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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . . 5 frt — kr. 

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre. . . 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. 
Eyrv hely ara ÍN) kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Xt'nidor könyvkereske-

désében is felvetetnek. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

töl 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 szárn ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezsó Sándor könyvkereskedésében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Közpénztárunk és az ártéri 

kirovás. 

Az 1871. éviXVIIl. t.cikk rregalkotása óta 

a községek helyes kormányzása érdekében 

ujabb törvény 1886-ban hozatott. Az első 

15 évig volt alkalmazásban, és sok hézaga 

dacára, a közigazgatás kerekét nem akasztá 

meg. Sokat vártunk az uj törvénytől, s talán 

éppen azért, keveset adott. 

Mig az államkormányzat minden ágában 

a hivataloknál a minősítés és — legalább a 

szigorú megélhetést biztosító — fizetés szabá-

lyoztatik, addig éppen a fundamentom, a 

községi közigazgatásnál e téren nem tett az 

uj törvény semmi javitást. Különösen a ren-

dezett tanácsú városoknál, mondhatni semmi 

sem változott. Elöljáróvá választható minden 

nagykorú, országgyűlési képviselőválasztásra 

jogosított, írni-olvasni is tudó polgár. Ez az 

összes minősítés. Teendői pedig: adóügy, tan-

ügy, közegészség, közrendészet, iparügy, árva-

ügy, és vagy százféle pénzkezelés és ennek 

számonszedése. 

Országszerte látjuk — és éppen a köz-

igazgatásoknál — a sok rendű visszaélést, 

melyet legtöbb helyen a „kellő felügyelet hiá-

nya" cimen igyekeznek elbírálni, hogy a ká-

rok, az azt okozón kivül, mások által is meg-

téríttessenek ; mert ha az azt okozó meg képes 

téríteni az esedékes hiányt, ott senki sem 

keresi „a kellő felügyeletet." De arra azután 

sem maga a község, sem a törvényhozás nem 

ügyel, hogy vajon egy-egy hivatal képes e 

teljesíteni a reá szabott teendőt phisikailag, 

vagy szellemileg ? — Nincs figyelem arra, 

hogy a tisztviselőnek — ki egy nagy közön-

ség előrehaladásán fárad — tisztességes meg-

élhetés biztosittassék, hogy gyengébb morál 

érzet mellett, az enyém és tied közötti különb-

ségnél meg ne tántorodjék. 

Ki várhat nyugodt lélekkel teljes, odaadó 

szolgálatot egy oly hivatalnoktól, kinek a napi 

megélhetés szükségével kell küzdeni; kinek 

minden percben az éhező család, a ruhátlan 

gyermek és a sok földi teher van és forog 

elméjében; ki csekély fizetésének szaporításán 

igyekszik, hogy a szemben álló követelménye-

ket, kiáltó szükséget kielégíthesse ? 

Valóban vétkes és muladékos, ki alkal-

mazottjainak tisztességes megélhetéséről nem 

gondoskodik. 

Nem célom e themát bővebben fejtegetni. 

Hiszen azt mindenki tudja, hogy jó fizetés 

mellett a legjobb erők vállalkoznak a tiszti 

szolgálatra, s ezektől többet lehet várni, ezek 

többre képesek, és hogy egy jó képzettségű 

ember többet végez, mint két gyönge. 

Országunk előrehaladásával lépést tart 

minden község, s nem tagadhatja senki, hogy 

ez előretörekvés terheket ró minden felé; de 

vak az, ki nem látja, hogy minden teher a 

végén, a községek nyakán halmozódik fel, itt 

nő a teher, itt nő a végrehajtandó munka. 

Ez elől kitérni nem lehet, a munkát vé-

gezni kell. S hogy jár el a község? Megtaka-

rítunk a végrehajtó közegek számánál, vagy 

talán ott sem, hanem az alkalmazottak java-

dalmazásánál, tehát a legrosszabb helyen. — 

Ez a rendszer. 

Van ugyan minden községnek kormá-

nyilag jóváhagyott szabályrendelete, és eb-

ben gondoskodva van minden község ügy-

viteléről. 

Ilyen van nekünk is, s még két éves 

sincs az újból megalkotás után. Meg van ez 

irva erősen, lehet abban §-l találni mindenre, 

csak arra nem, hogy hátha azt a sok §-t egy 

hivatalnok nem bírja végezni, mi történik 

akkor ? 

Például ott vagyon megírva közpénz-

tárunkról nyolc erős pontban, hogy hányféle 

pénztárt kezel? Feltesszük róla, hogy elbirja. 

Kell is; mert hiszen tudta, mire vállalkozik. 

De ott van a 9. pont, mely azt mondja, hogy 

„kezeli a még netalán hozzáutalandó pénztárt * 

A Tisza hullámai gondoskodnak róla. 

hogy ezer bajunk még ezerrel szaporittassék. 

Ellenség ez, mely ellen védekezni kell. A 

törvényhozás ugy intézkedik, hogy a társulati 

kirovást, felelősség mellett, a község szedje be. 

A fönt emiitett kilenc pont értelmében 

városunk a közpénztárra bizza az ártéri ki-

rovások beszedését. Most a pénztárnok azt 

mondja : nem birom ; a felelősséget nem vál-

lalom továbbra a pénzek pontos és hibátlan 

kezeléséért. És sürgős intézkedést kér. 

Mi légyen ez? Semmi más, mint ha egy 

nem birja, bírja kettő; tehát a hol munka 

van, oda erő is kell, és hogy ide kell, azt 

mindenki beláthatja, ha elképzeli, miszerint az 

ármentesitési költség beszedése alig valamivel 

kevesebb, mint az állami adó körüli munka. 

Tehát egy pénztár, mely e nélkül is csaknem 

annyi teendővel van túlterhelve, mint akár 

az adó-, akár az árvapénztár, teljesítsen oly 

munkát, melyre — egész bizton mondjuk — 

phisikai ideje sincs, s teljesítse azt teljes fe-

lelősséggel 

Igen, de a 9-ik pont azt mondja, hogy 

a közpénztárnokra kell ruházni minden gaz-

dátlan pénztár kezelését. De nem birja. 

E fontos dolog foglalkoztatja ma a vá-

rosi tanácsot, s mint halljuk, javaslatát már 

megtette a közgyűléshez, mely szerint, tekintve 

a közpénztári tisztség jogosult felszólalását s 

a felelősségnek magáról való elhárítását, hogy 

a tisztség elvégezhesse nagy felelősséggel járó 

teendőjét, a közpénztárnok és ellenőr mellé 

két pénztári tiszt adassék, — s tekintve a pénz-

tárnoknak most már teljes és nagymérvű el-

foglaltságát, fizetése az adópénztárnokéval 

egyenlővé tétessék, vagyis 700 írtról 800 frtra 

emeltessék. 

E javaslat, a legszigorúbb takarékossági 

elvek mellett is, a községre 1100 frt kiadási 

többletet idéz elp. 

Ez elég terhes lesz; de kitérni előle 

nem lehet. —c —s. 

A közigazgatási bizottságból. 
Megyénk közigazgatási bizottságának f. hó ríá-en 

tartott ülésében sok fontos tárgy lett. elintézve. Az 

ülésen Rónay Lajos főispán elnökölt, pont 10 óra-

kor nyitva m< ^ ; z ülést, melyből a következeiket 

emeljük ki. 

Az első referens: Lévay Ferencz tanfelügyelő 

előadmányából a következőket emeljük ki: 

Zöld Antal csongrádi tanító az iskolaszéki elnök 

ellen egy felebbezésben használt durva, kíméletlen 

kifejezései miatt, a közigazgatasi bizottság által fe-

gyelmi vizsgálat alá vonatott. A fegyelmi bizottság 

nevezettet fizetése 10 -áig bírságolta meg. Zöld An-

tal ez ellen a miniszterhez felebbezett; de a minisz-

ter helybenhagyta a bírságolást. 

A csongrádi iskolaszéki számadások 1878-tól 

18Sü-ik év végéig nincsenek készen. Azaz egyátala-

ban nincsen ezen időről iskolaszéki számadás. A szám-

adást Draskovieh Dezső tartozott volna elkészíteni : 

de nem készítette el. A közigazgatási bizottság Gs»» 

megi főszolgabírót utasította, vizsgálja meg, vájjon 

mi az oka annak,- hogy ezek a számadások nem hié-

nák elkészülni? 

Bata Antal és Komáromi Jánosi Otíilia dorog-

inál tanítóknak lakás és tüzrevaló illetményét elvonta, 

s ennek fejéhen a város (>0 frttal kárpótolta az illető 

tanítókat; ezzel szemben a közigazgatási bizottság a 

kárpótlást 100 frthan állapitá meg. 

A községi pénzkezelésnek egy igen érdekes ke-

pét tárja fel az algyői és sándorfalvi iskolai pénz-

kezelés. Az eset a tanfelügyelő jelentése szerint a 

következő: Az 1879-iki árvíz után Rónay Lajos f< -

ispán az árviz alkalmával befolyt könyöradom.invoL-

hói 1000 frtot adott Algyőnek iskolaépítési (-.''lókra, 

ugyancsak Algyő községe a vadászati jognak 1*77., 

1878. és 187U. évi jövedelmét iskolai célra adta. \z 

évi bérösszeg 113 forint volt. Ezt a pénzt megőrzes 

címén a községi iskolaszéki elnök és pap 5 éven át 

kezelték hasznosítás nélkül, az 1000 irtot pedig be-

vették a községi pénztárba és községi célra el is köl-

tötték. Most e tárgyban a szolgabíró vizsgálatra uta-

síttatott. 

Csongrádon az iskolaszék nem akarja az ottani 

rabbit behívni az iskolaszéki ülésbe; pedig a törvény 

világosan ugy rendelkezik, hogy az iskolaszéknek hi-

vatalból tagja minden hit felekezet lelkésze és igv ter-

mészetesen a zsidó rabbi is. Hegyi Antal plébános 

egy egész memorandumot adott az ellen, hogy a 

rabbi behiva«sék az iskolaszékbe; a csongrádi izra-

eliták azonban ezt követelik. Az iskolaszék nem mer-

vén e kérdésben dönteni, a közigazgatási bizolt-ágot 



cídal. 

kérdi meg, hogy meghívja-e az ülésbe Büchler Már-

ton rabbit? A közigazgatasi bizottság másod fórum 

lévén, utasitotta az iskolaszéket, hogy határozzon előbb 

ez ügyben s majd ha e határozat megfelebbeztetik, 

akkor fog a közigazgatási bizottság e hitfelekezeti 

ellenségeskedést szító ügyben határozni. 

Szomorú dolog, hogy a XlX-ik században és 

épen Csongrádmegyében kell ilyen dolognak történni. 

A horgosiaknak pedig a tanító választással van 

bajuk. Legközelebb ott Tabi János választatott meg 

tanítónak, a publikum többségének ellenére. Az ot-

tani plébános a valasztast megielebbezte; de a köz-

igazgatasi bizottság elutasította a felebbezést. 

Ezután következett az adófelügyelő, az ő adó-

exequaió referádáival. Az adolizetesre vonatkozó ne-

gyedeves jelentésűből a következőket vesszük ki: 

Volt Csongrádmegyének egyenes adókban 18<S7. 

év végével hátraléka 120,936 Irt 94 kr. Az 1888. év 

3 első negyedere kirovatott 445,242 írt 26 kr.; tehát 

összesen belizetendő lett volna 572,176 írt 28 kr, 

EL bői utolagosan a csongrádi árvízkár címén töröl-

tetett 10,653 frt 31 kr.; s így lett volna tizetendő 

561,522 frt 97 kr. Erre befolyt szeptember hó vegéig 

összesen 132,593 frt 24 kr. E szerint maradt f. évi 

szeptember vegevei hátralek 128,929 frt 73 kr. 

A körös-tisza-marosi áruiéntesitő tarsulat kiro-

vásábol 1887. ev végével maradt 46,745 Irt 73 kr. 

hátralék, 1888. evre eső kivetés 99,897 irt 57 kr. ; 

összesen 146,643 frt 30 kr. Erre befolyt okt. 1-éig 

1<A),328 irt. b így hátralék van 46,314 frt 85 kr. 

Az ártéri kirovások tizetese e szerint a f. evben 

kedvezőbb volt, mint a múlt évben. 

Érdekes vitára adott alkalmat a csanyiak altal, 

a tavaszi árvízkár ulan eső adoeiengedes iránti ke-

relem. Az elemi karok utan eső adóelengedést azon 

naptol szamitva, mikor a kiöntött víz a legnag)obb 

inagassagot elérte, 8 nap alatt kérni kell, illetve az 

árvízkárt be keil jelenteni. A csanyiak ezt elmulasz-

tottak, s az adóielügyelő ennek okán elutasította őket 

adóleengedés iránti kérehnökkel. A csanyiak ezen 

adófelügyelőí végzést niegfelebbeztek. Az adóielügyelő 

a felebbezés elutasitasat javasolta. Ez ellen Stainmer 

Sándor, Sima Ferenc és Balogh János szólaltak fel. 

Balogh János az adofelügyeio javaslata ellen felhozta, 

hogy bár az adófelügyelő nem birja konstatalni, hogy 

mikor volt a kiöntött víz a legmagasabb, mindennek 

dacara kimondja a végzésben, hogy a csanyiak nem 

folyamodtak kellő időben. Ezt az indoklást szolo nem 
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találja jogosnak és elfogadhatónak. Sima Ferenc azt 

óhajtja, hogy az adófelügyelő határozata ellen a fe-

lebbezést ne az adófelügyelő fogalmazza; inert aki 

oly sivár ridegséggel el birja utasítani a jogos kérel-

met, az a felebbezést nem fogja kellőleg megindokolni. 

Vadász József adófelügyelő kijelenti, hogy ő 

igyekezni fog a felebbezést kellőleg megindokolni; 

de ha a bizottság nem bízik benne, az esetre szíve-

sen engedi át a felebbezés indoklását másnak. 

A közigazgatási bizottság ezután kimondá, hogy 

az adófelügyelő javaslata ellen a pénzügyi bíróság-

hoz felebbezéssel él. 

Ezután az államépitészeti hivatal főnőkének 

referádái következtek, de itt egyszerű utalványozá-

sokról volt szó, s így nincs mit különösen kiemelni. 

Helyi és megyei hirek. 
— Szemé l y i h i r . Fekete Marton társulati 

főigazgatónak állapota már tetemesen jobbra fordult. 
A jobb lábán eszközölt műtét következtében beállott 
gennyedés már elmúlt s a sebek begyógyulása is oly ör-
vendetesen halad előre, hogy orvosi véleineny szerint, 
agyát mar egy hét múlva elhagyhatja, kivanjuk, hogy 
a javuláshoz fűzött remények beteljesüljenek! 

— A . J ó sziv" javára a szentesi jótékony 
nőegylet ünnepélyt rendez. A nőegylet vigalmi bizott-
sága f. hó 23-an tartott ülésében ugyanis egy hang-
verseny nyel s egyéb jótékonycélu szórakoztatásokkal 
egybekötött táncvigalom inegtartásat hatarozta el s 
a további részletek megállapításával s a rendezéssel 
az egylet elnökséget bízta meg. Mint értesülünk, a 
mulatsag, melynek műsorozata fényesnek ígérkezik, 
november hó 1 7-én fog a kass-szálloda helyiségeiben 
megtartatni. 

— A megyei igazoló választmány 
tagjaiul Csongrád vármegye közgyűlésé ujboi Sima 
Ferenc, Szeder János, iij. Bartha János, Nagy Imre 
es lloffer Antal bizottsági tagokat valaszta meg, 
a főispán pedig ezen bizottság elnökévé Fekete Mar-
tont, tagjaiul Nóvák József, Wimmer karoly és id. 
Temeaváry Antal biz. tagokat nevezte ki. 

C s o n g r á d v á r m e g y e kö l tségvetése. 
Megyénk aduiinistratiójanál a jövő évi költségvetés 
szerint, 51,103 forint lesz az összes kiadas. Ezen 
összegből 50,300 irtot az államkincstár fedez, a töb-
bit pedig a megye fedezi kirovás utján. 

— Jobb r a - e , v agy b a l r a ? A vármegye 
közgyűlése f. hó 25-én tartott ülésében szabásza-
tot alkotott a Széchényi, illetve a kongó-uton való 
sebeshajtás és birságolhatás érdekében. A szabály-
rendelet a sebeshajtast 50 frtig, vagy három napig 
terjedő fogházbüntetéssel rendeli sújtani. Érdekes 
volt a szabályrendelet tárgyalásánál, hogy Falaki 

68. szám. 

Imre, ki köztudomás szerint a szentesi függetlenségi 
pártnak egyik vezérembere, felszólalt a miatt, hogy 
a Széchényi uton a táblákra az van kiirva, hogy 
,balra hajts," pedig az egész országban mindenütt 
a jobbra kerülés, illetve a „jobbra hajts" van gya-
korlatban, s inditványozá, hogy a „balra hajts" ná-
lunk is „jobbra hajts"-sá változtassék. A közgyűlés 
ez indítványt egyhangúlag elfogadta, a főispán pe-
dig Pataki Imréhez fordulva, örömét fejezé ki a le-
lett, hogy ez egyszer a „bal" iránytól eltérve, „jobb"-ra 
fordul át. Ezen gratulatióra azonban Pataki Imre 
azt mondja, hogy a Széchényi uton szívesen fordul 
jobbra, a politikában azonban megmarad a balol-
dalon. 

— Megye i képv ise lő v á l a s z t á s lesz, 
jövő hó 15-én Csongrádon. Eder István halála foly-
tán megüresedett bizottsági tag állása lesz betöltve. 
A választás elnökéül a megyei közgyűlés Újhelyi 
Nándort, helyettes elnökéül pedig Szabó Imre köz-
jegyzőt választá meg. 

Tiszte le tbe l i megye i ügyész . Me-
gyénk főispánja dr. Csathó Zsigmond ügyvédet tisz-
teletbeli megyei ügyésszé nevezte ki. A kinevezett 
esküjét f. hó 25-én tette le a megyei képviselő tes-
tület előtt. 

— A szentesi evang . egyház presbyte-
ríurnának mult vasárnap tartott ülésében a lelkész 
mindenek előtt egy 40 frtos adományt jelentett be, 
melylyel Molec Lajos, az államvasutak főszertárnoka 
Budapestről az egyház templomalapját növelte. A be-
jelentett adományért az egyház tanácsa jegyzőköny-
vileg mondott az adományozónak köszönetet. Ugyan 
e tanácsülés Sáling Géza, az egyház derek tanítója 
betegsége következtében szükségessé valt segédtanító 
díjazását 3 hónapra folyóvá tette az egyház pénz-
tárából. — Németh Elek és Faksi János ev. reform, 
tanító, nemkülönben Dégai kálmán polg. leányiskolái 
tanár uraknak, a kik a fentebb emiitett körülmény-
nél fogva részint az isteni tisztelet, részint a tanítás 
vezetésénél teltek az egyháznak jó szolgálatot, elis-
merését és köszönetét nyilvánitá. 

— A k i sé r i I l - i k 48-as n é p k ö r alap-
szabályai, mint értesülünk, a minister által megerő-
sítve leérkeztek. Ugyanezen kör f. hó 28-án (vasár-
nap) tisztújító, illetve alakuló közgyűlést tart. 

— Pénzbőség . Szentes város árvapénztárá-
ban rendkívüli pénzbőség uralkodik, úgyannyira, 
hogy az árvaszék mult vasárnap a templomok előtt 
páblicáltatta. hogy az árvapénztárból nagyobb kölcsön-
összegek kiadók. Jó jel e sanyarú világban, ha az 
emberek nem szorulnak kölcsönpénzre! — Nem jó 
volna-e árvapénztárnoknak Dömét, számvevőnek meg 
Kovács Pált visszahívni, hogy a pénzbőségben apa-
dás álljon be ? 

— E g y d a r a b ezres. Emiitettük annak 
idején lapunkban, hogy Gyurkovits János, ki a sze-
rencsétlen véget ért Miksa császár alatt, mint kapi-
tány, részt vett a mexikói hadjáratban, jelenleg pedig 
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Erdélyi emlékek. 14 

Irta: l'app Lajos. 

(A marosujvári sóbánya. — A tordai hasadék.) 

A sóbánya megtekintése után Erdély legma-

gyarabb városa: Torda felé indulánk, hogy az erc-

hegyseg legnagyobb nevezetességét: a tordai hasa-
dékot meglátogassuk. Ez az európai liirü hasadék, 

Torda varosától eszakii) ugotra, mintegy két órai 

távolsagra, a mézsköi határban van. 

Egy 2000 láb magas, íelmértföldnyi hosszúságra 

terjedő hegyhat metszetett itt keresztül az idők fo-

lyamaban, egy kicsiny patakocska altal, mely ma is 

zajongva fut rajta keresztül. 

Amint az utas Torda felől megközelítve, egy 

alacsony hegygerincen keresztül hágva, egy mély 

völgybe leereszkedik: eléje tarul a hasadék teljes 

nagyszerűségében. A mi bizarrt és contrastot a ter-

medet aJkotni tudott, azt itt feltalálhatjuk. 

Csodálattal emeljük tekintetünket a szédületes 

inagassagba emelkedő trachit szirtfalakra, melyeknek 

egyinastoh távolsaga alig 4-5 ölnyi, inig felső, szak-

gatott, meredek oldalfalai egymástól széttágulnak s 

felső parkanyaik néhol 100 ölnyire is eltávolodnak egy-

mástól; eiragadtatassal szemléljük a természet sze-

szeiyenek eme csodás alkotását s gyönyörrel telik 

el szivünk a természetnek, mint a contrastok nagy 

mesterenek, remek szépségű alkotásán. 

Az egbe felnyúlni latszó kopasz kőszirtek, min-

denütt meredekek, szakgatott és horgosak; az egy-

mással szemközt levó szikiak, helyenkint annyira 

összeillenek, mintha csak nemrég hasadtak volna 

ketté. 

A népmonda szerint ugyanis a hegy Szent 

László kértére hasadt ketté, midőn az őt körülfogó 

ellenségei elöl nienekölni akart.) A hasadék iránya 

csaknem minden 20—30 méternyire meg-megválto-

zik; forduló fordulót ér, s mindegyik pont ujabb 

szépségeket tár elenk. Itt egy szirt-óriás, mintha 

megunta volna, hosszú évszázadok lefolyása alatt az 

őrködést: lezuhanással fenyeget, pizai torony mód-

jára hajói a rohanó patak fölé; ott a hasadék leg-

szűkebb nyílásán az iszonyú sebességgel rohanó 

kristályvizü patak, az útját álló szirtek és kőtörme-

lékben bukdacsolva, szivárványos színű párát csap-

kod a légbe. Néhol egy-egy, a sziklahasadékból ki-

nőtt topolya és tiszafa ingatja terepélyes koronáját; 
I hirdetvén a kopár felak közt is az életet. 

Elragadó szép a hasadék minden pontja, az 

ember talan órak hosszáig elnézné a nélkül, hogy 

í lelke betelnék a gyönyörrel . . . Azonban keresztül-

hatolni a hasadékon, nem oly könnyű dolog, mint 

talan az utas kezdetben gondolja, mivel a patak 

partján útnak nyoma sincs, és így az utas hosszú 

rudak segélyével, a patak vizéből kiálló kőtömbökre 

ugrálva, kénytelen a hasadékon keresztülhatolni. Né-

hol azonban a kövek több ölnyi távolságra vannak 

egymástól; ilyenkor a meredek szikla-falon, fűből-

i fűbe fogódzva, labainak a falból kiálló sziklacsúcson 

biztos helyet keresve, — kúszik fel az ember, sok-

i szor 20—25 méter niagassagra, s ott a meredek fa-

lon levő keskeny párkányon, mindenütt a sziklaha-

| sadékokból kinőtt fűbe kapaszkodva, majd ismét a 

sziklafalról leereszkedve, a vizből kinyúló kövekre, 

| szökdécselve folytatja utjat a hasadékon keresztül. 

A ki ezen életveszélyes útra vállalkozik, bizo-

nyára meg fogja tekinteni a hasadék közepe táján, 

a viz színétől mintegy 150 lábnyi magasságban levő 

Balika várat is. Egy roppant üreg ez, melynek 

hossza csaknem egy mértföldre terjed. Az üreg nyí-

lásán lőréses kettős kőfal látható, melyet aRákócy-

forradaloni alatt élt: Balika Nekita nevű oláh rabló-

vezér építtetett. A barlang belsejében, — egy tágas 

csarnok közepén — függélyes irányban haladó mély 

üreg van, melynek fenekén — oláh vezetőnk allitása 

szerint — hevernek Balika Nekita összerabolt rop-

pant kincsei. 

A kincsek napfényre hozatala még eddig sen-

kinek sem sikerült, bár sokan voltak, kik az üregbe 

magokat leeresztetve, inegpróbálák azokat napvilágra 

hozni; de ezen merész kísérlet mindannyinak életébe 

került. 

A környék lakossága igen sok csodás dolgot 

tud ez üregről beszélni, a melyek ép annyira érde-

kesek, mint hihetetlenek. Nem lesz talán érdektelen 

ezek közöl egyet, — melyet vezetőnktől hallottam, — 

felemlíteni: 

— Ezelőtt néhány évtizeddel történt; egy ké-

ményseprő, kíncsszomjától elvakittatva, négy társa 

segélyével, kötélen leereszteté magát az üregbe. Több 

száz lábnyi mélységben, roppant mennyiségű arany 

és ezüst-halmazt talált, meiyből zsebeit és egy zsá-

kot megtörne s fel akará magát húzatni: azonban 

lábai leragadtak, valami erősen voná őt vissza. Fel-

jövetele lehetetlen volt; odaveszett, mivel 20 einbcr 

sem volt képes őt felhúzni. 

— És mi húzta őt vissza? — kérdém veze-

tőnktől, 
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közös hadseregbeli őrmester Laibachban, a bécs-
városí sorsjegyek folyó hó 1-én történt húzásánál 
200,000 frtot nyert azon igérvénynyel, melyet egyik 
ottani szivartőzsdében 3 frt 50 krért úgyszólván rá-
e r ő s z a k o l t a k . A hir hallatára, hogy Gyurkovils 200,000 
frtot nyert, Sárközy József, volt m. kir. csendőr s 
jelenleg a szentesi borfogyasztási hivatal alkalmazottja, 
kinek Uyurkovits testver nénjét birja feleségül, azon 
kérdéssel fordult Gyurkovitshoz, mint sógorához, 
írná meg neki: igaz-e, amit az újságok irnak, hogy 
t. i. ¿00,000 frtot nyert ? A valasz Sárközyre nézve 
kedvező volt, amennyiben Gyurkovits, egyidejűleg 
azon levéllel, melyben a hir valóságát tudatta, 1000 
frtot küldött testvérsógorának, melyet Sárközy f. 
hó ¿0-án kézhez is kapott. A testvérsógori szere-
tet folytán igy részesült Sárközy abban a szerencsé-
ben, hogy neki is jutott egy morzsa abból a ren-
geteg összegből, melyhez a vén, jelenleg 62 éves 
katona oly különös véletlen folytan jutott, s melyre 
már akkor ő maga is n^egjegyezte hogy : „No még 
ilyen bolond szerencsét se csináltam !M 

— A megye i k ö zgyű l é s r ő l szóló refe-
rádánkat lapunk jövő számaban közöljük. 

— Utaz á s a f ö l d k ö r ü l . Molnay Bálint 
szabómesterhez már régebb idő óta el-ellátogat egy 
ember, aki irni, olvasni es beszélni tud, hallani azon-
ban nemhall. Mesterségere szabó, nevére Konstantin 
Mihály, különben pedig hülye. Alig van Szentesen is 
valaki, aki ne ismerné e különös rögeszméjü, hóbor-
tos embert, akinek mániája a kóborlás, hercegekkel, 
grófokkal való komázás. Folytonosan jár-kel, niara-
dasa nincs sehol, s ha ma Szentesen látják, holnap 
már ¡Szegeden, vagy az ország egyéb pontján van. 
Ez a Konstantin Mihály most azon nagy dologra 
határozta el magát, hogy gyalogszerrel körül utazza 
a világot, s útközben betekint egy kicsit a muszka 
cárhoz, a török szultánhoz, a római papához, meg 
esetleg a német császárhoz, ha az ideje engedi. Jó 
Konstantin Mihály a napokban el is indult a világ 
körüli útra, de előbb bejelentette ezt a szegedi rend-
őrségnek s a városházánál levő ismerőseitől erzékeny 
búcsút vett. Megmutatta az ajandékokat is, amiket az 
altala meglátogatandó uralkodóknak és egyébb nagy 
embereknek szánt. Ezek az ajandékok következők 
voltak; 2 üres gyufás pakli, 5 egész és 1 felig eltö-
rött ócska réztoll, 2 drb. kakastoll, lá szem megy-
mag, 2 rozsdás pipakupakés eg\ nadrágszíjról való 
csat. Ezeket az érdekes tárgyakat Konstantin Mihály 
egy rosz kék kendőbe kötötte be nagy vigyázattal, 
hogy a kendőn levő számtalan lyuk valamelyikén ki 
ne pottyanjon a drága ajándékok közül egy se. De 
hát ember tervez, isten végez. Mihály űr a megkez-
dett világkörüli útról másnap délelőtt visszatért s 
elfulladt lélegzettel rohant fel a városházához s ott 
egyenesen a rendőbiztosok szobájaba. — Nagy baj 
van, könyörgöm alássan, — mondá lihegve a török 
szultán ajandekat itt felejtettem a Szekula biztos 
úrnak az asztalan. A becses ajandék, egy félig el-

Erre meg fogá karomat s miután valami 10 lé-

pésnyire az üreg szájatói magával húzott, azt sugá 

fülembe alig hallható hangon: a „draku44 (ördög).; 

Nagyot nevettem az öregen . . . „De bizony a 

draku,14 susogta biztos meggyőződéssel. 

Később, magyar emberektől is tudakozódtam 

tz üreg titka felől, a kéményseprő történetét illető-

leg; azok is ugy adák elő, amint oláh vezetőnk el-

mondá, csakhogy ők, az ördög helyett, egy óriási 

delejt helyeznek az üreg fenekére s az vonja maga-

hoz a kincskeresőket. 

Az .egyik ugy, mint a másik, hihetetlen, hanem, 

legnagyobb valószínűség szerint, az üreg mérges 

gazt rejt, a mely minden emberi életet kiolt. Ha-

nem ezen — a valóságnak leginkább megfelelő — 

hypothesis, a nép előtt sokkal hihetetlenebb, mint a 

mesés, avagy csodás dolog. 

A barlang szájától leereszkedve, a patak med-

reben ismét a fennebb leirt módon, kénytelen az 

utas utjat tovább folytatni; mig végre körülbelől 2 

órai ugrálás és kúszás után, teljesen kifáradva, meg-

érkezik a hasadék túlsó végéhez; ahol is magát ki-

pihenve, újból azon uton, melyen jött, megkezdheti 

utjat visszafelé. Mi azonban — nem lévén kedvünk 

tovább is, zergék módjára, kőszikláról-kősziklara 

szökdécselni, de meg másrészről, Szent László lová-

nak hires patkónypmát is megtekinteni szándéko-

zankt _ egy nem kevésbé terhes, de egészen ve-

szélytelen utat: a hasadék ormára való felmenést 

valasztánk, ami roppant fáradsággal, másfél óra alatt, 

sikerült is. Hanem az a látvány, mely itt, megállva 

a hasadék szélén, előnkbe tárult, valóban megérde-

melte a faradságot. Lenn, a 750 méternyi irtózatos 

vágott papirszívarszípka, csakugyan megkerült a biz-
tos íróasztalának egyik zugában. Mihály úr a világ 
körüli utjaban egészen Algyőig ért már, mikor észre-
vette a szultán ajándékának hiányát, s azonnal visza-
nyargalt érte. De azután ismét útra kelt és nem is 
tér vissza, ha csak útközben észre nem veszi, hogy 
már meg egy megymag hiányzik a drága ajándékok 
közül. 

— U j vasú t i mene t r end . Az aradi üz-
letvezetőség által lapunk mai számában közölt hir-
detményre e helyt is felhívjuk az utazó közönség 
figyelmét. 

— E l l e nő r z é z i szemlék. Az ellenőrzési 
szemle a közös hadsereg részéről f. hó 28., 29., 30. 
és 31-én a sóházi helyiségben, — a m. kir. honvéd-
ség részéről f. hó 29-én a városházánál (volt mag-
tár-épület) tartatik meg. 

— A j ö v ő évben hadköteles sorba lépő, 
1869-ik évben született ifjak összeírása nov. 1-én 
veszi kezdetét a főjegyzői hivatalban, s bezárólag 
nov. 25-én tart. Ugyanezen időben kötelesek ösz-
szeirás végett jelentkezni az 1868. és 1809. évben 
született, II. és III. korosztályba lépő hadkötelesek is. 

— A nép fe lke lés I. korosztályába tartozó, 
1870. évben született ifjak összeírása a városi főjegy-
zői hivatalban nov. 1-től 25-éig eszközöltetik. 

— V a n d a l i z m u s . Dobos János volt városi 
csendőr II. t. 242. számú háza elől f. hó 23-án vir-
radóra ismeretlen tettes, vagy tettesek, többrendbeli 
élőfát tövestől kihúztak s lefektetve ott hagyták. A 
nyomorult tettest nyomozza a rendőrség. 

— To lva j l á s . Törőcsik Mihály utász kárára, 
özv. Dobossy Ferencné vekerparti tanyájáról f. hó 
23-an éjjel, 9 és 12 óra között, 3 darab hizó s egy 
darab magló sertést eltolvajlottak. A tolvajoknak ed-
dig semmi nyoma. 

— N a g y l á t v á nyo s s á go t keltett folyó hó 
23-án délelőtt 11 órakor a piactéren keresztűlvonuló 
s a görög-keleti templomban egymasnak örök hűséget 
fogadott Csiger Mihály és Keresztes Mária görög-keleti 
vallású házaspár nászmenete, melynek érdekességét 
a nálunk szokatlan, selyemkendőkből készült, virító 
lobogó s hangos hujjongatás képezte. 

— E l t ű n t gye rmekek . Kása Sándor 5 
éves kis tiat, Kása János tökei tanyájáról Homlok 
Mihály 12—14 éves íia. még f. hó 4-én elvezette, s 
mind e mai napig sem tértek vissza. Akik netalán 
tudnak valamit az eltűnt fiuk hollétéről, kéretnek azt 
Szentesen lakó szüleikkel, vagy a kapitanyi hivatal-
lal tudatni. 

— E g y m a g á n o s embernek való, bútoro-
zott padolt szoba november 1-től kiadó. — Hol? — 
megmondja e lap kiadóhivatala. 

Hirek a szomszédból. 
— A szegedi általános takarékpénztár ellen a 

törvényszék csődöt rendelt el. Az intézet még 8 —10 

mélységben, a zajongva futó patak, csak vékony 

ezüst szalaghoz hasonlóan tűnik fel. Egy tekintet 

elég a mélységbe, hogy az ember másodszor meg-

próbálni ne merészelje. 

Nem messze azon helytől, hol megállánk, lát-

ható a hasadék közepéből kiemelkedve azon szikla-

orom, melyen, állítólag, Szent László lovának óriási 

patkónyoma van. A patkónyom átmérője — veze-

tőnk állítása szerint — félölnyi, s a patkó szegeinek 

helyén, csoda módon, egy-egy forrás fakad a szik-

lából s lassú csepegéssel (olyik végig a meredek 

sziklafalon. 

A patkó nyomától néhány ölnyire lefelé, a fa-

lon egy több száz eves rozmaring virul. Én azon-

ban sem a patkó-nyomot, sem pedig a csodás roz-

maring fát nem voltam képes felismerni; igaz, hogy 

tőle egy kissé távol is álltam . . . Vezetőnk azon-

ban tisztán látta s csodálkozását fejezte ki, hogy én 

nem vagyok képes kivenni 

A tordai hasadék megcsDdálasa után, Erdély 

fővárosa: Kolozsvár felé vevenk vándorutunkat, a 

honnan, másfél napi időzés után, a gyönyörű Kö-

rösvölgyön keresztül, hazafelé indulánk. 

20 napi utazásunk alatt, 14 megyét s több, 

mint 200 mértföldnyi utat jártunk be. Azonban ezen 

idő nagyon kevés Erdély teljes megismerésére. Ha-

nem aki két hónapot reá szán, az nem fogja meg-

bánni sem az időt, sem a fáradságot, mivel lát 

szép, regényes vidéket, festői népviseletet; gyönyör-

ködhet hazánk múltjának emlékeiben s élvezheti az 

életadó gyógyforrásokat, és a mi fő: tanulhat, ta-

pasztalhat sokat, nagyon sokat. Megtanulja különö-

sen jobban, százszor jobban szeretni hazáját. 

évvel ezelőtt érték nagyobb veszteségek, melyeket 
a vezérigazgató, pénztárnok és könyvelő mindekko-
ráig szédelgésekkel takargattak. A részvényesek 80,000 
frt részvénytőkéjüket veszítik, s miután az intézet 
320,000 frt tartozásával szemben alig 60,000 frt 
fedezet áll, a betevők 275,000 frt betétjüket is a 
legnagyobb részben el fogják veszíteni. 

Hazánk és a főváros. 
— B á r ó K e m é n y G á b o r , volt közm. és 

közi. minister, ajnácskői (Gömörmegye) birtokán f. 
hó 23-án délután 4 órakor 59 éves korában meghalt. 

— R é g i adósság . Nemrég bejárta a lapo-
kat Gyurkovics laibachi őrmesternek a szerencséje, 
ki a bécsi sorsjáték 200,000 frtos főnyereményét 
dugta zsebre. Olvasta a hírt Sz. Gy. nyíregyházai 
díjnok is, ki szintén részt vett a mexikói hadjárat-
ban. Eszebe jutott, hogy Gyurkovicsnak egyszer 
Mexikóban 25 frtot kölcsönzött, nagy zavarból se-
gítve ki ez által a fiatal embert. Most, hogy ily nagy 
szerencse érte, bizonyosan meg fogja fizetni azt a 
régi adósságot, gondolta magában Sz. Gy. és egy 
szép levelet irt Gyurkovicsnak. Néhány nap múlva 
meg is jött ra a válasz — egy 100 frtos utalvány 
alakjában. 

Külföld. 
A szerb k i r á l y i pár elválasztva. 

Belgrádból sürgönyzik f. hó 24-iki kelettel, 

hogy Milán és Natália el vannak választva. 
A metropolitának idevonatkozó irata, melyet 

a hivatalos lap is közöl, igy hangzik : „ M i l á n 
szerb királynak Natália királynéval 1875. okt. 
5-én kötött házasságát főpásztorí áldásommal 
fölbontottnak és őket el választottnak jelentem ki" 

Különfélék. 
A p á r i s i ko ldusok . A párisi rendőrség a 

napokban népszámlálást tartott a francia főváros koldusai kö-
zött. Az eredmény — ötezer koldus. Ezek közül a legtöbb házi 
koldus, a ki bizonyos utcákat jár végig és mindig csak az is-
merős helyeken kopogtat. Sok a gyermek is, a ki szülei vagy 
gazdája számára k »: !ul. Kevesebb az olyan koldus (többnyire 
nők és gyermekek,; a kik virág, ceruza, levélpapír stb. kinal-
gatasának örve alatt kéregetnek. Meg kevesebb a cel nélkül, 
össze-vissza kóborló koldus. A párisi koldusok legnagyobb-
részt kint éldegélnek a külvárosok végén; csak a Sainte-Mar-
guerite-utca két szomszédos háza százhetvenkét kolduscsalad-
nak ad hajlékot. A rendőrtiszt, a ki a népszámlálást végezte, 
azt mondja, hogy a párisi koldusok között eleg sok a magyar, 
olah, orosz és amerikai; akadnak különben meg szerecsenek is. 
Feltűnő, hogy a jelentés az idegenországbeli koldusok között 
első helyen a magyarokat említi; tehát alkalmasint nagy szám-
mál vannak. A rendőrtiszt a koldusok között talált egy volt 
közjegyzőt, ki minden kérdésre klasszikus latinsággal felelt. 
Nevezetes, hogy még a koldusok utcáján, a Sainte Margueri-
ten is üzi mesterséget néhány koldus, saját bajtársai között. 

Nem azt az eszményi szeretetet érteni én, a 

mely — hogy ugy mondjam — vele születik a ma-

gyar emberrel, hanem érteni azon szeretetet, mely, 

ha kell, anyagi aldozat árán is, képes kimutatni 

bensőségét, mélységét és tisztaságát. 

Az ilyen szeretetre pedig, sajnos! — hazánk, 

különösen annak koronája: Erdély, nagyon ra van 

szorulva. Rá van szorulva leginkább az erdélyi ma-

gyarság, hogy őket mi, a kik azon szerencsés 

körülmények közölt élhetünk, hogy nem kell küzde-

nünk anyanyelvünk fenntartása mellett — nemes 

munkájokban: a magyarosodás, s ezáltal a kultura 

terjesztésében, anyagilag is támogassuk. Ra vannak 

szorulva az erdélyi reformátusok, hogy a magyar-

honi testvérek őket, megoltalmazzák a felekezetüke t s 

nemzetiségüket erősen fenyegető idegen nemzetisegek 

! ellen. 

Adakozzunk azért minél többet és többször, 

minél tömegesebben, az „Erdélyi Magyar Közműve-

lődési Egyesület,14 valamint a magyarorszagí refor-

mátusok által alapított „Domestika" (közalayj javára, 

mely hivatva van az erdélyi szegény egyházakat tá-

mogatni. Adakozásunkban vezéreljen ama tudat, 

hogy minden fillérnyi segélynyújtással, egy-egy el-

| veszni induló hazafit menthetünk meg a magyar 

! hazának. 

Az örök szetelet nevében ismétlem kérő sza-

vamat : adakozzunk a magyar közművelődési egye-

sületek javára, mert ezek vannak hivatva megvaló-

sítani, s hiszem, hogy meg is valósítják, a „legna-

gyobb magyarnak44 ezen szavait: „Magyarország 

n*mi volt, hanem lesz !« 
Az Isten áldása legyen munkájokonü 

(Vége.) 



\. oldal. 

Sztanajovics János 
III. tized 466. számú háza s a Széchényi-ut mellett 

két részlet földje eladó; értekezhetni a tulajdonossal. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó p i-

aci és vásár i helypénzszedési j og 
f. évi december 1-től kezdve, 3 év és egy 

hó tartamára, f. évi november hó 8-án 
délelőtt 10 órakor a tanácsteremben tartandó 

szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy kellő 

bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben a ta-

nácsteremben — hol a feltételek addig is 

megtekinthetők — jelenjenek meg. 

Szentes, 1888. october 20. 

Nagy Imre , 
tanácsnok. 

j 

m t , A közeledő halottak napjára 
r díszes sirkoszoruk 

nagy választékban kaphatók 

W: \ ell isch Vilmosnál 

Hirdetmény. 
• mJ 

Szentes város tulajdonához tartozó III. t. 

161. népsorszámu, bogárközi ház eladása tár-

gyában f. évi október hó 28-án délelőtt 
11 órakor a tanácsteremben uj árverés fog 

tartatni, melyre venni szándékozók ezennel 

meghivatnak. 

Szentes, 1888. október 23. 

Nagy Imre . 
1—-2 tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó egyes 

földterületek, nevezetesen: 

f. évi október 30-án délelőtt a Kurca me-

der a szegvári határtól a Szécsényi kertig, 

délután a Szécsényi kerttől a csongrádi 

határig veteményezés és kaszálásra; 

oktober 31-én d. e. a város felső része 

és a szőlők közötti terület legeltetésre; 

délután Dombai-Szücs János és Borsós 

Szabó Imre-féle 2 darab szőlőföld veteménye-

zésre ; 

M. kir. államvasutak. 

H i i e z c E T ^ S E T E s : -

november 1-én a vasúthoz kisajátított, 

de be nem épitett területek vetés és legelte-

tésre, és pedig az utóbbiak délelőtt 10 óra-

kor a tanácsteremben, 

a többiek délelőtt 9 órakor, délután 3 

órakor kezdve, a helyszínén tartandó szóbeli 

árverésen, azonnali fizetés mellett, egy évre 

haszonbérbe fognak adatni. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy a ki 

jelölt helyeken és időben jelenjenek meg. 

Szentes, 1888. october 25. 

Nagy Imre , 
1—á tanácsnok. 

Ellenőrzési szemle 
a közös hadsereg részéről. 

Értesíttetik a közös hadsereg állo-
mányába tartozó minden fegyvernembeli (gya-

log, lovas stb.) szabadságolt és tartalékos 

legénység, hogy az ezen évi e l l e n ő r z é s i 

szemle f. évi october hó 28., 29., 30. 
és 31-ép a városi sóház helyiségében 
fog megtartatni, melyre köteles megjelenni a 

legénység azon része, mely ez évben sem 

gyakorlat, sem szolgálattételre ezredéhez vagy 

csapattestéhez beidézve nem volt, és pedig: 

az 1878. és 1879. évbeliek oktober 28-án 

délelőtt 10 órakor; 

az 1880. és 1881. évbeliek október 29-én 

reggel 8 órakor; 

az 1882. és 1883. évbeliek október 30-án 

reggel 8 órakor; 

az 1884. és 1886. évbeliek október 31-én 

reggel 8 órakor a sóházi helyiségben, katona 

könyveikkel, pipa, bot, fegyver stb. nélkül való 

pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmez-

tetnek, hogy külön idéző-jegyet nem kapnak, 

idézésül szolgál egyedül e hirdetmény. 

Végül figyelmeztetnek a nem szentesi il-

letőségű, de itt tartózkodók, hogy a hason-

évbeliekkel megjelenni k ö t e l e s s é g ü k n e k 

ismerjék. 

Az utószemle f. évi nov. 20-án 
B.-Csabán fog megtörténni. 

Szentes, 1888. szeptember 25-én. 

Ó N O D I L A J O S , 
főjegyző, Szentes város katona ügyvezetője. 

68. szám. 

legénység, hogy az e l l enőrzés i szemle 
f. évi october 29-én a városházáná l 
(volt magtár-épület) fog megtartatni, melyre 

köteles megjelenni: az 1877., 1878., 1879., 

1880. és 1882. sorozási évbeli szabadságolt 

és a közös hadseregből áttett legénység azon 

része, mely ez évben zászlóaljához bevonulva 

sem gyakorlat, sem szolgálattételre nem volt, 

ugy a szentesi, mint a vidéki illetőségű, de itt 

tartózkodó honvédek, és pedig: a mondott 

napon, reggeli 8 órakor honvéd igazolványaik-

kal, pipa, bot, fegyver stb. nélkül való pontos 

megjelenésre felhivatnak és figyelmeztetnek, 

hogy külön idéző jegyet nem kapnak, idézé-

sül szolgál egyedül ezen hirdetmény. 

Az u t ó s zem le B -Gyulán f. évi nov. 
2 0 - á n d. e. 8 órakor fog megtartatni. 

Szentes, 1888. szeptember 25-én. 

Ó N O D I L A J O S , 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetöje. 

Nagy sirkoszoru raktár! 
A köze ledő h a l o t t a k esté lyére 

S I R K O S Z O R U K 
igen jutányos áron nagy választékban, a legegysze-

rűbbtől a legdíszesebbig, kaphatók 

Z U K K E R M A N N I G N Á C Z 
temetkezési és sirkö raktárában Szentesen. 

elle; őrzési 
szemle. 

21209. 

III. 

Honvéd 
Értesíttetik a m. kir. honvédség sza-

badságolt és tartalékos állományába tartozó j^B 

Hirdetmény. 

Hirdetések 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

Budapes t en : 

Goldberger A. V. váci-utca 9. sz., 

Mezei Antal, Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca 6. sz., 

Eckstein Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

Bécsben : 

M. Dukes, I., Schnler-strasse 8., 

és Haasenstein és Vogler hirdetési 

irodájában. 

Üzletvezetőség Arad. 

számhoz. 

Van szerencsénk a t. c. utazóközönséget értesíteni, miszerint a puszta-tenyő —kunszentmárton—szentesi helyi érdekű vasúton 

f. év i novembe r hó 1-től kezdve u j m e n e t r e n d l ép életbe, mely naptól a 3811., 3812 3813. és 3814. számú vegyes-

vonatok Szolnok és Szentes állomások között az alábbi menetrend szerint fognak közlekedni. 

Szolnok-Szentes között. 

Ál lomások 3812 
, i 
ora perc 3814 óra perc Ál lomások 3811 óra perc ' 3813 1 

óra 'perc 

Szolnok ind. d. e. 11 50 ind. éjjel 3 26 Szentes ind. d. u. 1 15 ind. reg. 5 36 

Alcsi (fmt) 25. sz. őrház » » » 
12 04 

— — 
— — Kis Tőke (fmt) 4. sz. őrház » y> V 1 32 V V 5 57 

Szajol V d. u. l á 17 ind. éjjel 4 07 Tőke Y) V yt 1 48 v n 6 13 

Puszta-Tenyő (meh.) 
V rt n 12 35 » V 4 31 Kun-Szent-Márton r> f) V 2 23 n v 6 58 

Kengyel 7> n n 1 — i 
n n 4 59 Homok r> n V 2 51 11 yy 7 37 

Martfű » y> 1) 1 22 n n 5 30 Tisza-Földvár ry n y> 3 03 
11 11 

8 05 

Tisza-Földvár » V 7) 1 41 * reggel 6 02 Martfű y> T> y> 3 18 
11 11 

8 23 

Homok 
» n T> 1 52 19 y> 6 15 Kengyel 7) n y> 3 44 „ d. e. 9 04 

Kun-Szen t-Márton V V V 2 28 n n 7 30 Puszta-Tenyő (meh) r> » n 4 — 9 31 

Tőke » y> » 2 54 ! " n 8 — Szajol n rt » 
4 20 10 01 

Kis-Tőke (fmt) 4. sz. őrház » » 1) 3 08 » » 8 14 Alcsi (fmt) 25. sz. őrház 
i * V 7) 

— — — — — — 

Szentes érk. » n 3 25 1érk. , 8 34 Szolnok i érk. » 7Í 4 46 érk. d. u. 10 30 

Szentes—Szolnok között. 

Arad, 1888. évi október hóban. A Z Ü Z L E T V E Z E T Ó S É G . 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz ^yorssajtójan. 




