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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 

ap 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 ara DO kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 
Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

• ' Megjelen hetenként háromszor: 

'i)f "vasárnap, kedden és pénteken reggel. 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
I 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

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

Szentes, 1888. november 3. 

Egy évi hallgatás után Bethlen Marcus 

gróf, a szentes-hódmezővásárhelyi vasút elő-

munkálati engedélyese, újból leilép, hogy egyez-

kedést kíséreljen meg a szentes-hódmezővásár-

hely-makói vasút kiépítése iránt érdekelt városok 

és községekkel, valamint Csongrád- és Csanád-

megyék törvényhatóságával. 

Mi kijelentjük előre is. hogy nem sok 

reményt kötünk a gróf vasútépítési törekvé-

séhez és sikert ettől csak akkor várunk, ha 

a gróf, a már ismeretes finánc-tervezetétől 

eláll; mely a vasútépítési költség előállításánál 

abból áll, hogy az érdekeltség szavazza meg 

azt az összeget, melyet a szajol-hódmezővásár-

helyi vasútépítési tervezetnél már felajánlott, 

s akkor a gróf kiépíti a vasutat. 

A szajol-vásárhelyi vasut-tervezet óta a 

világ nagyot változott; azóta a jász-nagykun-

szolnokmegyei rész«* az érdekeltségnek kiépité 

e vasútnak egy részét, és Szentes fejleszté ez 

építményt tovább. — S ez építkezések alatt 

rájöttünk, hogy mi magunk is tudunk vasutat 

építeni, anélkül, hogy a vasútépítéssel járó 

előnyöket és az építés hasznát idegen konsor-

tiumnak kellene adnunk. Rájöttünk, hogy mig 

Szentes annak idején egyhangúlag megszava-

zott a szajol-vásárhelyi vasútra egy óriási csomó 

elsőbbségi részvénynyel szemben, kétes értékű 

törzsrészvényre 600 ezer frtot, később a vas-

utat minden elsőbbségi részvény nélkül, tehát 

tiszta haszonra, kiépítettük 400 ezer frtból. 

A vasútépítés terén tett ily felfedezések 

és haladás után, a mi közönségünktől már 

várni nem lehet, hogy egy vasútra, csak ugy 

blind, megszavazzon valamely összeget. 

Bethlen gróf tehát arra ne számoljon, 

hogy itt a szajoli vasúti tervezet költségelő-

irányzata alapján egy vasútépítő érdekeltséget 

hozhasson létre. Itt már élő példák, kész szá-

mok állanak az érdekeltség előtt, hogy mennyi-

ből lehet a tervbe vett vasutat kiépíteni, s ha 

a grófé számok keretében mozog, most, midőn 

újra fellép és megkísérli, hogy az ő vezetése 

mellett létesüljön e vasút, akkor bizalomra 

talál, ellenkező esetben az érdekeltség benne 

nem láthat egyebet, mint egy koncessionariust, 

aki kész a vasút kiépítésére, ha tetemes ha-

szonra van kilátása. 

Sőt még azt sem tartjuk elégnek, ha a 

gróf a szentesi vasútépítési költség számaránya 

között mozog és ezen összeg arányában kér 

a vasútra áldozatot, hanem teljes bizalommal 

leszünk a gróf törekvése iránt akkor, ha a 

vasutba ő is hajlandó valamit belefektetni, 

akkor elismerjük, hogy őt e vasút létesítésé-

vel nem pusztán a kiépítés keresztülviteléből 

várható haszon, hanem az épitendő vasút jö-

vedelmezőségében vetett hit is vezérli. 

Ha igy jön a gróf hozzánk, akkor rábíz-

zuk a vasút építését s megbízunk minden tö-

rekvésében, ellenben az a véleményünk, ami 

kezdettől fogva volt, hogy az érdekeltség épít-

kezzen maga, minden közvetítő nélkül. 

Erre mi már meg vagyunk érve és ké-

pesek is vagyunk. © 

A regále megváltás. 
HL 

Törvényjavaslat még nem keltett ország-

szerte oly nagy mozgalmat, mint a kormány-

nak a regále megváltására vonatkozó javaslata. 

S nem csoda; mert ez nemcsak hogy egy, 

több száz millió frt értéket érint, melynél az 

ország számos földesura és mondhatni minden 

város és község érdekelve van; hanem mert 

ez az italkimérésre nézve egy egészen uj rend-

szert állapit meg, mely több ezer polgár exis-

tentiáját érinti. 

A törvényjavaslatnak nagyérdekű része 

az is, mely az italmérési illetékekről szól; il-

letve azt szabályozza, hogy mit kell fizetni 

jövőre az italkimérési díjon tul azért, hogy 

valaki a korcsmáltatási jogot megszerezze? 

A törvényjavaslat idevonatkozó része a 

következőleg szól: 

12. g. Az italmérési illeték meghatározásánál 

az üzletek terjedelmőkhöz képest, Budapesten öt, 

másutt ellenben három osztályba sorozhatok. 

Ital mérési illeték fejében a szerint, amint üz-

letük Budapest fővarosában az 1. 2. 3. 4. vagy 5., a 

többi helyiségekben az 1. 2. v.tgy 3. osztályba soro-

tatnak. minden évre fizetni tartozik : 

I. A jelen törvény 4. g-ának 1. pontjában fel-

sorolt vállalkozók: 

1. Budapest főváros területén 500, 300, 200, 

100, vagy 50 frtot, 

2. a törvényhatósági joggal felruházott, vagy 

rendezett tanácsú városokban, vagy oly községekben, 

melyek törvényhatóságnak vagy kir. törvényszéknek 

a székhelyei, mennyiben népességűk : 

a) 20,000 léleknél nagyobb, 100, 75 vagy 50 

forintot. 

b) 10,000- 20,000 lélekből áll, 75, 55, 40 frtot. 

c) 10,000 léleknél kisobb, 50, 40, 30 frtot. 

3. más községekben, a mennyiben népességük: 

a) 20,000 léleknél nagyobb, 50, 40, 30 frtot. 

b) 10,000—20,000 lélekből áll. 40, 30, 20 frtot,, 

III. A jelen törvény 4. §-ának 2. pontjában j 

meghatározott vállalkozók a megállapított tételeknek 

négyötödét. 
III A 4. g. 3. pontjában felsorolt vállalkozók 

a megállapított tételek három ölödét. 

IV. A 4. §. 4. pontjában felsoroltak a megálla-

pított tételek két ötödét. 

V. A 4. §. 5. pontjában felsorolt bortermelők a 

megállapított tételek egy ötödét. 

Az évközben keletkező üzletek italmérési ille-

téke az első naptári évre fennállásuk tartamának 

arányában állapítandó meg; ellenben az évközben 

megszűnő üzletik italmérési illetékének azon része, 

mely a megszűnés idejéig esedékessé még nem vált, 

tőrlésbe hozandó. 

A vasutak állomáshelyein, a hajókon, nem-

különben a katonai laktanyákban és vendéglők vagy 

markotányosok által fizetendő italmérési illetéket a 

pénzügyminister, az illetők üzleti viszonyainak tigye-

lembevetelével, az előző pontokban meghatározott 

tételeken alul is megállapíthatja. 
13. g. Azt, hogy az egyes adóköteles felek az 

előző 12. g-ban megállapított osztályok melyikébe 

sorozandók, egy, minden helység részére alkitando 

kivető bizottság határozza meg. 

A kivető bizottság all a pénzügyi hatósag ki-

küldöttének elnöklete alatt: a helyseg elölj árósaga-

nak egy kiküldöttjéből s a pénzügyi hatósag által 

meghívott szakértőből. 
14. Ha az osztalyba-sorozás a 4. g.̂  1. 

pontjában, s illetőleg a 12. g. I. pontjaban említett 

vállalatokra nézve akként eszközlendő, hogy egy-egy 

évi italmérési illetek együttvéve, községenként leg-

alabb is annyit tegyen, hogy minden ötszáz le-

lek után: 

a) Budapest területén 100 forint. 

b) a törvényhatósági joggal felruházott, vagy 

rendezett tanacsu varosokban, vagy oly községekben, 

melyek törvény hatósagnak,. vagy kir. törvényszéknek 

szekhelyei, a mennyiben népességük: 

1. 20,000 léleknél nagyobb, 75 frt. 

2. 10,000—20,000 lélekből áll, 50 frt. 

3. 10,000 leieknél kisebb, 40 frt. 

cj más közsegekben, a mennyiben népességük: 

1. 20,000 léleknél nagyobb, 40 frt. 

2 10,000—20,000 leiekből all, 30 frt. 

3. 10,000 léleknél kisebb, 20 frt íizettessék éven-

kint italmérési dij fejében. 

Ha valamely községben a 4. §. 1. ponjában 

emlitett vallalatok száma oly csekély, hogy az ital-

mérési illeteknek egy-egy községre nézve meghataro-

zandó minimális összege nem lenne elerliető, az 

egyes vállalatok italmérési illetéke, a 12. g-ban meg-

határozott tetelek megfelelő felemelése utján allapí-

tandó meg. 

Az évközben keletkező üzletek (4. g. 1. pont) 

után az italmérési illeték az első naptan evre az üz-

let terjedelméhez képest allapítandó meg s az illető 

többi üzletek illetékére betolyással ninsen. 

Oly községek, melyek népessége 5000 léleknél 

kisebb, ugy tekintetnek, mintha népességük 500 le-

lekből állana. 

Ha valamely község népességének száma 500-zal 

maradék nélkül osztható, a 100-at meghaladó ma-

radék teljes 500-nak vétetik, kisebb maradék ellen-

ben elengedtetik. 

Valamely község (beszedési kör) népességének 

meghatározásánál mérvadó az utolsó népszámlálás 

eredménye. 

A 4. §. 2—5. pontja alatt felkarolt vállalatok 

által a 12. g. II.—V. pontjai szerint fizetendő ital-

mérési illeték kizárólag az egyes vállatok terjedel-

méhez képest állapitandók meg. 

15. g. Az italmérési illeték három évről három 

évre terjedő ídőszakonkint vettetik ki, az időközben 

kiadott engedélyek után pedig a három évi időszak-

ból még hátralevő idő tartamára az üzlet minősé-

gének és terjedelmének figyelembevételével, más, ha-

sonló üzletekhez viszonyitva, a pénzügyigazgatósag 

által állapitttatik meg. 

Az italmérési illeték megállapított összegéről 

fizetési ív állíttatik ki és kézbesittetik az illetek tizeté-

sére kötelezettnek. 



2. oldal. 

A kivető bizottság által s az időközben a 

pénzügyigazgatóság által megállapitott illeték ellen 

birtokon kivül 8 nap alatt a pénzügyigazgatóság 

szekhelyen alakítandó felszólamlási bizottsághoz s 

ennek eltérő határozata esetében, a határozat vételé-

től számitandó 8 nap alatt, harmad és utolsó tok-

ban a penzügyministerhez van felebbezésnek helye. 

A penzügyigazgatóság székhelyén alakítandó fel-

szólamlási bizottság a pénzügyigazgatóból, vagy he-

lyetteséből, mint elnökből, s két szakértőből áll, ki-

ket a belűgyminister által kijelölt szakértők sorából 

esetről-esetre a pénzügyigazgatóság hiv meg. 

16. A jogérvényesen megallapitott illetek 

arra az üzletre bir érvénynyel, melyre a megállapítás 

történt s a három évi kivetési időszakon belül, vál-

tozás alá csak az esetben vonható, ha az üzletnek 

a jelen törvény 12. §-a szerint meghatározott jellege 

változik, vagy pedig más helyisegbe tétetik at. Ezen 

változások csak a penzügyigazgatóság előleges enge-

délyével történhetnek, mely engedély kiadásahoz, egy-

úttal s a mennyiben annak szükségessége forog fenn, 

az előző szakaszok értelmében, az italmérési i l l e t e k 

megfelelő ujabb niegállapitasa iránt is intézkedik. 

Helyi és megyei hirek. 
— V á r o s i közgyű lés . Sarkadi Nagy Mihály 

polgármester f. ho 5-en delelőtt 9 órára rendkívüli 

közgyülesre hivta össze a .városi kepviselő-testület 

tagjait. A közgyülesnek egyetlen tárgyát a .polgár-

mester eioterjesztese a regaiek niegvaltasa targyában" 

fogja képezni. 

— Meteor . Csodaszép természeti tünemény 
volt észlelhető f. hó 2-an este fél 7 órakor városunk 
hataráDan. A csillagos égbolt keleti reszen ugyanis 
vakító fényű csillag tűnt fel, mely az egesz égboltot 
nehany percre megvilágította. A csillag rendkívüli 
gyorsasaggal futott végig röppentyű alakú pályáján, 
szamtaian apro sziporkat hagyva maga utan, míg 
vegre az égboltozat nyugati részén egyszerre elsöte-
tüit. A tünemeny bizonyara nieteor-hullas volt, mely 
sokáig megmarad azok emlekezeteben, akik szépsége-
ben gyönyörködhettek. 

— Szives ké re lem . A csépai egyesűit pro-
testáns liokegyhaznak Csepan es vidéken elő, mint-
egy 350-re tehető agostai es helv. hitv. tagjai, év-
tizedek óta egyesült erővel tartjak fenn iskolujukat. 
fedezik egyházi kiadasaikat. Iskolájuk kiválósága 
mellett az a körülmény bizonyít legszebben, hogy 
azt a két prot. felekezetüeken kívül, romai katholi-
kus es izraelita gyermekek is évről-évre szép szám-
mál látogatjak. Az idén, a mikor pedig az egyház 
tagjai — mondhatni — egytol-egyig árvízkárosultak, 
aboa a komoly helyzetbe jutottak, hogy regi egy-
házi epületeiket, melyben az imahaz, iskola és tani-
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tói, illetve levitái lak vannak elhelyezve, egészen 
újra építeni kényszerülnek. A nehéz föladat megva-
lósitásara nemesen felbuzdult hivek áldozatkészsége 
lehetővé tette, hogy a munka — Isten nevében, — 
foganatba vétessék. Fajdalom azonban, érezni kény-
telenek, hogy önmagukra hagyatva, feladatukat be-
fejezni nem képesek. Ezen helyzetükben a fiók-egy-
haz küldöttje hatósági engedély mellett, e napokban 
Szentes városa t. polgarait is meg fogja keresni az 
iránt, hogy őket bármi csekély, de jó szívvel nyúj-
tott adoniánynyal szent céljuk kivitelében gyámolí-
tani kegyesek legyenek. A ki nehéz helyzetük mel-
lett példás áldozatkészségükét közelről ismerem, nem 
tehetem, hogy ügyüket varosunk t. polgárainak párt-
fogásába, — mint anyaegyházunk ez idő szerinti 
lelkésze — melegen ne ajánljam. Szentesen, 1888. 
október hó 31-én. l'ctrovics Soma, evang. lelkész. 

— Szép tet t . Egyik közelebbi számunkban 
említettük, hogy Gyurkovics István (és nem János, 
mint tévesen közöltük), ki a bécsvárosi sorsjegyek 
okt. 1-én történt húzásánál 200,000 frtot nyert, test-
vérsógora: Sárközy József borfogyasztási alkalmazott-
nak 1000 frtot küldött ajándékba, s ugyanakkor meg-
jegyeztük, hogy Sárközy a testvérsógori szeretet foly-
tán így részesült abban a szerencsében, hogy neki 
is jutott egy morzsa abból a rengeteg összegből, 
melyhez Gyurkovics oly véletlenül jutott. Mint ujab-
ban értesülünk, Gyurkovics még másokról is gon-
doskodott, másokat is részeltetett szerencséjéből. 
Gyurkovicsnénak ugyanis Sárközyn kivül még hat 
élő testvére s özvegy édes anyja van, Gyurkovics 
tehát ugyanakkor, vagyis október 20-án, mikor Sár-
közynek Szentesre az 1000 frtot küldte, feleségének 
U-Moravicán (Bácsmegye) élő hat testvérének, to-
vábbá anyósanak is, külön-külön 1000—1000 frtot, 
tehát összesen 7 ezer frtot küldött Laibachból, hol 
mint közös hadseregbeli őrmester szolgál. A vén ka-
tonának e tette nem szorul dicséretre, s csak azt 
jegyezzük meg rá, hogy ezzel őrök hálára kötelezte 
maga iránt azokat, kikhez eddig is oly szoros köte-
lek fűzött, s akikről most oly bőkezüleg gondosko-
dott. Ugy értesülünk, hogy Gyurkovics, aki bajai 
születesü, továbbra is megmarad a hadsereg kötelé-
kében. 

— Keresz t ény p a p i t ü r e l em . Gz. T. 
csongrádi jarásbirósági írnok fiatal neje s két kis 
gyermek anyja halt el múlt héten övéinek méltó bá-
natára. Mint gör. kel. vallásut, Davidovics István, 
szentesi gör. kel. lelkész temette el; arra azonban, 
hogy a gyászoló felek kívánságára, no meg költ-
ségere, nieghuzattassanak a r. kath. egyház harang-
jai, Heyyt plébános nem volt rábírható, mert — sze-
rinte — azok csakis a róni. kath. egyházhivek hasz-
nálatára vannak felszentelve. Csendben kisérték hát 
kí a megboldogultat s helyezték el egy bántó zug-
ban, külön az egyedül üdvezítő egyház tagjainak sír-
helyeitől. Csak aztan komoly bajuk ne essék azoknak, 
kik ő főtisztelendősége ilyen keresztény gondolko-
zása dacára is, mint jó katholikusok, részt vettek a 
végtisztességen. Keresztény társadalom türelmes szel-
leme, jöjjön el a te országod! (Beküldetett.) 

72.^szám. 

— E g y becsületes m e g t a l á l ó . Survai 
István polgártársunk okt. 25-én gabonát hozott be 
a hetivásárra. — Eladta szerencsésen, s kapott érte 

• összesen 2:25 frtot. így megtöltvén pénzzel bugyil-
lárisát, este felé kocsiba fogott, hogy kihajtson a 
tanyájára. Utja a kispiarcon át, Borbély Lajos regále-
bérlő korcsmája előtt vezetett el, melyben Nagy Mi-
hályné asszonyom méri a bort. Survai megállította 

| lovait, s betért egy pohár vinkóra. Ugy 7—8 óra 
között volt az idő, mikor elhagyta a korcsmát, ámde 
a közben, hogy fel szállt a kocsira, tárcája, melyben 
225 frt volt, valahogyan a föld porára hullott s Sur-
vai uram tárca nélkül érkezett ki a tanyára. így fe-
küdt a tárca, magát ovatatian szemektől szépen 
meghúzva, éjféltájig a kocsiúton, amikor is azt Nagy 
Mihályné, — dolga lévén künn, — a lámpa fényé-
ben észrevette. Nem hagyhatta a tárcát így magára, 
pártfogásába vette s szépen a párnája alá helyezte, 

i azon szándékkal, hogy kora reggel jelentést tesz róla 
a főkapitány urnái. Erre azonban nem volt szükség, 

! mert Survai még korábban jelentkezett nála, kér-
dezve, ha vajon nem feledte-e a korcsmában a tár-
cáját, melyben 225 frt volt, s melyet elveszített? 
Nagy Mihályné erre elmondta Survainak miként 
akadt rá az eltévedt tárcára, s hogy mi célja volt 
vele, — miután azonban Survai igazolta tulajdonjo-
gát, s elmondta, hogy a tárcában 22 db tizes s egy 
db. ötös bankjegy van, Nagyné örömmel nyújtotta 
át a tárcát igaz tulajdonosa: Survainak, aki Nagyné-
nak — minden ellenkezése dacára — 25 frt jutal-
mat adott. Ez esetet méltónak tartottuk feljegyezni. 

— Lopás . S o ó s Péter tiszai gátőr kárára 
október hó 26-án a VIII. számú őrháztól egy finom 
vasalásu kocsit elloptak. A tettesnek eddig semmi 
nyoma. — Soós Péter a nyombautasitónak 50 forint 
jutalmat ajánlott fel. 

— E g y j ó k a r b a n levő b i l l i a r d jutá-
nyos áron eladó. Hol? megmondja e lap kiadóhi-
vatala. 

Hirek a szomszédból. 
— A z i d ők jele, A hmvásárhelyi kaszinó 

választmányát Garzó Imre elnök október 31-én dél-

után ülésre hivta össze. — A meghívón, melyet a 

„V. és V." után közlünk, a következő tárgy volt 

tanácskozásra kitűzve: „Találni és megállapítani az 

egyesület fennállásának oly alapját és szervezetét, 

miszerint az fizetésbéli kötelezettségének eleget tenni 

képes legyen, amely képességgel valamint eddig nem 

birt, ugy ma sem bir, s uj intézkedés nélkül jövőre 

sem fog bírni. 
— A Sza jo l és Szo l nok között fekvő uj 

vasúti hidat okt. 31-én szemlélte meg Baross Gábor 
közm. és közi. miniszter. A hid tüzetes megszemlé-
lése után, a legteljesebb elismerését fejezte ki a nagy-
szerű mű felett, mely tisztán hazai erők által, hazai 
anyagból épült. — Az uj hid folyó hó 1-én adötott 
át a közforgalomnak. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszely. — 14-ik folyt. 

Irta: Sima Fercnc. 
A Micskey familiat nem igen szerette a megyé-

ben senki, a jobbágyság pedig gyűlölte; de az egy-

mást követő rettenetes gyilkosság, mely a megyében 

élő e hatalmas család két oszlopát, két főtörzsét 

dönté ki egyszerre a legkegyetlenebb módon, mégis 

megrendített mindenkit. 

Iszonyat fogott el mindenkit, különösen az al-

ispan meggyilkoltatásának hírére. Micskey Pál még 

sem volt oly gyűlölt, mint testvére, Péter, kinek 

nevet a jobbágyok sírva emlegették; az alispánt lég-

főként az a vád terhelé, hogy nemcsak szemet hunyt 

azon kegyetlenségek felett, melyeket testvére, a me-

gyének kétharmadát magába foglaló hercegi uradal-

makban a jobbágysággal elkövetett; de méltó Ítélet 

sujthatá azért is; mert ha panaszt emeltek is a dá-

ridói plenipotentaríus törvénytelen, kegyetlen eljá-

rasai és cégéres hatalmaskodásai miatt; ezen pana-

szokat nemcsak nem orvosolta az alispán; de még 

csak nem is figyelmeztette testvérét, hogy a kegyet-

lenkedésre egész a bőszülésig kész indulatát egy 

kissé fékezze. 

Szóval az alispán vétke abból állt, hogy hiva-

talos állásával fedte gyűlölt testvérét. Máskent őt 

hivatalnoktársai és a megye előkelőbbjei nemcsak 

megszivelték, de voltak olyanok is, akik szerették, 

sőt akik készséggel segédkeztek neki a hatalmas jó-

szágigazgató féktelenségeit takarni, védeni. 

S ami az alispán családját illette, ezt még a 

jobbágyok közül is sokan dicsérték; mert az alispánné 

asszony sok ember életéért és büntetésének enyhíté-

séért járt közben férjénél, ugy, hogy ha e nő nem 

viseli a köznép által egyaránt gyűlölt Micskey nevet, 

akkor őt még emlékében is áldotta volna; de min-

den nemes tettét könnyen feledé a nép, ha Micskey 

Péter kegyetlenkedéseire, s az ezt elnéző alispánra 

gondolt. 

Az alispán meggyilkoltatása azonban már nem-

csak a megyebeli uri rendet, de a köznépet is meg-

rendítette, ugy, hogy míg Micskey Péter gyilkosait a 

hivatalos közegektől eltekintve, még az uri rend is 

szívesen eltakarta volna s e gyilkosságban a végzetet 

látta mindenki; addig az alispán gyilkosainak kuta-

tására még a jobbágy községek is szívesen kezet 

nyújtottak. 

Egy hét alatt a vármegye minden gyanús em-

berét befogták, ugy, hogy Bordács szolgabíró, mikor 

Szegről Bodrit és Tenedit bevittek a megyei börtönbe, 

azt mondá, hogy: no, most benn ül a vármegye 

minden rosz embere. Lefeküdhet minden pandúr, 

mig a vizsgálat tart; mert szabad lábon egy tolvaj 
és egy gyilkos sincs. 

Az alispán testvére meggyilkoltatásának hirére 

nyíltan kifejezte gyanujat Dénes Pál uradalmi ügyész 

ellen; de midőn az alispán is testvére sorsára jutott, 

többé eszébe sem merte senki venni a tisztes öreg 

urat, kinek egyetlen ellensége sem volt a vármegyében. 

No hát most már nyugodtan alhat a vármegyé-

ben mindenki; mert a vármegyei börtönök megtel-

tek tolvajok és gyilkosokkal, s rosz hirben álló em-

berekkel. — Még a nemesek közül is többen voltak 

elfogva. 

A rengeteg elfogatás után a vizsgálat alig in-

díttatott meg, midőn egy éjjel az alispánné szobá-

jában két álarcos férfi jelent meg, figyelmeztetve őt, 

hogy gyermekeivel együtt 8 nap alatt elhagyja H. 

vármegye területét; mert ellenkező esetben ő és 

gyermekei is férje sorsára jutnak. 

— A Micskey fajnak pusztulnia kell innen! — 

Ez volt a két álarcos utolsó szava, s azzal eltűntek. 

Az alispánné azonnal hivatta a szolgabírót és 

elbeszélte neki az esetet. 

— Álom ez, nagyságos asszonyom, s nem egyéb, 

— szólt a szolgabíró. Hiába volt az alispánné bizo-

nyozgatása. — Alom volt az csak! — felelt újból a 

szolgabíró, 

Heggel azonban jött a futár Dáridóról, hogy 

pont éjfélkor két álarcos tört be Micskey Péterné 

hálószobájába, s neki ugyanazt mondták, amit az 

alíspánnénak. 

Mind a ketten tehát ugyanazon órában és 

percben nem álmodhattak egyet. 

E szerint hiába vannak megtöltve a megye 

börtönei, a befogottak között aligha lesz a Micskeyek 

gyilkosa! 

Aligha lesz!! 

(Folytatása köyetkezik.) 



72. szam. 

Hazánk és a főváros. 
— R i t k a szőlővessző. Szombathelyen Né-

meth A. házánál ritka szőlőtő látható. Huszonnégy 
éves ez a szőlőtő, évenkint 8 —900 fürt volt rajta. 
Az idén azonban 1040 Izabella-szőlőfürtöt termett. 
A szőlőtő falra van felfuttatva, s most már 25 méter 
magas, teljesen beárnyékol zöldjével egy ablakot. 
Dacára vénségének, tavaszszal a törzs minden része 
kizöldel. 

— Megége t t csa l ád . Uj -Szent-Annán megdöb-

bentő szerencsétlenség történt, melyet egy petróleumlámpa 

idézett elő. Egy szegény földmives-család éppen a vacsora al-

kalmával az asztalnál ült, midőn véletlenül egyik földöntötte 

a petróleum-lámpát és a kiömlő petróleum azonnal lángot fogott. 

A család tagjai zavarukban ruhájukkal akarták a lángokat elol-

tani, minek következteben a család minden egyes tagja súlyos 

égési sebeket kapott. Ezek közül már négyen meghaltak, nyolcan 

pedig a legnagyobb kínok közt szenvednek. A szerencsétlenek 

gyógykezelése végett könyöradományokat gyűjtenek. A jegyző 

megtette már az intézkedéseket, hogy a család még élő tagjai 

gyógykezelés végett az aradrnegyei kórházba bevitessenek. 

— Az i l l a v a i r ab l á zadás . Az illavai 
rablázadók előtt három napi végtárgyalás után, f. 
hó 1-én hirdette ki Ítéletét a trencséni törvényszék 
delegált tanácsa. A törvényszék a lázadás indítóját, 
az életfogytiglan elítélt Tóth Pörge Imrét s a rabok 
fölbujtóját, a szintén örökös rabságra kárhoztatott 
Jovica Györgyöt, gyilkosságban való bünrészesség, 
súlyos testi sértés és hatóság elleni erőszak bűntette 
miatt, hetenkínt kétszeri böjttel szigorított öt évi sötét 
magánzárkara ítélte a törvényszék. Rostássy József 
tizenöt évi rabságát szándékos emberölésben való 
bünrészesség miatt, tizenhét évre emelték föl. Vass 
Sándort pedig gyilkosság bűntette, gyilkosságban való 
bűnrészesség, háromszoros gyilkossági kísérlet és sú-
lyos testi sértés bűntette miatt, kötelhalálra ítélték. 
Vass Sándor nyugodtan fogadta a halálos Ítéletet s 
társaival együtt felebbezést jelentett be. — Az első 
kivégzés 186:2-ben volt az illavai fegyházban. Egy 
Rostos Péter nevű fegyencet akasztottak fel, a ki 
őrét leszúrta. 

»SZENTESI LAPc 

Egyenkint 30 forintot nyert következő 13 da-
rab sorsjegy, u. m. 088-29, 5524—39, 4422—27, 
2220—37, 4153-21, 1321-21, 6159—5, 2062-31, 
3195—2, 7712—92, 1409-78, 6619-93, 1671—83. 

S végül egyenkint 25 forintot nyert a követ-
kező 14 sorsjegy u. m. 357—28, 7424—71, 4613— 
34, 7090-23, 5683-29, 5589-63, 254-58, 1318 
—41, 5882-84, 5520-74, 4963—12, 5837—75, 
4731—83. és 2967 — 76. A törlesztési húzásban ki-
sorsoltatott a következő 12 sorozatszám, a melyeknek 
összes 1200 nyerőszáma 6 írtjával fog beváltatni; 
589, 1259, 1374, 2411, 2530, 3336, 3483, 3722, 3867, 
4615, 5603, 5739. 

Külföld. 
— Házass ág i t r agéd i a . Egy jóravaló ma-

gyar munkás megrázó tragédiájáról érkezik hir Brassón át Buka* 
restből. A párját ritkító szomorú eset a következő : Hutkai Pál, 
a ki kitűnő képzettségénél fogva Bukarest városa egyik gyárá-
nak munkavezetője volt, házasságra lépett e hó lö-án Kézdi' 
Vásárhelyen egy tekintélyes és gazdag család egyetlen leányá-
val. Az ifjú pár rnég aznap útnak indult Brassó felé, a honnan 
utazását csak rnult szerdán reggel a gyorsvonaton folytathatta 
Bukarest felé, anyósa kiseretében. A fővárosban való megér-
kezese után azonnal újonnan berendezett szállásara hajtatott, 
a honnan nemsokára távoznia kellett, odahagyva tiatal nejét 
azon ürügy alatt, hogy távolléte alatt a gyárban valami sikkasz-
tás történt, a mit neki nyomoznia kell. Egy órai távollét után 
visszasietett nejéhez, de boldogságát megzavarta a hivatalos 
személyek liázmotozása, mert a szerencsétlen ifjú férjet magát 
vádoltak, mint később kii Unt. teljesen ártatlanul. Szenvedéseit 
százszorosan fokozta az anyós prédikációja. A férj eltávozott 
hazulról és nem mutatta magát csütörtök reggel 9 óráig. Ek-
kor, mint örült rohant a házba, bocsánatot kérve nejétől, kit 
boldoggá aknrt tenni és apellált Istenhez és emberekhez, hogy 
ö ártatlan. Távoztával még egyszer fölhangzott az anyós beszede, 
a mely végzetes lön Rutkaira. Pénteken d. u. 2 órakor találták 
meg halva, saját házának pincéjeben. Ott feküdt 3G órán át a 
pincében átlőtt kebellel és halántékkal. Igv végződött a házas-
ság, a melynek édenéröl mit se tudott az ifjú pár. Rutkay Pál-
ban, a kit a vizsgálat ártatlannak derített ki azon ügyben, a 
melylyel néhány roszindulatu ember öt vádolta és a vizsgálat 
megejtését kerte éppen akkorára, b midőn ö legboldogabbnak 
érezte magát, a bukaresti magyarság igen tehetséges és egyik 
leghazatiasabb tagját veszítette el. 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 

V. 

13-ik közi. 

Ki nyert? 
— A bazi l ika-sorsjegyek 7-ik sorsolása 

nov. 2-án délután 3 órakor volt a közoktatási mi-
nisztérium tanácstermében; a sorsolási bizottság el-
nöke Szalay Imre osztálytanácsos volt, s mint köz-
hatósági közeg, Gaszner tíéla közjegyző volt jelen. 

Kisorsoltatott összesen 64 darab sorsjegy, me-
lyeknek nyereményei 1889. évi január 1-én lesznek 
6 frtjával kifizetve kupononkint. 

A főnyeremény 50 ,000 frt(al a 7983 soro-
zat 61 számára esett. 

Egyenkint 1000 forintot nyert két sorsjegy és 
pedig : a 6773 sorozat 10 szám és a 687 sorozat 
90 szám. 

Egyenkint 500 forintot nyert 3 sorsjegy és 
pedig: 528 sorozat 34 sz. 1792 sorozaf 100 sz. 2561 
sorozat 89 sz. 

Egyenkint 100 forintot 
sorsjegy: 2956 sorozat 17 sz. 8 
sorozat 12 sz. 2066 sorozat 23 sz. 6910 sorozat 23 
sz. 2352 sorozat 7 sz. 

Egyenkint 50 forintot nvert következő huszonöt 
sorsjegy u. m. 5672—55, 2534-81, 495 5, 4480 
—81, 1874-89. 1816—60, 6183-7, 564 88, 818 
—19, 3433- 58 5655-CO, 3501-84 3310-7. 2078 
—65, 1995-67, 5861 - 58, 2805—48, 6272 - 22, 3908 
—6, 4530 -78, 7114-41, 3074-8, 5647-36, 684 
—7, 858-85. 

nyert következő hat 
sorozat 61 sz. 1271 

Laurence Nantesbe érkezve, az első vendéglőbe 

szállt. Miután megreggelizett, holmiját szobájában 

hagyta és egy öreg nagynénjéhez ment, kit a kí-

váncsiság soha sem vitt Parisba, és akit már tiz év 

óta nem látott. A nagynéne jól fogadta Laurencet, 

s egy-két órai társalgás alatt elbeszélteté magának 

há'/asságát, s az azt követő özvegységet, a megpró-

báltatás éveit és nyomort, melyben kézimunkát kel-

lett tanulnia, hogy életét fentarthassa. 

A poissy-i klastromban, hol Laurence nevel-

kedett volt haljdan, nagy ügyességre tett szert a 

mesterséges virágok készítése körül, melyekkel a 

kápolnát díszítették; ezen ügyességét most kenyér-

keresésre használta fel. Azonban különbség volt az 

egyszerű virágok közt, melyekből koszorút fontak a 

Szűz oltárára számára és azon mesterséges, termé-

szetesnek latszó virágok közt, melyek mai ízlésünk-

nek felelnek meg. 

A tanulás hónapjai hosszak és nehezek, de fő-

leg drágák voltak, megtakarított pénzecskéje reá ment 

és valódi ügyességet mégis csak akkor szerzett ma-

gának, midőn Claudel kieszközölte neki, hogy a város 

műhelyeibe járhatott tanulni. I't tanulta meg a 

virágok titkait és az egyformaságukban különböző 

alakok utanzásának mesterségét. Ekkor oly ügyessé-

get szerzett magának, hogy munkáját igen drágán 

fizették meg. Ha annyit dolgozhatott volna, mint a 

munkásnők szoktak félbeszakítás nélkül, könnyen 

szerezhetett volna magának naponta negyven-ötven 

frankot; azonban ezen művészi munka, melyben a 

szellem legalább is oly nagy szerepet játszik, mint 

az ujak, igen hamar kifárasztotta őt és nem is tu-

dott mindennap dolgozni. 

A vén nagynéne ezeket hallva, felajánlotta 

Laurencenek lakását. Laurence elfogadta az ajánla-

tott ; mert akkor oly lelkiállapotban volt hogy min-

den szórakozás jól esett neki, ha elfojthatta benne 

gondolatait, mely feledtette vele kétségbeesését. 

Két hét múlva azonban Laurence nagyon szó-

rakozottnak találta magát. A néne nagyon kíván-

csi volt erre; mert Laurence életében oly tit-

kot fedezett fel, melyet nem mondott el neki, min-

den erejéből arra törekedett tehát, hogy a huszonhat 

éves özvegy asszony titkába hatoljon, ki nem akar 

újból férjhez menni. 

Ezen fakgatás oly fájdalmas volt Laurencere 

nézve, hogy elhatározta Nantest elhagyni s Párisba 

visszatérni. 

Volt magának is némi bútora, hajdani jólété-

nek maradványai, nászajándékok, melyeket hajdan 

örömmel fogadott s melyhez inkább szokásból ra-

gaszkodott, semmint az emlékek iránt érzett kegye-

letből. 

Férje iránt azon baráti közönynyel viseltett, 

mely a fiatal hitvesek kilenc tizedrészének boldogsá-

gát képezi. 

Meghalt. Ö megsiratta. Azután lassan elfeledte 

őt. Ha életben marad, talán sokáig szerette volna. 

— nem szerelemmel, de azon bizalmas barátsággal, 

mely, jobb hijjában, elégséges. Nem volt elég ideje, 

hogy megszeresse, mert házasságuk után tízennyolc 

hónappal meghalt, és Laurence munkára lőn kény-

szerítve, hogy életét tengethesse, család-barátok nél-

kül, nem szivesen gondolt visza az elmúlt időkre. 

Azonban a reális életnek jogai és kötelességei 

vannak. Bútoraira kellett gondolnia, melyek azon la-

3. oldal. 

kásban maradtak, melyet hajdan Adriennel osztott 

volt meg. Hosszas ingadozás után egy hordárt kül-

dött tudakozódni a házmesternőhöz, hogy megtudja, 

mit határozott Claudel ur az ingóságokra nézve. 
(Folytatása következik.) 

E l h a l t a k névsora . 

(Szentesen, 1888. oktober á8-tól november 3-ig.) 

Jakó József, 32 éves, tüdövész. — Szigethi Mária, 28 éves, 
tüdövész. Pászti Rozália, 45 éves, hashárgyagyuladás. — Takács 
Eszter, 1 hónapos, ránggörcs. — Almási Sándor, 73 éves, aggkór. 
— Négyesi Mihály, 55 éves, szivbaj. — Laki Julianna, 2 hóna-
pos, tüdöhurut. — Kiss János, 3 napos, születési gyengeség. — 
Kiss Mihály, 3 napos, születési gyengeség, — Magyar István, 
l3 i éves, bélhurut. — Halász Szabó Mihály, ti* éves, szívszél-
hűdés. — Égető Eszter, 2 hetes, ránggörcs.. — Fekete Antal, 
¿'2 éves. hártyástoroklob. — Öze Klára, 03 éves, tüdölob. 

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

Érvényes 1888. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 
Szentes (vend. 
Töke 
K.-Szt.-Márton 
P.-Homok 
Tisza-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyö 
Szajol 

5 ó. 36 p. éjjel, 
(i ó. 13 p. éjjel, 
íj ó. 58 p. 
7 ó. 37 p. 
8 ó. 05 p. 
8 ó. ¿3 p. 
9 ó. 04 p. 
9 ó. 31 p. 

P 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 10 ó. 01 

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

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

Szolnok—Szentes 

Budapestről indul 

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

éjjé1» 
éjjel' 
éjjel» 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

¡ / o. 
¡ 8 ó. 
11 ó. 
1-2 ó. 
1-2 ó. 
1 ó. 
1 
1 
1 
2 
ii 
3 

15 p. 
48 }). 
23 1, 
51 p. 
03 p. 
18 p. 
44 p. 
- p. 
-20 p. 
4«i p. 
20 p. 

40 p. 
20 p. 
50 p. 
17 p. 
35 p. 

— P-
2-2 p. 

P-
P-

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
éjjel. 

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

A Csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Érvényes 1888. szept, lti-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., ti 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. 

Felegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 36 perc du. 

Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc du. 

Felegyházáról Budapest fele indul: 
Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du 

Omnibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

CZAKÓ IMRÉNEK 
Nagy Tőkén 21 hold szántóföldje van örök 

áron eladó ; — értekezhetni a tulajdonossal 

111. t 297. sz. a. ¿-3 

2480.—1888. E. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városban ideiglene-

sen megürült s 700 frt évi javadalmazással egybe-

kapcsolt árvapénztárosí állás a községi törvény 84. 

§-a értelmében Szentes város képviselő-testülete által 

helyettesítés ufján betöltetni rendeltetvén el, felhívat-

nak az ezen állásra pályázni óhajtók, hogy a községi 

törvény 73. és 75. §§-ai értelmében választhatósá-

gukat, képességüket és erkölcsi magaviseletüket iga-

zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket, Szentes 

város közigazgatási ígtató hívatalanál f. évi novem-

ber 7-ik napjaig nyújtsák be. 

Megjegyeztetik, hogy ezen álláshoz 1G00 forint 

hivatali biztosíték szükségeltetik. 

Szentesen, 1888. október 27-én. 

S a r k a d i N a g y M i h á l y , 
polgármester. 

Figye lmeztetés . 
Figyelmeztetnek az ev. ref. egyházközség 

azon tagjai, kik egyházi adójukat ez ideig be 

nem fizették, hogy azt november hó 15-ig 
annyival is inkább befizetni igyekezzenek; mert 

ezen időn tul a fizetést mulasztók ellen nem-

csak hogy a kellemetlen és költséggel járó 

végrehajtás fog foganatba vétetni, még kamat 

is fog a hátraléki tartozás után számittatni. 

K r i s t ó Nagy Is tván , 
á főgondnok. 



4. oldal. H I E E E T É S E K . 

Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvény társulat. 

ti—10 

I x á i z t a r t á s o l s : s z á m á r a , 

továbbá 

71 szám. 

SALGÓ-TARJÁNI 

darabos- Itömör és kocka-szén 
AKNA-SZÉN GYÁR I C É L O K R A 

kitűnő minőségben és a l e g o l c s ó b b á r ak mellett szállíttatik B u d a p e s t e n , valamint m i n d e n v a s ú t i á l l o m á s r a . 

Megrendelések B u d a p e s t r e az igazgatósághoz (V. kerüld, József-tér 14. szám alatt) íntézendők és pontosan foganatosíttatnak. 

A SALGÓ-TARJÁNI KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
igazgatósága. 

Budapest, T7". Icerület, József-tér 14t. szám. 

HIRDETMÉNY. 
Az 1869-ik évben született ifjak a jövő 

évben hadköteles sorba lépvén, a véderőről 

szóló törvényhez kiadott utasítás 14-ik §-a 

értelmében ugyanezeknek összeírása ez évi 

november i-én kezdetét vette és ezen hó-

ban be is végződik, — miért is felhívatnak 

mindazon szülők, gyámok, rokonok, gazdák 

és munkaadók, hogy az 1869-ik évben akár 

Szentesen, vagy vidéken született és itt, v. 

vidéken tartózkodó gyermekeiket, gyámolt-

jaikat, rokonaikat, vagy cseléd- és segédjei-

ket Szentes város főjegyzői hivatalánál ösz-

szeirás végett ez evi november i-től 25-éig 

bejelenteni szigorú kötelességüknek ismer-

jek, mert a jelentést elmulasztók a törvény 

szigorával fognak sújtatni. 

Ugyancsak kötelesek összeírás végett 

jelentkezni az 1868. és 1867. évben született 

II és III. korosztályba lépő hadkötelesek is, 

miért ugyanezek is a jelentkezésnek nov. 

hó i-től 25-éig megtételere ezennel oly kije 

lentéssel hivatnak fel, hogy a jelentés elmu-

lasztása szigorú büntetést von maga után. 

Szentesen, 1888. október hóban. 

ÓNODI LAJOS, 

főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

HIRDETMÉNY. 
Az 1870 ik évben született ifjak a jövő 

évben a népfelkelés I. korosztályába lépvén, 

a véderőről szóló Törvényhez kiadott utasí-

tás 14-ik § a értelmében ugyanezeknek ösz-

szeirása ez évi november hó i-én kezdetét 

vette s ezen hóban be is végződik, miért is 

felhivatnak mindazon szülők, gyámok, roko-

nok, gazdák és munkaadók, hogy az 1870. 

evben akár Szentrsen, vagy vidéken szüle-

tett és itt, vagy vidéken tartózkodó gyer-

mekeiket, g)ámoltjaikat, rokonaikat, vagy 

cseléd- és segédjeiket Szentes város főjegy 

zőí hivatalánál összeírás végett ez évi nov. 

hó i-sől 25-éig bejelenteni szigorú kötelessé-

güknek ismerjék, mert a jelentést elmulasz-

tók a törvény szigorával fognak sújtatni. 

Szentesen, 1888. október hóban. 

ÓNODI LAJOS, 
főjegyző, Szentes város katooatigy vezetője. 

özv. Na^y Sándorné 
III. tized 19 ik számú h á z a szabad kézből 

azonnal eladandó ; értekezhetni a tulajdonos-

nővel ugyanott. 

Szé|> JYmos 
I. tized 103-ik számú h á z a szabad kézből 

eladó ; — a feltételek iránt értekezni lehet 

B o r s o s F e r e n c II. tized 171. szám alatt* 

házánál. 

K ő s z é n é s k o a k s z ( p i r s z é n ) e l a d á s i r a k t á r . 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomsára hozni, hogy a 
r r 

PETROZSENYI KOSZENBANYA 
FŐÜGYNÖKSÉGÉT ÉS ELADÁSI RAKTÁRÁT 

Szentes és vidékére átvettem. — Nagy r a k t á r t tartok a legjobb minőségű 

= = fűtöszenekböl, úgyszintén pirszénböl (koaksz) a legjutányosabb árak mellett. = ^ = § 

Eladás i r a k t á r : 

Tóth Árpád ur gőzmalma udvarán a vásártérért 

Megrendelések ugy nálam, mint az eladási helyen elfogadtatnak s a legkisebb 

mennyiség is dijmentesen házhoz szállíttatik. 

Teljes tisztelettel 

V a l ó d i p o r o s z k ő s z é n b ő l n a g y r a k t á r . 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójan. 




