-

Körös itt ugy el van iszapolva, hogy ebbe zsilipépi-

téssel sem lehet élővizet adni. A főmérnök e tárgy-

nál nemcsak azt mutatta be, hogy benne a társulat 

egy kitűnő szakértőt bír; de egy ügyes debatteurt is, 



oldal. 

E tárgyhoz a főmérnök ismételt felszólalása 

mellett hozzászóltak : Krebsz Ferenc, Polil Dániel, 

Sima Ferenc, Garzó Imre, Mészáros Endre, Udvardi 

Sándor. A vita közel két óráig tartott; de ennek 

vége a főmérnök javaslatának elfogadása lett, mely 

szerint kimondatott a végleges töltés kiépítésének 

szüksége, s ennek foganatosításával a főmérnök meg-

bízatott. Egyszersmind Mészáros Endre indítványára 

megkeresni határoztatott a kormány, hogy a 18-ik 

számú átmetszést bővítse ki. 

Itt az elnök délután fél 4 óráig felfüggesztő az 

ülést. 

Az ülés megnyittatván, Dáni József elnöklete 

alatt egy bizottság küldetett ki az elnök, alelnök és 

választmányi tagokra adandó szavazatok beszedése 

iránt. 

Míg e bizottság az elszámolással foglalkozott, 

addig a közgyűlés napirenden lévő egyéb tárgyai 

targyaltattak. 

A Kurca-zsilip erősitési munkálatára vonatkozó, 

már lapunk múlt számaban ismertetett főmérnöki 

javaslatot a közgyűlés tudomásul vette, s tudomá-

sul vette a számadás-vizsgáló bizottság jelentését 

is, mely szerint a társulat összes számadásai rend-

ben tatáltattak. 

Az árvízvédelmi költségek és pótépitményekre 

vonatkozó jelentés és póthitelkérésnél Havidr Dá-

niel szólalt fel a kun-szent-niárton-mindszenti gat-

szakasz ez évi túlmagas árvédelmi költsége ellen. 

Szóló feltünteti, hogy mig a békés-bábockai szaka-

szon egy kilométer vonal védelme 400 frtba, addig 

ezen szakaszon IbOO frtba került. (3 ezt annak tulaj-

donítja, hogy a védelemnél a túlságos félelemtől 

indokolatlan túlköltekezés történt. Indítványozza te-

hát, hogy az itteni védekezési eljárás vizsgáltassék fölül. 

Kristó Nagy István hasonló értelemben szól. 

Gr. Károlyi Tibor társulati elnök a vizvész 

alatt bejárta Békéstől Apátfalváig az egész vona-

lat s a vihar által a töltésekben okozott rendkívüli 

pusztítások és csuszamlások miatt sehol sem volt 

megdöbbenve, csak a kunszentmárton-mindszenti gat-

szakaszon. Itt látta, hogy a veszély nagy, és igy indo-

koltnak találja, ha a teljes biztonság érdekében, a vé-

delmet vezető tisztség egyes ponton túlköltekezett is. 

Fiizesséry Géza azon véleleményben van, hogy 

az ily támadások jövőben csak arra szolgálhatnak 

alapul, hogy a tisztség a legnagyobb veszélylyel 

szemben is félni fog a kellő áldozat meghozatalától 

és ebből könnyen nagyobb veszély tamadhat. Szóló a 

védelemért felelősséggel tartozó tisztviselőktől veszély 

idején gazdálkodást alig varhat; mert a veszély ide-
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jén a biztonság érdekében mindent igyekezniük kell 

megtenni. 

Hasonló értelemben szól Udvardy Sándor és 

Sarkadi polgármester. 

Sima Ferenc méltatlanságnak tartja, ha egy sza-

kasz védelmének költség-arányát abból akarják kiszá-

mítani, hogy itt 400 forintba, amott 1G00 frtba ke-

rült a védelem ; mert mig a Körösön komoly, nagy 

védelem alig van, addig a közép-szakasz óriási töl-

tésein, elejétől végéig, extenzív védelmet kell kifej-

teni. Mig amott egyszer kell karózni; addig itt négy-

szer, s mig ott nincs hullámtér, itt óriási hullám-

térnek kitett rendkívül veszélyes védvonalok vannak. 

— Szóló, mint szakasz-igazgató, csak adminisztralja 

a védelmet, mely abból áll, hogy a főmérnök, sza-

kasz-mérnök és a többi mérnökök által a véde-

lemhez szükséges anyag és eszköz azonnal besze-

reztessék; ezzel azonban a szakaszán történtekért 

magáról a felelősséget elhárítani nem csak hogy 

nem akarja; de a felelősségből az oroszlánrészt ma-

gának követeli; mert ő maga is ért a védelemhez, 

s igy ami történt, tudtával, beleegyezésével történt, 

s amennyiben a szakasz védelme költségesség szem-

pontjából megtámadtatott, ker egy bizottságot ki-

küldeni, mely bírálatot mondjon a felett, hogy e 

vonalon mint teljesítették a tisztviselők az ártérbir-

tokosság védbiztonsága iránt tartozó kötelességöket. 

Sima Ferenc szakasz-igazgató ezen kérelme 

folytán, Kovács Ferenc alelnök elnöklete alatt llaviár 

Dániel, Kovács Imre, Novak József és Mészáros Endre 

küldettek ki a Kunszentmárton-mindszenti gatszaka-

szon teljesített védelem fölül vizsgálására. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Arra kértél.., 
Arra kértél, irjak egy dalt. 
írjak hozzád, szép virágom: 
Kinek hangja kedvesebb, mint 
Ha csalogany szól az ágon. 

Hozzád irjak, kinek olyan 
Sötét szeme ragyogása; 
Melynek széles e világon 
Nincsen . . . Nem lesz soha mása! 

Hozzád irjak, kinek arcza 
Olyan üde, mint a rózsa; 
Mikor róla a harmatot, 
A napsugár lecsókolja. 

Nem tudom én azt leirni... 
Milyen draga vagy te nékem: 
Csak azt tudom . . . te vagy az én 
Egyedüli üdvösségem! 

Ifj. Técsi József. 

Politikai hirek. 
— Az országgyűlés megnyi tása . 

Az országgyűlés képviselőháza három havi 

szünet után, í. hó 15-én ült ismét össze, hogy 

az ország ügye, baja felett tanácskozzék. A 

t. honatyák az első ülésen nagy számmal 

jelentek meg; ugyanekkor mutatta be magát 

az uj vallás és közoktatásügyi minister: Csáky 

Albin gróf is. A szokásos elnöki bejelentések 

után, Tisza Kálmán nyújtotta be az állami 

italmérési jövedékről s az annak következté-

ben adandó kárpótlásról szóló törvényjaslatot, 

mely tanulmányozás végett egy 2 l-es bizott-

ságnak adatott ki. Ugyanezen bizottsághoz 

utasíttatott Debrecen, Marosvásárhely és Po-

zsony városoknak a regálé javaslat módosí-

tását kérő felirata is. 

Erdélyi emlékek. 1-2 
Irta: Papp Lajos. 

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

Szent-Anna tavától két irányban visz rendes 

ösvény a vele szomszédos fürdőhelyekre; Torja felé: 

a kokojszás mellett és az 1300 m. magas Csornái 

hegyen keresztül: Tusnád felé. Mi azonban e két ren-

des ösvény mellőzésével, — mivel a bikszádi üveg-

hutát szándékozánk megtekinteni, — egy harmadik, 

úttalan ösvényt választánk. Hanem meg is szenved-

tünk a vállalkozásért. Ezen hegyi ösvény teljesen já-

ratlan; az utas roppant nehézségek legyőzésével jut-

hat el az orom tetejére; néhol óriási kőtömböket 

kell kerülgetnie, másutt csaknem áthatolhatatlan bo-

zótok, majd ismét több száz évesnek látszó, kidőlt, az 

idő altal teljesen elkorhasztott fatörzsek állják el út-

ját. A rengeteg erdőben fényes nappal is titokzatos 

félhomály uralg. Az utas önkénytelenül is az erdei 

vadakra gondol. 

Az emberi szorgalom, munkásság jelei itt nem 

láthatók: a fák tenyésznek és elpusztulnak anélkül, 

hogy azokat valainikep értékesítenék. A hegyek ol-

dalaiból ásványos vizű források buzognak, melyek 

csermelyeket képezve, felhasználatlanul folydogálnák 

az ült medrébe. Mennyi kincs, mennyi gazdagsag 

van itt a hegyekben, melynek értékét, becsét a nép 

felfogni képtelen ! . . . . 

Bikszádról kiindulva, mindenütt az Olt folyó 

partját követve, nemsokara feltűnnek Erdély legszebb 

fekvésű fürdőjének: Tusnádnak egyszerű, de jó Íz-

lésre valló fürdő-épületei. 

Tusnád, Csik- és Háromszékmegye határán, a 

Hargitta hegyláncot átmetsző Olt folyó balpartján, 

Csik-Tusnád és Bikszád falvak között, mintegy 700 

méter magasságban a tenger színe fölött, fekszik. 

Környéke annyira regényes, hogy vele hazánkban, 

talán Herkulest és Tátrafüredet kivéve, — egyetlen 

egy fürdő sem mérkőzhetik. A keskeny völgyet, mely-

ben fekszik, fenyvesekkel borított magas hegyek sze-

gélyezik. Tőle nyugatra, az Olt túlsó oldalán, iszo-

nyúan magas és meredek hegyek tetején, várromsze-
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A d e f i c i t . Tisza Kálmán minister-

elnök f. hó 18-án terjesztette a képviselőház 

elé Magyarország jövő évi költségelőirányzatát. 

A költségvetés szerint, 188!)-re mintegg hét 
millió frt lesz a deficit. A legnagyobb költség-

többlet a honvédelmi tárcában fordul elő, a 

honvédség újjászervezése következtében. 

— A T iszaszabá lyozás . Baross Gá-
bor közm. és közi. minister a Tiszaszabályo-

zást érdeklő több műszaki és igazgatási kér-

dés tárgyalására e hó 7-ére szakértekezletet 

hivott össze, melyen a tiszavölgyi érdekeltség 

minden tényezője képviselve volt. A szakérte-

kezlet, mely tárgyalási anyagánál fogva a 

Tiszaszabályozás ügyére nézve döntő jelentő-

ségűnek nevezhető, két nap tanácskozott és 

beható tárgyalás alá vette a miniszter által 

kidolgozott törvényjavaslatot, mely az ország-

gyűlés elé fog terjesztetni. — A miniszter 

jelentése egész programm, a törvényjavaslat 

pedig a hatalmi eszközöket kívánja megsze-

rezni a ministeriumnak. A Tisza és mellék-

folyói alaposabban tanulmányoztatni fognak, 

a tapasztalt hiányok rendszeresen javíttatnak, 

a védmüveken tavaszszal történt károk hely-

reigazítása folyamatban van, a töltések az 

egész vonalon emeltetnek és erősíttetnek, az 

alsó Tiszán az átmetszések mesterségesen fej-

lesztetnek. a torkolatok kiigazittatnak, min 

denütt állami mérnökök és biztosok alkalmaz-

tatnak ; a társulati önkormányzat megszoritta-

tik, az ártérfejlesztés és osztályozás nagy 

mérvben megindittatik, hogy a költségek be-

szereztessenek. Ez idén 9.353,122 frt adóssá-

got csináltak a társulatok. Jövőre még sokkal 

többre van kilátás. A Tiszaszabályozás uj, 

terve rengeteg milliókat kíván. 

— I I . V i l m o s német császár meg-

koronáztatása konigsbergi „A. Ztg.a szerint, 

valószínűleg 1 január 18-án lesz. 

Csongrádvármegye törvényhatósági bizottságának Szentesen, 
1888. évi octóber lió 25-én s folytatva tartandó rendes őszi 

közgyűlésén elintézendő ügyek 

tárgysorozata. 
1. Alispáni negyedéves jelentés. 
i . A vármegyei közigazgatási bizottságnak 1888. évi I. 

feléről szóló jelentese. 
3. Gsáky Albin gróf kultuszminister leirata, melyben 

ministerré kineveztetését és a ministerium vezetésének átvéte* 
lét tudatja. 

í . Trefort Ágoston halála alkalmából küldött részvét» 
iratért Szalay Imre ministeri ossztálytanácsos a rokonság neve* 
ben köszönetét nyilvánítja. 

rüen kiálló kőszirtek szürkéltenek, mintegy dacolva 

a haragos villámokkal. E kopasz kősziklákkal átel-

lenben, az Olt balpartján, közvetlen a fürdő fölött, 

magas, örökzöld fenyővel benőtt hegyek emelked-

nek. A fürdőtől északra, messze távolra a csodaszép 

Olt völgye terül el. 

Tusnád (Erdély leglátogatottabb fürdője; mert 

nemcsak ivó vize és fürdője, hanem kitűnő levegője 

is gyógyhatású. A mellbetegségben szenvedők sok 

csodás dolgot tudnak ez üde levegőjű fürdőről be-

szélni. A körülölte fekvő ozondus erdőben napokig 

elbolyongliat az ember a hegybevágott s mindenütt 

szépen gondozott utakon. Kirándulhat a torjai Bü-

dös és Bálványos vár megtekintésére: felsétálhat az 

1300 méter magas Csornái hegyoromra, melyről pá-

ratlan kilátás nyílik a csiki havasokra s a csoda-

szépségű Szent-Anna tavára. 

A tusnádi fürdő ezelőtt egy fél századdal tel-

jesen ismeretlen volt; kitünő forrásait csak egyes 

pásztorok és favágók í merték. Alapitását egy tus-

nádi birtokosnak köszönhetni, ki e tájat 1845-ben 

27 húszasért haszonbérbe vette Tusnád falu közön-

ségétől 99 évre; s részvények alapján a fürdő fel-

állítását megkezdette. 

Ma mintegy 150 lakhá/. áll készen a vendégek 

rendelkezésére. Legszrbb ózni lakilázak közül, a gróf 

Mikes család svájci n odorban épült két háza, nie-

Ivek a hrpyoMalról arislukratiai büszkeséggel tekin-

tenek le az alaitok elterülő szerényebb lakházakra. 

Tusnádnak számtalan sok forrása van, melyek-

nek só, vas, szénsav és kéntartalmú vizét kitűnő 
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5. Az igazoló választmány a vármegyei 1889-ik évre 
összeállított virilis képviselők érvényes névjegyzékét bemutatja. 

6. A megyei igazoló választmánynak 1889. évre meg-
választása, egyidejűleg a főispán által abba három tag ki-
nevezése. 

7. A m. közigazgatási-, árva- és gyámhatósági költségek-
nek fedezéséről 1889. évi előirányzat tárgyalása s ezzel kap-
csolatban a szükségleti bizottságnak 1889. évre megválasztása. 

8. Belügyministeri rendelet a tüzrendészeti szabályzat 
targyában. 

9. Belügyministeri rendelet a fegyelmi bírságpénzek- és 
rend büntetésekről alkotott vinegyei szabályrendelet jóváhagyása 
tárgyában. 

10. Csongrád város I. II. alválasztó kerületében két el-
halt m. biz. tag helyett ujabb két rendes tagnak választása tár-
gyában intézkedés. 

10. A m. szükségleti bizottságnak a tűzifa beszerzése 
targyában beterjesztett jelentése. 

Iá. A jászberényi kir. jbiróság telekkönyvi hatósága a 
Jász kun kerületi székháznak a rn. kir. igazságügyministerium 
javára bekebelezést rendelő végzést megküldi. 

13. Vármegyei szabályrendelet a külföldiek települhetése 
tárgyában. 

14. Vármegyei szabályrendelet a tisztviselő-, segéd- és 
kezelőszemélyzet szabadságolása tárgyában. 

14. Vármegyei szabályrendelet Szentes város határában 
levő kongóutoni közlekedést illetőleg. 

10. Kiss Zsigmond m. biz. tagnak a cseledtörvény mó-
dosítása iránt beadott indítványa tárgyában kiküldött bizottság 
véleményes jelentése. 

17. Szentes város képviselőtestületének felterjesztése egy 
újonnan felállítandó kisdedóvó számára megvett házvétel jóvá-
hagyása tárgyában. 

18. Ugyanannak gyámpénztári szabályrendelete felül-
vizsgálat és jóváhagyás iránt. 

19. Szentes városnak Molnár Bálint örököseivel kötött 
adásvételi ügye. 

¡20. Csongrád város szervezeti szabályrendelete. 

á l . Csongrád város képviselőtestületének 1888. junius 
16-án hozott határozata ellen Szálkái Szabó László és társai-
nak felebbezése. 

±2. Ugyanannak határozata ellen Kasztéi József és tár-
sainak felebbezése. 

23. Szegvár község módosított szabályrendelete felül-
vizsgálat és jóváhagyás iránt. 

24. Mindszent község tisztújítási ügyében megejtett írnoki 
választás ellen Hubacsek Fái felebbezése. 

¿5. Mindszent község képviselőtestületének a Il-od jegy-

zői állás betöltése tárgyában hozott határozat ellen Tari Endre 

és társai felebbezése. 

26. Dorozsma város képviselőtestületének határozatai 

ellen Zádory Károly és Tajthy Antal felebbezése. 

•27. Dorozsma város képviselőtestületének tisztújításra 
vonatkozó határozata ellen Tajthy Kálmán felebbezése. 

28. Ugyanannak határozata ellen Zádory Károly feleb-

bezése. 

29. Ugyanannak határozata ellen Tajthy Antal felebbezése. 

30. Ugyanannak határozata ellen Zádory Károly jegyző-

nek felebbezese. 

31. Csany község képviselőtestületének a regalejog ki-

adása tárgyában hozott határozatai ellen L>. Vince József és 

Hacker József felebbezése. 

32. Ugyanannak határozata ellen Vince István feleb-

bezése. 

33. Horgos község képviselőtestületének határozata el-

len Nagy József felebbezése. 

34. Kistelek községnek szervezeti szabályrendelete. 
35. Derekegyház község 1889. évi költségelőirányzata. 
36. Tápé község 1889. évi költségelőirányzata. 

37. Horgos község 1889. évi költségelőirányzata. 
38. Teés község 1889. évi költségelőirányzata. 

gyógyhatásúnak tartják számtalan betegségekben. De 

nem annyira a gyógyvíz az, mely e helyre vonzza 

a közönséget, hanem a vidék elragadó bája és az 

éghajlat üdítő ereje. Ki bus kedélyű, nyomott ke-

dély-hangulatu, szórakozás után vágyó természet-ba-

rát, vagy megrendült egészségű, testben és lélekben 

üdülés után sóvárgó: ide jön a fenyvesek hónába s 

a virág illatában balzsamot, az ózondus lég beszi-

vásában szint és alakot, a felgyöngyöző gyógy-vegy-

ből reményt s az élet folytatásához akaratot nyer. 

Tusnádról kiindulva, Csikmegye székhelyén, a 

barátságtalan Csik-Szeredán keresztül haladva, Szé-

kely-Udvarhely felé vevénk utunkat, hogy ott — meg-

unva a folytonos szekerezést — ismét vasútra ülve, 

haza felé induljunk. 

Tusnádtól Csik-Szeredáig az ut, egy 750 mtr 

magasságú fensik, vagy inkább medence, közepén 

visz keresztül. A medence oldalait, kelet felől a ha-

társzéli Kárpátok, nyugati oldalát a keleti Kárpátok 

egyik nyujtványa, a Hargitta-hegység képezi. Ez a 

vidék Erdély legzordabb vidéke, a tél rendesen május 

közepéig tart s október hó utolján már újra kezdődik. 

Augusztus 7-én, — e vidékeni utazásom nap-

ján — a növényzet még oly üde zöld színben pom-

pázott, mint idehaza május havában; az árpa, rozs 

és buza épen fejét hányta. Csikben az aratás csak 

szeptember elején, sőt néha későbben történik. Gyü-

mölcs és szőlő itt már nem terem, mert azok meg-

érésére a rövid, hűvös nyár nem elegendő. 

Csik-Szeredán tul, a Székely-Udvarhelyre ve-

zető ut, — mely a Hargitta-hegység Tolvajos nevű 
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38. Fábián-Sebestyén községnek 1889. évi költségelő-
irányzata. 

40. Csany község 1889. évi költségelőirányzata. 

41. Szentes város tanácsának jelentése az 1885. évi 
szegényalapi számadásra kelétkezett törvényhatósági határozat 
végrehajtásáról. 

42. Szentes város közönségének jelentése az 1886. évi 
gyámpénztári számadás tárgyában. 

43. Szentes város tanácsának jelentése a város 1885. 
évi közmunkaváltsági számadásról. 

44. Szentes város tanácsának jelentése a váltsági pénz-
tárak 1877. cvi számadása tárgyában. 

45. Ugyanannak jelentése az 1885. évi közmunka válts, 
számadás tárgyában. 

46. A Csongrád járási főszolgabíró jelentése Csongrád 
város 1885. évi szegényalapi számadása tárgyában. 

47. A csongrádi járási főszolgabíró jelentése Kistelek 
község 1885. évi szegényalapi számadása tárgyában. 

48. Csongrád város 1872—79. évig bezárólag gyám-
pénztári számadásai. 

49. Mindszent község 1887. évi gyámpénztári számadása, 
50. A tiszántúli járási főszolgabiró jelentése Mindszent 

község 1886. évi közpénztári számadása tárgyában. 

51. A tiszántúli járási főszolgabiró jelentése Mindszent 
község 1885. évi szegényalapi számadása tárgyában. 

52. Számonkérőszék jegyzökönyve. 

Kelt Szentesen, 1888. octóber 10-én. 

Stammer Sándor, 
alispán. 

Helyi és megyei hirek. 
— Vá l a s z t á s . A társulat elnökévé újból és 

egyhangúlag gróf Károlyi Tibor, alelnökévé Kovács 
Ferenc kir. tanácsos választatott meg. Választmányi 
tagok ugyanazok lettek, kiknek nevét lapunk mult 
s z á m á b a n közöltük. Változás a mi szakaszunkon az. 
hogy miután Horváth Gyula volt kormánybiztos a 
társulat elnökének tudomására hozta, hogy ő tovább 
nem kíván tényleg részt venni a társulat ügyeiben, 
annálfovva helyébe választmányi tagul Kristó Nagy 
István lett megválasztva; a mindszent-apátfalvi sza-
kaszon pedig Balogi Soma helyére Juhász Mihály 
vásárhelyi főügyész lett Balogi Imrével szemben, 
megválasztva, ki szintén jelentékeny szavazatot kapott. 

Fizetés fe lemelés és kegyd i j . Az 
elismerésnek igen szép jeléi tanusitotta a társulat 
közgyűlése. Mint lapunk mult számának vezércikké-
ben kiemeltük: a központi választmány javasolta, 
hogy Fekete főigazgató fizetése 2000 ftról :<000 fira 
emeltessék. A közgyűlés ízt elfogadta, s igy a fő-
iaazgatói ellátmány 3000 frt tiszti fizetés, 400 frt 
lakbér és 600 frt fuvaráfalányban allapillaloft meg. 
Ugyanekkor Beke Kálmán özvegye részére évi 240 
frt kegydíjat szavazott meg. 

— Gá tép í t ések . Csongrádon a bőkényi 
gátból 5500 folyó meternél kiinduló s a kistiszai 
84. számú átmetszés jobb partján, a szentesi úttól 
való csatlakozásig terjedő gáton létesítendő, mintegy 
300,000 méter földhordással járó mederáttöltési és 
gátépitési munkálatokat, Deutsch Emil és fia nyer-
ték el, kik a munkálatokat már mégis kezdették. 

átjáróján van — egyike Erdély legregényesebb vidé-

keinek. Lenn, a fenyvesekkel borított völgyben, a 

patakok bújósdit játszanak, eltűnve a mélyedésekben, 

néha oly közel a földfelülethez hogy csevegésöket 

is hallhatni. A hegy tetejéről nagyszerű kilátásban 

gyönyörködhetik az utazó; kelet felé, az Olt folyó 

mentén, 30 község tornyát lehet megkülönböztetni. 

Azonban, sajnálatunkra, a szép vidékben nem gyö-

nyörhödhettünk, mivel Csik-Szeredától Székely-Ud-

varhelyig, szakadó esőben voltunk kénytelenek utazni. 

És már ezen körülmény is lehangoló hatással van a 

touristára, de meg másrészt, minden akaratunk mel-

lett sem gyönyörködhettünk volna a vidék nagyszerű-

ségében, mivel sokszor a magas hegygerincen a 

felhő annyira reánk ereszkedett, hogy nemcsak a 

vidéket nem láthattuk, hanem még az utat is alig 

különböztethetttük meg. 

Estve 8 óra tájban volt az idő, midőn Szé-

kely-Udvarhelyre szakadó esőben megérkezénk, ahol 

is másnap, miután minden nevezetességet megtekin-

tettünk, vasútra ülve, haza felé vevénk utunkat. Még 

ugyanazon éjjel, 2 órakor, az erdélyországi „kálvinista 

Rómaban": Nagy-Enyeden valánk, ahol is magunkat 

kipihenve, másnap a szomorú emlékű collegiumot s 

muzeumait, valamint a fegyházat tekintettük meg. 

Több mint 300 gonosztevő van itt kizárva a társadalom-

ból ; egyik bűnösebb, mint a másik. Még most is 

borzadok azoktól a sötét tekintetektől, melyeket ezen 

gonosztevők szemeiben láttam. S azóta nem hiszek, 

nem hihetek — a gonosztevők megjavulásában.... 

(Folytatása következik.) 

3. oldal. 

— Vízszabá lyozás i m u n k á l a t o k . 
Csongrád végleges védvonalain létesítendő, az elő-
irányzat szerint mintegy 11300 m. földleásásból, 
66000 m. földfelhordásból, 21000 m. téglaburkolat-
ból és rézsübedöngölésből, mintegy 5566 m. falazás-
ból és végül 3042.8 m. régi cementvakolat kijaví-
tásából álló munkálatokat, mint legolcsóbb ajánlat-
tevő: Eszes Mátyás csongrádi vállalkozó nyerte el. 
Eszes a munkálatokat már megkezdette. 

— A t á r s u l a t i gyű lések jövőre Hódmező-
vásárhelyen fognak megtartatni. Legalább igy hata-
rozta ezt el a társulat legközelebbi ülésében. 

— A dal- és zeneegylet által folyó hó 
20-án a kávéház nagytermében rendezendő hangver-
senyre, melynek műsorozatát már közöltük, ujolag 
felhívjuk az érdeklődök figyelmét. Kezdete 128 órakor. 

— Megye i közgyű lés . Megyénk köztörvény-
hatósági bizottsága rendes őszi közgyűlését folyó hó 
25-én tartja meg. A közgyűlés tárgysorozatára, me-
lyet más helyen közlünk, e helyen is felhívjuk a 
bizottsági tagok figyelmet. 

— Segédmé rnök i á l l á s . A kunszentmár-
ton-mindszenti szakaszigazgatóságnál, Beke Kálmán 
vonalfelügyelő halálával megüresedett vonalfelügyelői 
állást e társulat eltörülte, s e helyett, 1000 frt évi 
fizetés, 200 frt bir és 300 frt utiáltalánynyal ellátott 
segédménöki állást szervezett. 

— A t á r s u l a t gölcségvetét , melyet la-
punk mult számában kivonatilag közöltünk, a főigaz-
gatói fizetés változtatásával, a közgyűlés minden téte-
lében elfogadta. 

— W i l l i - W o o d . Igy hívják azt a hustömeget, 
aki pár nap óta a megyeház mellett levő. ref. egyház 
tulajdonát képező bolti helyiségben felnőtteknek 20, 
gyermekeknek 10 kr. belépti dij mellett mutogatja 
magát. Willi Wood, ki a többek között beszél né-
metül, angolul, olaszul, franciául, szerbül, törökül, 
görögül stb. stb., dacára, hogy még csak 29 éves, 
mégis az óriások kíralya, s nemcsak a világ legerő-
sebb, de legnehezebb embere is. Magassága 7 láb 2 
hüvelyk, mellbősége 186 cm. Főeledele a hus, (mely-
ből nyersen is bevág uzsonnára vagy két kilót), mely 
mellett naponta 8—10 liter bort iszik meg csupa 
patsióból. Érdekes, hogy 14 éves korában kezdett 
nőni; 17 éves korában lett katona, honnan fél év 
múlva azért csapták el; mert minden héten uj 
ruhát kellett n-.'ki varrni. 

— Fér j gy i l kos . Mindszenten f. hó 13-án 
Bába Józsefet neje Bogdán Teréz meggyilkolta. Az 
eset ugy történi, hogy Bába veszekedős természetű 
ember volt s egy baltával a vele perlekedő felesé-
gére rohant; a nő kicsavarta a baltát a dühös férj 
kezéből és egy pár csapással leterítette férjét, ki 
rögtön meghalt. 

Hirek a szomszédból. 
— A b ű n büntetése . Htnvásárhelyen a f. 

évi május 7-én délután Kóti Lajos tanyáján, az is-
tállóban fölakasztva találtak egy kis libapásztorle-
ányt, a 11 éves Varga Zsófiát. A teste még meleg 
volt, mikor észrevették; de éleire hozni már nem 
birták. A megejtett orvosi boncolás, mint annak 
idején irtuk, azt konstatálta, hogy a 11 éves leányka 
halálát nem a kötél, hanem az állatias erőszak 
okozta. A gyanú Korsós Bálint szolgálegényre esett, 
aki nyomban beismerő vallomást tett Ezért a bű-
néért állt f. hó 16-án a szegedi törvényszék előtt, 
mely Korsóst erőszaktétel és gyilkosság miatt 15 évi 
fegyházra Ítélte. 

Üzlet i értesítés. 

Szentes, 1888. okt. 18. 

Piacunkon a buzauzlet tartósan szilárd; árpára, 
kukoricára szintén jó vételkedv volt. 

Buza ára mmkint: 7 frt 10- 20—25 kr. 
Árpa köble: 4 ft 60—80 kr., nimja 6 6.20 ít. 
Uj kukorica: morzsolt, köböllel 4 frt 60—80 

kr. Csöves, zsákszámra 1 frt 20—35 kr. 
Köles: köble 4 frt 20 kr. 
Zab: köböllel 3 frt 60 kr. 4 frt. 
Heremag: mmja 48—52 frt. 
Szalonna: 67—68 frt mmja. 

K t Q Í W - C S A J O K , 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 10-ik közi. 

— A hozzám hasonló emberek, mondá ak-

kor, — kimondhatják az igazat: nem félve semmi-

től, nem óhajtva semmit, sérthetetlenek. 

A hírlapirodalom szeszélye egy napon Melbois 

közelségébe hozta Claudelt; mindketten ugyanazon 

lapba irtak. Az egyik nagyszerű politikai cikkeket, 

a másik — ügyvéd létére — törvényszéki tudósítá-

sokat, melyekért havonkint kétszáz frankot kapott. 



4. oldal. 

Claudel igen boldog volt, hogy elvállalhatta az 

állást és a fizetést; a kétszáz franknyi jövedelemhez, 

ha csak egy obolust is, hozzászerezni, egy volt a la-

kás hidegségének csökkentésével és az ételek kövér-

ségének előmozditásával; azonkívül, mint államférfiu-

jelölt, gyakornokoskodott. Melbois nemsokára ész-

revette, hogy fiatal titkára oly buzgóságot fejt ki 

működésében, mely nem áll összhangban fizetésével, 

feltette tehát magában, hogy jövő szerencséjében 

osztoztatni fogja hü társát. 

Többször történt meg, hogy este, a helyett, 

hogy magához kérette volna Ciaudelt, ő maga tette 

meg a rövid utat és nyitott be titkárához. A kérdés 

megfejtése, vagy a szolgálat teljesítése utan, nyu-

godtan tért haza, nem gondolván arra, hogy talán 

tekintélyét kockáztatja. 

Ezen bizalmas bensőség, mely oly ritkán létezik 

feljebb való és alárendeltje között, nehezült most 

Claudel lelkére, mialatt Melboishoz tartott. Arra 

gondolt, hogy irni fog néki, igy tudatva közeli há-

zasságát. De olyan embernek irni, kivel naponkint 

beszélünk, egyenes bevallása félelmünknek, és Claudel 

mindenek felett arra törekedett, hogy gyengeségét 

el ne árulja. 

Melbois otthon volt. A fiatal ember felment, a 

volt képviselő maga nyitotta fel az ajtót, a bizalmas 

barátok közt megállapított különös csengő jel hal-

lat tára. 

— Mi újság? — kérdé Claudelt, midőn együtt 

voltak a dolgozószobában. 

— Semmi fontos, — feleié az ifjú, — semmi, 

legalább politikai szempontból. Majd néhány pilla-

natnyi tétovázás után fotytatá: 

— A mi engem illet, van valami újság! 

Melbois figyelmesebben nézett reá, és titkárának 

zavarodott tekintete rögtön felkelté szánalmát: 

— Remélem, semmi kellemetlenség? 

— Nem, — feleié Adrién zavartan mosolyogva, 

— az, ami vélem történik, rendesen szerencsés ese-

mény. Megházasodom . . . 

tSZENTESI LAP« 

Melbois arca egyszerre k iderü l t ; felkelt és két 

kezét nyú j t á a fiatal ember felé, ömlengéssel mondva: 

— Ah! kedves barátom, ön engem nagyon 

boldoggá tesz! Örülök, hogy ezen határozat meg-

fogamzott önben. Az igazság szerint már rég ezt 

kellett volna tennie, és magamban kérdeztem, hogy 

mire vár? de most, hogy elhatározta ezen lépést, 

minden rendben van. 

Claudel zavartan hallgatott. Ő megértette, hogy 

Melbois tévedhetett; látogatásai a Bergére-utcában 

megtévesztették őt; azonban mind nehezebbé vált az 

igazság kijelentése. Végre összeszedvé összes bátor-

ságát, felemelte szemeit a képviselőre és száraz to-

rokkal, égő szemekkel mondá: 

— Pichot kisasszonyt veszem el; igen tiszteletre 

méltó család leánya. Pichot ur a pénzügyministerium 

hivatalnoka . . . Adeline kisasszony huszonötezer frank 

hozománynyal bir. 
(Folytatása következik.) 

65. szám. 

K.-Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 
Töke 7 ó. 42 p. d. e. 3 ó. 56 p. d. u. 
Szentes (vend) 8 ó. 16 p. d. e. 4 ó. 80 p. d. u. 

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

Szeged—Csongrád. 

Szegedről indul 11 óra 9 perc de., 2 óra 18 perc du. 
Félegyházáról 12 óra 15 perc és 5 óra 40 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 6 óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

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. 

1841—888. a. ü. 

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

Érvényes 1888. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

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

6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
8 ó. 
8 ó. 
9 ó. 
9 ó. 

10 ó. 

36 p. éjjel, 
13 p. éjjel, 
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. 

11 ó. 
12 ó. 
1 ó. 
1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 
8 ó. 

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

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

Szolnok—Szentes. 

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. 
Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengyel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 

4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó, 

7 ó. 
, 8 ó. 

36 p. éjjel, 11 ó. 
17 p. éjjel, 12 ó. 
41 p. éjjel, 12 ó. 
09 p. éjjel, 1 ó. 
40 p. éjjel, 1 ó. 
02 p- d. e. 2 ó. 

20 p. d. u. 
49 p. d. u. 
20 p. éjjel. 

40 p. d. e. 
20 p. d. e. 

6 ó. 15 p. d. e. 2 ó. 

oo p. 
26 p. 
41 p. 
14 p. 
14 p. 
17 p. d. u, 
32 p. d. u 

d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

Hirdetmény. 
Az 1888. évi II. osztályú kereseti adó 

pótkivetési l a js t rom oly felhívással 
tétetik ki alólirt hivatalánál f . h ó 21- tő l 

2 8 - i g terjedő időn át 8 napi közszemlére, 

hogy az érdekelt felek ezen pótlajstromot jel-

zett időben megtekinthetik és a kivetés ellen 

netáni felszólamlásaikat a kir. adófelügyelőnél 

benyújthatják. 

(Városi adóhivatal.) 

Szentes, 1888. octóber 18. 

Tóth K á l m á n , 
a. ü. tnok. 

Jámbor-Nagy István 
III. tizedbeli háza szabad kézből el-
adó, valamint fábiáni 110 hod haszon-
béres földje alhaszonbérbe adandó; 

értekezhetni a föntnevezettel. 

A CSONGRADMEGYEI HITELSZÖVETKEZET 
1889—1894. É V I 

I I É V C S O P O R T J A R A 
az a lá í rások m á r megkezdettek és december hó végéig az intézet helyiségében elfogadtatnak. — Minden 

egyes részjegy u t án 50 kr . a beiratási di j , és uj évtől kezdve részjegyenként m inden hétre 50 kr . 

fizetendő 6 é v i g , a midőn az összes befizetett tőke a nyereményekkel együtt vissza lesz fizetve. 

Elfogad az intézet 

T A K A R É K B E T É T E K E T , 
kölcsönt ad első sorban részvényeseinek a legolcsóbb k ama t l á b mel let t . - Elfogad v á l t óka t leszámítolásra; 

kötelezvényekre, értékpapírokra, arany és ezüstnemüekre; továbbá 

h i te l t nyú j t bármely összeg erejéig. 

Bővebb felvilágosítás nyerhető az intézet helyiségében : 

Szentesen, a Sajtos-féle házban. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
Si<n'es, 1888. Nyomatott Sima Périmes ^yorssajtójan. 




