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

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre . . . 1 frt 25 kr-

Sze rkesz t ő ség : 

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. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Náyidor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Ny i 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 szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

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

Azok a szerződések. 
Hosszú, érdekes és tanulságos vita fej-

lődött ki a legközelebbi közgyűlésben Juhász 

János birtoknyilvántartónak azon kérelme fe-

Vyíett , hogy a városi képviselőtestület adjon neki 

igazolást, miszerint: a közgyűlés tudomás 

sal bir arról, hogy a birtoknyilvántartói hi-

vatalban ugy ő, mint elődje, adásvételi szer-

ződéseket készítettek, s azt a felek kívánsá-

gára, ezeknek aláirásával, telekkönyvi bead-

ványokkal is ellátták. 

Ezen igazolásra az illető tisztviselőnek 

azért van szüksége, mert a helybeli ügyvédi 

kar őt a zugirászat cimén feljelentette, minek 

következtében a biróság őt a zugirászat vét-

sége miatt el is Ítélte. 

A törvény a községi jegyzőknek megen-

gedi a hasontermészetü okmányok készítését 

és beadványokkal való ellátását. 

A városi birtoknyilvántartó pedig a köz-

ségi jegyzők foglalkozási körébe eső teendőt 

végez, s igy, ha szabályrendeletileg a szerző-

dés készitésétől eltilva nincs, akkor szerződé-

seket készíthet a nélkül, hogy a zugirászat 

vétségét követné el. 

Körülbelől ebből áll a birtoknyilvántartó 

védelme a zugirászkodás vádjával szembem, 

s éppen ezért kért igazolást arról, hogy: a 

közgyűlés tudomásával készítette a szerződé-

seket. 

Közel két óráig tartó vita folyt a felett, 

hogy adjon-e a közgyűlés igazolványt arról, 

a mit tud, hogy a nyilvántartó a közgyűlés 

tudtával és hallgatag beleegyezésével foglalko 

zott szerződések írásával? míg végre a köz-

gyűlés 56 szavazattal, 12 szavazat ellenében, 

az igazolványt kiadni elhatározta. 

Jelen cikkünk keretében nem akarunk a 

nagyon is érdek-szinezetü vita felett kritikát 

tartani, hanem maradunk a képviselőtestület-

nek a vita folyamán elfoglalt azon álláspontjá-

nál, mely szerint kimondta, hogy az eladó és 

vevő közönség érdekében föltétlen szükséges-

nek tartja, hogy a birtoknyilvántartó szerző-

déseket készíthessen, s elhatározta a közgyűlés, 

hogy a városi statutumot módosítani fogja 

olyképen, hogy a közgyűlés által megállapí-

tandó tariffa mellett készíthesse a birtoknyil-

vántartó a szerződéseket és a felek által alá-

irt s általok személyesen beadott telek-

könyvi beadványokat. 

A városi statutumnak e szellemben leendő 

módosítására a jogügyi szakosztály külde-

tett ki. 

Azok, kik a községi hivatalnokok által 

való szerződés-készítést zugirászkodásnak tart-

ják, kijelentették, hogy a felettes hatóságok 

a statutumnak ekként való módosítását nem 

fogják helybenhagyni, mert ez hivatalos sank-

tiónálása lenne a zugirászatnak. 

Nem akarunk részletes vitába bocsátkozni 

a felett, hogy a szerződések készítése zug-

irászat-e, vagy nem, csak felvetjük azt a kér-

dést, hogy miután a községi jegyzőknek nem-

csak meg van engedve; de kötelességükké is 

van téve, hogy a községi statutumban meg-

állapított dijakért szerződést és beadványokat 

készítsenek. A mi tehát községben nem zug-

irászat, miért legyen az a városban ? Erre a 

zugirászat bizonyítók azt mondják, hogy köz-

ségben nincsenek prókátorok, tehát ott meg-

kell engedni a jegyzőknek a szerződés-ké-

szítést. 

Nincsenek-e? 

Hát Orosházán, B.-Csabán nincsenek pró-

kátorok? S megyénkben p. o. Mindszenten? 

Kíváncsiak vagyuuk a kérdésnek végleges 

eldöntésére. De bármiként dőljön el a dolog, 

annyi bizonyos, hogy a nagy közönségnek ér-

deke, miszerint a városi birtoknyilvántartó, mint 

aki a birtokváltozások keresztülvitelével fog-

lalkozik, szerződéseket készíthessen, s hogy e 

munkára díjszabályzat legyen. 

Különben, hogy a szentesi közönség any-

nyira hozzá van szokva ahoz, hogy a szerző-

déseket a birtoknyilvántartóval készítteti, en-

nek ma niacsmáS oka, mint az, hogy ezek a 

szerződések olcsón készülnek, és az itt csinált 

adásvételek gyorsan és pontosan elintéztetnek. 

Olcsó, gyors és pontos munka az, amivel 

a szentesi népet adásvételi ügyeiben a birtok-

nyilvántartói hivatal évek hosszú során át 

annyira magához szoktatta, hogy ma már 

legtöbb embernek nem is jó az a szerződés, 

mely nem ott készül. 

A közgyűlés tehát csak a közönség köz-

hangulatának tesz eleget, ha statútumával a 

mai állapotot rendszeresiti. © 

Városi közgyűlésből. 
Népes és vitaterhes közgyűlése volt folyó 

hó 12-én városunk képviselőtestületének. 

Hosszú, heves vita fejlődött ki a városi 

birtoknyilvántartónak lapunk vezércikkében 

tárgyalt kérelme felett, s e miatt a gyűlés d. 

u. 2 óráig elhúzódott. 

A gyűlés lefolyását a következőkben adjuk: 

Sarkadi polgármester pont 9 órakor nyi-

totta meg a gyűlést, s mindenekelőtt rész-

véttel jelenté be a közgyűlésnek Győri József 

levéltárnok halálesetét. A közgyűlés e halál-

eset feletti részvétét jegyzőkönyvbe iktatni 

határozza. Ezután a Budapestre küldött bi 

zottság eljárásának eredményét terjeszté elő, 

és felhívta a közgyűlés figyelmét az urbériális 

kérdésben lapunk közelebbi számaiban is ki-

fejtett körülményekre 

A közgyűlés elhatározta, hogy miután 

Szentes úrbéri kárpótlásban nem részesült, 

most, midőn a földesúri jogok utolsó marad-

ványa : a regále is eltöröltetik, illetve ez meg-

váltatik, s igy számokkal ki lehet most már 

tűntetni azt a veszteséget, mely Szentest az 

úrbéri kárpótlásból való kihagyás által érte, 

annálfogva adjon be a város egy memoran-

dumot az országgyűléshez és a pénzügymi-

niszterhez, hogy midőn a regále megváltatik, 

Szentest az úrbéri kérdés rendezésénél ért 

sérelemért kárpótolja. — Kiküldetett a memo-

randum elkészítésére és küidöttségi eljárásra 

a regále bizottság, melynek tagjai Sarkadi 

polgármester, Ónodi főjegyző, Burián ügyész, 

Nagy Imre tanácsnok, Kiss Zsigmond, Szeder 

János, Balogh János és Sima Ferenc képviselők. 

A piaci helypénzszedésnek Borbély Já-

nos részére 7878 írtért történt kiadását el-

fogadta a közgyűlés. 

Az árvapénztárnoki állásra pályáztak Soós 

László, Horváth jenő és ifj. Sarkadi Nagy 

Mihály. A kandidáló bizottság mind a három 

pályázót ajánlatba hozta. Beadatott 110 sza-

vazat, melyből Horváth Jenő kapott 60, Soós 

László 39, Sarkadi N. Mihály 11 szavazatot, 

tehát Horváth Jenő, volt árvatári ellenőr lett 

megválasztva, s igy most az ellenőri állás 

jut választás alá. 

Most tárgyalás alá került Juhász János 

birtoknyilvántartónak az iránti kérelme, hogy 

amennyiben ő ellene a szentesi ügyvédi kar, 

szerződések és ezekkel járó beadványok ké-

szítése miatt, zugirászkodás cimén vádat emelt, 

:s őt a helybeli kir. járásbíróság e vád alap-

ján el is Ítélte, — tekintettel arra, hogy a 

községi jegyzőknek és ezekkel egy foglalko-

zási körben mozgó hivatalnoknak is szabad 

szerződést írni, sőt a községi jegyzőkre nézve 

ez kötelező is, annál fogva, — miután folya-

modó felebbezni fog a bírósági Ítélet ellen 

— hatósági bizonyítványt kér a városi kép-

viselőtestülettől arról, hogy a képviselőtestü-

letnek tudtával és beleegyezésével irt ő egyes 

feleknek szerződést és beadványokat. — Fo-

lyamodó ezen kérelmében kiemeli azt is, hogy 

ha ő végképen eltiltatik a szerződések Írásá-

tól, az esetre — existentiájáuak biztosítása 

, végett — fizetését 1000 írtra kéri felemelni. 

Burián Lajos t. ügyész véleménye szerint 

a közgyűlésnek hivatalos tudomása nincs arról, 

hogy a birtoknyilvántartó szerződéseket és 

beadványokat készít, miután ez — az ő vé-

leménye szerint — zugirászkodás, annálfogva 

a kért igazolást nem tartja megadhatónak. 

Balogh János hivatkozik arra, hogy az 

egész város tudja, tudja a képviselőtestület 

minden egyes tagja, hogy a nyilvántartói hi-

vatalnál, ennek felállítása, tehát több, mint 

30 év óta, szerződéseket készítenek; a közön-

ség nagy része, miután az itt kötött szerződé-

sek alapján az adásvételi ügyletek olcsó, gyors 

és pontos elintézést nyernek, nem is tartja 

jónak a szerződést, ha ez nem a biztoknyil-

vántartó által köttetett. Midőn ezt, mint köz-

tudomású tényt, mindenki ismeri, annálfogva 

a közgyűlés Juhász János kérelme folytán 

jelentse ki, hogy a birtoknyilvántartó a köz-

gyűlés tudtával irja a szerződéseket. Szóló a 

nyilvántartó ellen indított hajszát kenyéririgy-
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ségnél egyébnek nem tekintheti (ifjú Bartha 
János közbeszol: Biz' az a'!) s miután ré-

széről a szentesi közönségre határozott előnyt 

lát abban, hogy azok, kik a nyilvántartóban 

biznak s vele akarják a szerződést íratni, ezt 

ott irathatják; tekintettel arra, hogy Mind-

szent és Szegvár szabályrendeletében a köz-

ségi jegyzőknek nemcsak meg van engedve ; 

de kötelezve is vannak — bizonyos tarifi'a 

mellett — szerződések Írására, annálfogva in-

dítványozza, hogy a városi statútumnak a 

nyilvántartó működését szabályozó szakasza 

oda módosittassék, hogy a nyilvántartó szer-

ződéseket és íelek által aláirt beadványokat 

készíthet. 

Nagy Kovács Gergely hasonló értelemben 

szólt s pártolja Balogh indítványát. 

Udvardi Sándor ellenben azon vélemény-

ben van, mint a városi ügyész. A közgyűlés-

nek hivatalos tudomasa nincs rola, hogy a 

nyilvántartó privát dolgokat végez, s igy ré-

szére a kért bizonyítványt nem tartja meg-

adhatónak. 

Csató Kálmán hosszas beszédben bizonyít-

gatja, miszerint a képv. testület nem mondhatja 

azt, hogy tudomása van a nyilvántartó zugirász-

kodásarul; mert akkor azt jelentené ki, hogy 

egy, büntetés alá eső cselekményt nézne el. 

Szóló a statutum módosításába sem megy 

bele; mert azt a felettes haluság ugy sem 

hagyhatja jóvá, azt azonban javasolja, hogy a 

nyilvántartó fizetése emeltessék; de ezt is 

csak ugy, ha a többi tisztviselők fizetése is 

emeltetik. 

Albertényi Antal szerint Juhász János 

kérvénye nem is volna tárgyaihaló; mert azt 

először szakosztálynak kellett volna kiadni. 

Indítványozza, hogy a kérvény adassék ki 

véleményadásra. 

Sima Ferenc szerint a kérvény tárgyal-

ható; mert abban egyébről szó nincs, mint 

kijelenteni azt, amit a képv. testület valóban 

tud, hogy tudomása van arról, miszerint a 

birtoknyilvántartó szerződéseket készit. Erről 
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az igazolást ki nem adni, a birtoknyilvántar-

tóval szemben, ki mintaszerüleg vezeti a nyil-

vántartási hivatalt, méltánytalanságnak tartaná, 

s e tekintetben pártolja Balogh János indít-

ványát. A statutum módosítását is helyesli s 

a város közönségének érdekéből valónak tartja, 

e felett azonban most határozni nem lehet, s 

az indítvány ezen részét, a statutum ide vo-

natkozó szakaszának fogalmazása végett, a 

jogügyi szakosztálynak kiadatni véleményezi. 

Szeder János bizonyos ingavallériát látna 

a képv. testület részéről abban, ha saját tiszt-

viselőjétől, ki becsületesen, kifogástalanul tel-

jesiti kötelességét, a támogatást és yedelmet 

megtagadná. — Pártolja Balogh János indít-

ványát. 

Hasonló értelemben szólt Kristó Nagy 
István és Kátai Pál János. 

Kiss Zsigmond szerint a közgyűlés saját 

méltóságának csorbítása nélkül nem mehet 

bele abba, hogy Juhász János részére a kért 

bizonyítványt megadja; mert Juhász János 

zugirászat vétségét követte el s azért bíróilag 

el is ítéltetett. Ezen ítélettel szemben egy 

büntetés alá eső cselekmény védelmezését 

látná abban, ha a közgyűlés Juhász János ké-

relmét teljesítené. De vétene a közgyűlés saját 

statuturna ellen is; mert ebben ki van mondva, 

hogy a tisztviselőknek a magánügyködés meg 

nem engedtetik, s igy, ha a közgyűlés a kért 

igazolást megadja, akkor arról tesz bizonysá-

got, hogy a statutum ellenére, elnézte egyik 

tisztviselőjének magánügyködését. 

Sima Ferenc — szemben Kiss Zsigmond 

véleményével, kijelenti, hogy azzal, ha a köz-

gyűlés bizonyságot tesz arról, amit tud, Juhász 

János nyilvántartónak nem szegődik prókáto-

rává, s azt megmondani, amit tudunk, köte-

lesség. Statutum-vétség ellen szó sem lehet 

a kérelem leljesitésével: mert a statutumban 

pusztán csak az ügyészre van kimond a a 

magánügyködéstől való eltiltás s ez a többi 

tisztviselőkre nem tartozik. 

Burián Lajos v. ügyész kijelenti, hogy 

76. szám. 

ha a kérelem teljesíttetik, az idevonatkozó 

határozatot hivatalból megfelebbezi. 

Sima Ferenc az ügyész ezen kijelentésé-

vel szemben, tekintettel arra, hogy a birtok-

nyilvántartó hónapokra elüttetnék attól, hogy 

a kért hatósági igazolást saját védelme érde-

kében használhassa, s igy illuziorussá tétetnék 

a közgyűlés határozata, annálfogva indítvá-

nyozza, hogy a közgyűlés határozata csak 

birtokon kivül felebbezhető; mert igy, a feleb-

bezés dacára is, a közgyűlés azonnal kiszolgál-

tathatja az igazolást a nyilvántartó részére. 

A közgyűlés többsége erre kimondá, hogy 

a hozandó határozat csak birtokon kivül fe-

lebbezhető. Majd a polgármester elrendelte a 

névszerinti szavazást, melynek eredménye az 

lett, hogy 56 szavazattal 12 ellen, kimonda-

tott Juhász János nyilvántartó kérelmének 

teljesítése. 

Nemmel szavaztak : Mátéffy Ferenc, Kiss 

Zsigmond, dr. Csató Kálmán, Csonka Pál, Pap 

László, Sulc Lajos, Balázsovits Norbert, Pet-

rovics Soma, Holik Lajos, Vecseri Imre, Ud-

vardi Sándor, Burián Lajos. 

Ig nnel szavaztak: Sarkadi Nagy Mihály, 

Kanász Nagy Imre, Szeder János, Rúzs Mol-

nár Sándor, D. Szilágyi Sándor, Polgár Sán-

dor, Kristó Nagy Isván, Babós Sándor, Kristó 

Nagy Imre, Széli Bálint, Szürszabó Nagy Imre, 

Rúzs Molnár Ferenc, Szántó Dániel, Nagy 

Kovács Gergely, Rózsa Ferenc, Debrecetiyi 

József, Virágos Kis Mihály, Biró Ferenc, Bá-

nyai József, Sima Ferenc, Borsos Laios, Bor-

bély Lajos, Kanász Nagy János, Kürti János, 

Rúzs Molnár István, Kristó Nagy Antal, Mé-

száros István, Szijjártó Szabó Mihály, Kálmán 

Mihály, Szilágyi Sándor, ifj. Várady Lajos, 

Kálmán István, Doma Bálint, Soós Ferenc, 

Berényi János, Berényi Gergely, Molnár Lajos, 

Pataki Lajos, Kátai Pál János, Pataki József, 

Székely Lajos, Pásztor János, Kátai Pál János, 

Gombos József, Bartuc János, Batka István, 

Kiss János, Jószai András, Nemes János, Bár-

kay András, Magyar József, Cukor Oszkár, 
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Nagyvilági nő. 
3. folyt. — Beszély. — 

I r t a : Bibo Lajos. 

A következő napok egyik reggelén aztán lehe-

tett látni egy bájos, elegáns hölgyet végig lovagolni 

a parkírozott sétány mellett, ki a sötét, ezer meg 

ezer redőjü lovagló öltönyben ugy nezett ki, mintha 

eiszáguldani kívánna ebből a világból. 

A nők, kik a feltűnő jelenséget elhaladni lát-

tak, bizonyos vegyülekevel a bamulatnak és irigy-

ségnek, kisérték hajlongo alakjat s óhajtottak vele 

ismeretséget kötni. 

Majd megjelent a sétányokon egyedül, minden 

kísérő nélkül. Gyönyörű, olaj-zöld öltöny borita ter-

metét s a könnyű, tollakkal díszített kalap alol hollo 

fürtéi, mint acél abroncskák csüngtek ala. 

Ujjain és karján néhány művésziesen készült 

és mesés értékű gyűrűt és perecet hordott. Ábrán-

dos szemeinek futó tekintetével környezetét vizsgalta 

s eszrevette, hogy kíváncsiság és sóvárgás ül az 

arcokon. 

Es valóban, a szemek sugarai, a monoklik, a 

latcsővek, a kérdések és feleletek mind „őt* illettek. 

De közeledni meg senki sem akart, vagy ami legva-

lószínűbb, nem — mert. 

Estve rendesen korán visszavonult s olvasással 
tölté idejét. 

Különösen érdekelte a helyben megjelenő, li-

tographián készült „Összetartás44 című lap. Hang-

verseny volt tervezve a legközelebbi napok egyikére, 

melyet az „Összetartás" ritkított sorokban hirdetett. 

— Megvan! - szólt Eresztevényi Kamilla, a 

mint a lapot elolvasta. 

És Keresztszegi Elemér még aznap a következő 

tartalmú, illatos levélkét kapta; 

„Uram! 

A jótékony czél iránti tekintetből, óhajtanék a 

folyó hó 15-én rendezendő hangversenyen közremű-

ködni, ha ugyan csekély tehetségem, bár némileg is, 

a sikert biztosithatná. 

Eresztevényi K." 

Elemér, kit mint a rendezőség elnökét s lelkét, 

e levélke igen kellemesen lepett meg, öltözetet cse-

rélt s pár perc múlva a groom Kamilla lakásán ezt 

jelenté úrnőjének: 

— Keresztszegi Elemér ur! 

A szép asszony egy bársony kereveten hanya-

gul eldőlve fogadta látogatóját. 

Sylphydi termetén egy felváltva átlátszó és 

áttetsző tarlatán ruha folyt alá s a dus hajzat se-

lyemfürtéi vállain omlottak szét. Vonásai e pillanat-

ban szelid, melancholikus fájdalmat fejeztek ki s az 

elragadó arc valóban oly szobrászi tisztaságban tün-

dökölt, minő csak nagylelkű, önmegtagadásra kész 

lényeknél lehetséges. 

Elemér pillanatra megtörni érzé erejét. Ily ká-

bítóan ingerlő arcot ö sohasem látott . . . . . 

Leeresztette karjait, egy kérdő és égető tekín-
• tetet vetett e nőre, mintha a paradicsomi kígyó 

szándékát akarta volna kiolvasni a veszedelmes tűz-

ben égő szemekből. 

Ez tarthatott egy másodpercig, azután meg-

szólalt : 

— Asszonyom! — kezdé, és hangja elárulta 

| izgatottságát, — ajánlata, melylyel szerencséltetni 

elég kegyes volt, fölötte megtisztelő reánk nézve és 

éppen ezért: fogadja tőlem, mint a rendezőség el-

nökétől, leghálásabb köszönetünket! 

A bűvös nő sokáig nézte Elemért, s keble 

mindig hevesebb-hevesebben kezdett dobogni. 

— De uram, — csicsergé a szép asszony, s 

kezével intett Elemérnek, hogy leülhet, — hiszen 

önök még azt sem tudják, hogy valóságban képes 

leszek-e a válogatott közönség fokozott igényeinek 

eleget tenni ? . . . 

— Asszonyom . . . 

— Engedje bevégeznem, uram! Ismerkedni 

óhajtok; érti Keresztszegi ur: — ismerkedni! Hogy 

ezt tehessem, legcélravezetőbb útnak találtam egy 

föllépést kockáztatni. Különben, remélem, a bírálat 

is elnéző leend . . . 

A szírén csábítóan mosolygott s egy oly sor 

fogat engede látni, melynek vakitó fehérsége győze-

lemmel állná ki a versenyt a frissen hullott hóval. 

— A közönség, asszonyom — szólt Elemér, 

és hangja fátyolozott volt — csak köszönettel fog 

tartozni a szíves közreműködésért. 

— Nos, uram, hogy önnek legalább előleges 

bírálatát bírjam, lesz szives engem holnap meghall-

gatni. Számithatok? . . . 

— Óhajtása parancs, asszonyom! 

— Ön volt az, Keresztszegi ur, ki a fürdői ven-

dégek közül első nyerte meg bizalmamat s azért 

fordultam bizalmasan önhöz. A propos: nős ön? 

— Igen, asszonyom! 

Kamilla arca pillanatra elsötétült. 

— Ez esetben ne feledje, uram, nejétől is en-

gedelmet kérni, hogy meglátogathasson! — És amíg 

ezeket mondá, nevetett, hogy kónye is majd ki-

csordult. 

A látogatásnak vége volt. Elemér földre szeg-

zett tekintettel, bandukolva haladt lakása felé. 

Másnap 11 órakor, Kamilla mellett ült a zon-

goránál. 

Az egész terem egy kicsiny, négyszögletes zug 

volt, melyet betöltött az ablakok közé helyezett vi-

rágok bóditó illata. A falakon olajfestmények voltak 

elhelyezve, váltakozva borús és vig hangulatot keltők. 

Kamilla először néhány könnyű akkordot ját-

szott, majd hirtelen Schubert „Bucsu daliába 

kezdett. 
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Nagy Imre, Pataki Imre, Ónodi Lajos, dr. 
Lábos Endre. 

A statutum módosítása a jogügyi szak-
osztálynak adatott ki. 

A virilisták névjegyzékének összeállítá-

sára Kiss Zsigmond elnöklete mellett egy bi-

zottság lett kiküldve. 

A közgyűlés az árvák vagyonának keze-

lésére vonatkozó szabályrendeletnek azon sza-

kaszát, melyet lapunk is ismételve megtáma-

dott, mely szerint az árvatárból csak téglá-

ból épült házra adassék kölcsön, módosította 

a közgyűlés, s kimondá, hogy egyharmad ér-

téknek megfelelő kölcsön adható bármiféle 

házra. Csak tüz ellen kell a házat biztosítani 

Helyi és megyei hirek. 
—• A szentes i 48-as n é p k ö r Katalin nap-

jan, vagyis f. hó 25-en saját helyiségében (a Halász-
bzabó-íele kispiaci hazban) bálát rendez, melynek 
tiszta jövedelmét fele részben, a fel ül fizetéseket pe-
dig egészben a felső párton felállítandó második 
óvoda alapjanak javára lógja fordítani. 

— Á r v a p é n z t á r n o k k á a f. hó li-én tar-
tott közgyűlésben Horváth Jenő volt pénztári ellenőr 
választatott meg, s így ismételten lesz módja a tisz-
telt képviselő testületnek a választásokban; mert a 
levéltarnoki es ellenőri állás legközelebb betöl-
tendő lesz. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Szentes város 
tekintetes tisztikara, mindazon tisztelt jó baratok, 
ismerősök és rokonok, kik Istenben boldogult néhai 
férjemnek, illetve atyanknak: Győri József, volt 
¡Szentes városi levéltarnoknak f. hó 11-én történt veg-
tisztességtételen való részvétükkel mély fájdalmunkat 
enyhítették, — fogadjak e helyütt is igaz és halas 
köszönetünket. Szentes, 1888. november hó 12-én. 
őzv. Győri Józsefné és gyermekei: Győri Ferencz, 
Győri Antal. 

— T á n c v i g a l m a k . Katalin napján, vagyis 
f. hó 25-én, ugy a szentesi iparos ifjak, mint a szen-
tesi II. 48-as népkör táncvigahnat rendeznek Az ipa-
ros ítjak balja a nagy vendeglő termeben, a II. 48-as 
népkör tánc vigalma az alsoparti Teli-fele hazban 
tartatik meg. E mulatsagon nem körtagok is szívesen 
láttatnak. 

— R e j t é l y e s eset. F. hó 11-én este, Nagy 
Ferenc és neje, a kunszentmártoni országos vasárról 

Az a szívszakgató, rejtett fájdalom, mely a 

bűvös hangszer húrjaiból a kin teljes erejével tör 

elő, felriasztotta a szív legmélyebb keservét. 

Elemér ott ült és nézte, a mint a tündérujjak egy 

vilii könnyűségévei futkostak le és fel a billentyűkön, 

a mint a ruha visszahullt a könyökig s a félig mez-

telen kar majd nyugodtabb, majd erősebb mozdu-

latokkal járt, s mintha e kar lelket öntött volna a 

burokba: olyan lágyan, olyan édesen és olyan fajon 

rezegtek azok! . . . Ha simogatta az érzéketlen cson-

tokat, a hurok bánatosan sóhajtottak; ha rezegtette: 

halkan nevettek, csicseregtek; ha sebes rohamokban 

szaladt végig rajtok: kitört a fájdalom, a búbánat 

keserve, mely elragad, magával visz 

Egy megrázó futam! Támadó vihar üvöltésé, 

jajgató hangok, észbontó sikongása 

Elemér arcán végig szalad a varázslat, a lelki 

borzalom ideges rángása, nasonló a hidegláz boron-

gatásához. 

Kamilla hosszú szempillái lecsukódtak, s a mi 

szemeiben ragyogott, visszafojtotta a szivbe, honnan 

fakadt. Arca égett, szivének forrongása megnyitotta 

a lélek rejtett útját, mely be volt temetve, mint va-

lami drága sirfenék. Érezte, hogy elbűvölte hallga-

tóját s abból a fájdalomból, mely az ő szivében 

tombolt, belopott valamicskét annak a szivébe is. 

Boldog volt a gyötrelmes lázban. 

Mikor aztán az utolsó hang is végig rezdült a 

termen, hirtelen felugrott, nevetett s csengő, jó kedvű 

hangon kérdé: 

— Sikerűit? 

Elemér egy ideig még szótlanul állt, majd ká-

bult ittassággal mondá: 

— Láttam — játszani! 
(Folytatása következii.) 

»SZENTESI LAP« 

haza felé jövet, a Veker-csárdában pihenőt tartot-
tak. Alig időztek azonban a csárdában egy félórát, 
ugy fel 9 órakor, midőn indulni akartak, a csárda 
előtt hagyott kocsinak is, meg a lovaknak is hűlt 
helyét találták. A nyomban mozgositott rend és csen-
dőrség ugy az eltűnt kocsit, mint a lovakat, a Ve-
kerben találta meg, ahol elcsapva legelésztek. Hogy 
mint kerültek a Vekerbe ? nem volt megállapítható. 

— A becsü le té t keresi . Alacsony, vézna 
ember állított be tegnap délután szerkesztőségünk-
höz. Bánatos arcáról szinte leolvastuk, hogy baja 
van, hogy valami teher nyomja a szivét, azt a pi-
ciny kis húsdarabot, mely különösen a szerelmesek-
nél szokott legtöbb galibát csinálni. Ennek az em-
bernek azonban nem a szive fáj, hanem a becsüle- i 
tét keresi, melyet rosz emberek el akarnak tőle ra-
bolni. „Igen, a becsületem akarjak elrabolni; a be-
csületemet, mely az egyedüli kincsem e világon. Rám 
fogták, hogy megszöktem és a családomat a faképnél 
hagytam," mondá, miközben fénytelen szemei vadul 
forogtak, épen mint az a pálca, melyet kezében tar-
tott, s mely az ő becsületének megvédelmezője lesz. 
— Szánalommal tekintettünk rá. Hogy lehetne ez a 
pici ember becstelen? Hiszen, ha még az volna is, 
kicsi lenne ! Kérdésünkre, hogy mit akar ? egy szé-
pen összehajtogatott papírlapot húzott elő kabátja 
zsebéből. „Olvassa el tekintetes uram, — s meg fogja 
érteni az én nagy sorom okát. Ollvassa el, — j 
mondá, — és irja ki az ujságjaba, hogy én nem va-
gyok, hogy én nem lehetek becstelen ember. Mert 
vegyék el inkább az életemet; de a becsületem, nem 
engedem, nem, inkább meghalok!" — Átvettük és 
elolvastuk az irást, melyet — ha megmenthetjük 
vele becsületét és életét, — itt szó szerint és egész 
terjedelmében közlünk: „Sértő im hez! 1 nem 
szök tem el — szemtelen gyalázzok, újra is mét 
szülu — földem kebelében vagyok! 2 nem is tud-
nám daj kam igy el hagyni, a ki keblén szíves — 
volt nevelni, 3 ide — voltam én ínég, erősen lán-
colva midőn, kenyeret, keresni, voltam, — a — 
szép fővárosba, 4 és ti szemtelenek — kik igy raj-
tam szapulodtok, s — a — becsületembe belegázol-
tatok, 5 ezúton akarok, mint ebek hez szólni s ha 
elégtétel kel kel jertek hozám kérni, egy rőfös hosszú-
val fogok majd szolgálni és be bizonyítom szöke-
vény nem vagyok most már 6 ugyan egy kis sza-
badságot a dok. hogy ti hitvány ebek továb uga-
satok! ugató ebek 1 Vonítsatok, ugasatok. kik be-
csületem rágjátok, Hisz 2 én vagyok a falu rossza, 
ugat hat rám, minden kutya. Óhajom, 3 — e né-
vért — vágyót, de nem ugy — mint ugatjátok, szín-
padon 4 a néző térről a nagyérdemű közönségtől, 
ha igy let volna egy este, nem is esne nehezemre. 
Be kaptok 5 majd,! mind cupákot, hogy nevemet 
jóban ugasátok, Papp György— Meg csak azt em-
lítjük itt meg, hogy az illető a bőripari szakosztály-
hoz tartozik. 

Hirek a szomszédból. 
— Végzetes tévedés. Németh József oros-

házi gazda észrevette, hogy a tanyán tartott szép lo-
vai után már több esten lókötök ólálkodtak. Mull 
vasárnap este, mikor a gazda kijött a szobából, az 
istálló ajtóból kilépni látott valakit. A nála levő pus-
kávál rádurrantott. Csak azután vette észre borzasztó 
tévedését, midőn a lelőttben saját tiát ismerte föl. 

Hazánk és a főváros. 
— Isx l é t egy t a k a r é k p é n z t á r i b uk á s . 

A bács-kulai takarékpénztárnál történt sikkasztas 
nagyban hasonlít a szegedi általános takarékpénztár 
esetéhez. Szinte hihetetlen ujabb híreket jelentenek. 
Az elsikkasztott összeg nem 80,000 írt, hanem 180,000 
frt s igy nemcsak a részvénytőke veszett oda, hanem 
a betétek egy része is és a csőd el nem kerülhető. 
Ekkora összeg elsikkasztása egy sok millióval dol-
gozó intézetnél még valamikép meg volna magya-
rázható ; de a kulaí takarékpénztár a betétekkel 
együtt összesen csak mintegy 300,000 frttal rendel-
kezett. A vezérigazgató és titkár tehát a rendelkezé-
sére álló összes pénzek kétharmadát elsikkasztották, 
anélkül, hogy az igazgatósági tagok és a felügyelő 
bizottság észrevették volna. 

— S z á z h a r m i n c k é t éves ember . A 
Nagy-Kanizsán megjelenő „Zala* szerkesztője és 
Tötössy Béla kir. törvényszéki bíró meglátogatták 
Nagy Ferenc nagykanizsai lakost, a ki jelenleg 132 
éves. Az öreg ur tegnapelőtt viszonozta a látogatást 
a szerkesztőségnél, a mi annak a jele, hogy még 
elég jól birja magát. Nagy Ferenc, mint huszár, je-
len volt Mária Terézia temetésén. 

— A s a l g ó t a r j á n i bányaszerencsét-
l enség rő l , melyről lapunk múlt számában rövi-
den említést tettünk, a „Pesti Hírlap" tudósítója a 
kővetkezőket irja: „A szerencsétlenseg ugy tamadt, 
hogy egy széntárna, melyben 340 ember dolgozott, 
óriási víztömeg nyomasa alatt, mely viz a fölötte 
lévő üres tárnában gyűlt össze, beomlott. A szén-
tömegek hatalmas dörejjel omlottak alá s perc alatt 
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elöntötte a viz a mélységet, mely csakhamar viharzó 
tengerré változott. A felülről egyre ömlő víztömeg 
folyton viharszerü hullámzásban tartotta a rögtönö-
sen keletkezett földalatti árt. A munkások kétségbe-
esetten rohantak a felvonókhoz, hogy a szabadba 
juthassanak. De nem mindnyájának sikerült ez. A 
munkások megszámlálásánál hiányzott 20—15 em-
ber, kik valószínűleg a szennyes áradatban lelték 
halalukat. Szomorú aktus volt az, mikor Gerber bá-
nyagondnok fölolvasta az összegyűlt bányászok előtt 
azon munkások névsorát, kik legutóbb leszálltak a 
bányába. Mindegyre nőtt a hiányzók száma, kik nem 
tudtak idején kimenekülni a föld gyomrából; s a 
derék bányagondnok néhány bátor munkással azon-
nal leszállt a mélységbe, hogy az eltűnteknek, ha 
még lehet, segélyére siessen. Leérve azonban, arra 
a szomorú meggyőződésre jutottak, hogy minden 
azonnali mentési kisérlet sajat életök haszontalan 
föláldozásával jarna. Előttük volt a hullámzó ár, 
melynek felületén, mintegy vihartól korbácsolva, 
embernagyságu hullámok tolongtak. Ismételve az a 
veszély fenyegette ">ket, hogy a fekete áradat elra-
gadja s igy elcsü0gedten megadták a jelet, hogy 
tiuzzák fel őket a napvilágra. A bányából kiérve, 
borzalmas jelenetek játszódták le. Már ekkor össze 
voltak gyülekezve a bánya szájánál azon asszonyok, 
kiknek férjük az eltűntek közt volt, s szivszakadva 
lesték a bányából visszatérőket. Képzelhetni ezek 
kétségbeesését, mikor a feljövő munkásoktól a vi-
gasztalan helyzetet meghallottak. Lazas izgatottsag-
gal rohantak a felvonóhoz, mikor Gerber gondnok 
is felszirire jutott ismét. A gondnok azonban nem 
tudott egyéb vigaszt számukra, minthogy nincs ki-
zárva az eset, bogy az eltűntek valamely magasabb 
fekvésű tárnába menekültek, a hol el vannak zarva 
a külvilágtól. A tervek alapján a bányatisztek azon-
nal megállapítottak a helyeket, a hova a szerencsét-
lenek elmenekülhettek és megvitattak, mi módon le-
hetne segélyükre menni. S a kétsegDeesett erőfeszi-
tessel folytatott mentési munkalatokat siker koro-
názta. A huszonhárom embert, akik a veszély pilla-
natában lenn szorultak, egytől-egyig megmentettek. 
A halalos veszedelemben töltött 55 óra és a két-
ségbeejtő helyzet, természetesen megviselte őket, de 
baja egyiknek sem történt. A betóduló vizár elől 
egy távoli — a szerencsétlenség színhelyétől egy 
oranyira fekvő — tarnába menekültek s ott szo-
rongtak egész f. hó 9-én este 8 óráig, a mikor lá-
zasan kutató banyasztársaik rájuk akadtak s a halai 
torkából felvontak őket az Isten szabad ege aia. — 
Toll nem képes leirni azon örömriadalmat, amelylyel 
a inegmentetteket fogadtak. A legvérmesebb remény-
kedők sem számították már rea, hogy az eltűntek 
közül valamelyik élve előkerüljön, s csaladjaik a 
szerencsétlenség megtörténte óta ott jajgattak, zokog-
tak kétségbeesettel! a tárna torkolatánál, ahol Gerber 
banyagondnok a mentési munkálatokat vezette. A 
városi nép is folytonos izgalomban állta körűi a 
szerencsétlenség helyét, s idegennek a szivét is el-
szoritotta az a szívtépő zokogás, hangos jajveszé-
kelés, a melylyel az eltűnteket sirattak csaladjaik. 
Mar csak holttesteket vártak fel és ott állottak sorba 
a városból kirendelt kocsik is a holttest szalhtásra, 
mikor ugy 8 óra tajban üdvrivalgás-szerű zaj hal-
latszott fel a tárna mélyéből tompa morajjal, s a 
következő percben a' felvonó-gépből kiszállott az 
első megmentett, s nyomában a többi huszonkettő. 
Nagyszerű jelenei következett ekkor. A legsötétebb 
kétségbeesés egy szempillantás alatt csapott át a 
határtalan örömbe. Az emberek sírtak, kaczagtak 
egyszerre s a kitörő öröm árja magával ragadott 
mindenkit. A megnientetteket ugyanazokra a kocsikra 
ültették, a melyeket holttesteik hazaszállítására ren-
deltek oda, s a városban, hova villámgyorsan ért 
be az örömhír, mozsárdurrogás és a kitóduló nép 
örömrivalgása fogadta a kocsisort. A 23 emberélet 
megmentése, jórészt Gerber bányagondnok érdeme. 

Külföld. 
— A l o n d o n i h y é n a . Az a vérengző ször-

nyeteg, a ki szörnyű gyilkolásaival néhány hét előtt 
hosszabb ideig izgalomban tartotta London lakos-
ságát, mint onnan f. hó 10-iki kelettel táviratozzak, 
a mult éjjel ismét meggyilkolt egy leányt. A gyil-
kosság Whitechapelben, a Dorsestreet egyik haza-
ban történt, s ez az áldozat is egy kétes hirü nő, 
mint a rettenetes ember többi áldozata. A gyilkos 
az éjszakát az emiitett házban a meggyilkol leány-
nál töltötte, s csak reggel felé hajtotta végre szörnyű 
tettét, mely után nyomtalanul eltűnt. Az aldozat ez 
alkalommal még jobban van csonkítva, mint az előbbi 
öt meggyilkolt nő. Feje csaknem egészen le van vágva 
a törzsről; a hus arcáról le van tépve, keble, orra 
és fülei le vannak vagva s alsó teste a szokott mó-
don fel van hasitva, mely körülmény kétségtelenné 
teszi, hogy a gyilkos azonos a rettegett whitechapeli 
gyilkossal. London lakossága a gyilkosság hírére a 
legnagyobb izgatottságba esett; a rendőrség minden 
intézkedése sikertelennek bizonyult, ugy, hogy teljesen 
tehetetlenné vált a furfangos gyilkossal szemben. 
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Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
Gyap j u&z l e t . Az e hó 2-án kezdődött és 

már 8-án véget ért budapesti gyapjuvásárt gyöngén, 
többnyire csak szállítók látogatták, akik a nyári 
gyapjuszükségletüket tedezték. Minthogy e szükséglet 
nagyon szerény volt, ugy a nyári, valamint a katonai 
szükségletre alkalmas egyéb gyapjú ára is 2—3 frttal 
csökkent. Fésűs és jobb fajta gyapjú azonban, me-
lyekre rendelés erkezett, szilárdan tartotta a mult 
vásári árakat. Gyárilag mosott középminőségű gyapjú 
114—118 frt között keresett és az egész készlet el-
kelt valamivel magasabb árakon. Az eladott meny-
nyiség körülbelül 2500 mm. lehetett, közte 500 mm. 
kartolyfonók számára és mintegy 500 mm. jó közép-
minőségű és jobb posztógyapju. Az árak a követ-
kezők voltak: Jobb, egynyiretű 105—114 frt, közép 
jó, egynyiretű 80—90 frt, kissé hibás fésüsgyapju 
61—62 frt, szegedi fésüsgyapju 51—52 frt, bácskai 
58—54 frt, hegyi nyári gyapjú 68—74 frt, hevesi 
nyári gyapjú 63—65 frt, baranyai nyári gyapjú 52 
—53 frt, szlavóniai nyári gyapjú 46—48 frt, kissé 
hibás nyári gyapjú 50—52 frt. 

PEGENY-CSAMÍOK. 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 16-ik közi. 

Claudel Párisban maradt. Egy augusztusi estén 

rossz kedvüen tért haza; haragudott, hogy valamennyi 

isnerősét útitáskával kezökben látta, és hogy a ko-

csik mind jól felpakolva a pályaudvarok felé sietnek. 

A mindig szerény ebéd ma rendkívül soványnak tet-

szett neki, és ínyencsége, melyet hajdan egy gondos 

nő táplált benne, felébredt, egy rosszul kielégített 

szenvedély érzelmét támasztva benne. Nem állhatta 

meg, hogy ne szóljon feleségének. 

—- Azt hiszem, Adeline, hogy kissé jobban 

gondozhatnád asztalunkat! Hiszen ez egyetlen szóra-

kozásunk. Ha már nem megyünk tengeri fürdőre, 

legalább ne étess vélem háromszor egymásután főtt 

marhahúst burgonyával. A házmester jobban táplál-

kozik, mint mi! 

Claudel asszony ezen kífakadást lesütött sze-

mekkel hallgatta végig, majd férjéhez fordulva, naiv 

hangon kérdezé : 

— S ugyan miért ne mehetnénk el? 

— Miért? Ugyan kedvesem, ha tudod, hogy 

hol terem az arany, ugy gazdag aratást kívánok né-

ked, és akkor mi is elmehetünk oda, hová a töb-

biek. Én rosszul számítottam, midőn azt hittem, 

hogy elég a megélhetésre az, a mink van ; legalább 

még egyszer annyi kellene. 

— Takarékoskodunk, — jegyzé meg Claudel 

asszonyság ugyanazon kétségbeejtő nyugalommal. 

— Nagyszerű! ha télen nyáron főtt liust eszünk, 

ugy nem csoda! Ah ! ha tudtam volna . . . 

— Gazdagabb nőt vettél volna feleségül. Igen, 

de nem találtál . . . Tehát nagy kedved van tengeri 

fürdőre menni ? 

Claudel feleletképen csak vállat vont. Nejének 

hidegvére bizonyos tiszteletet parancsolt néki. 
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— Akarsz tehát fürdőre menni? — isméllé 

Adeline. 

Claudel kérdőleg nézett rá. Pedig Adelin« nem 

gunyulódott. 

— Ha azt hiszed, hogy érdekünkben van, ugy 

egy hetet valahol fürdőben tölthetünk, hol előkelő 

emberekkel ösmerkedhetílnk meg, — folytatá ez nyu-

godtan. 

— Honnét veszed a pénzt? — kérdé Claudel, 

még mindig ingadozva és bámulva felesége higgadt-

ságát. 

Adeline zsebéből kis tárcát vett ki és néhány 

darab aranyat töltött tányérjára. 

— Hol vetted ezt? — kérdé férje, nem akarva 

hinni szemeinek. 

— Hát bíz a kosarat táncoltattam meg; látod, 

hogy mégis jóra vezet néha a marhahús burgo-

nyával. 

Némán, meglepetéstől és egy csomó gondo-

lattól megrohanva, szemlélte Claudel a kis arany 

halmot. 

— Legalább háromszáz frank, — monda, nem 

merve megérinteni a kincset. 

— Háromszázötven. Elég, hogy egy hetet bár-

hol töltsünk. 

— Azt hiszem, hogy hosszabb időre is kifutja, 

! ha nyugodt helyet kerekünk fel. 

— Igen, hol senki sem látna? De akkor ked-

vesem, nem volna érdemes ! Azt hinnék, hogy ugy 

tettünk, mint a többiek, kik azt mondják: „El me-

gyünk,'4 és kik otthon maradnak bezárt ablakredő-

nyök mögött! Nem, nékünk oly helyen kell mutat-

koznunk, hol neked is vannak ismerőseid, és ha né-

kem hiszesz . . . . 

— Nos ? — kérdé Claudel, mindjobban meg-

lepetve azon szellem által, mely e kis polgárnőnél 

mutatkozott. 

— Trouvilleba megyünk ! — mondá Adeline. 

Trouville! Trouville a császárság fénykorában, 

azon időben, midőn a vasúti kocsik nem voltak elég 

nagyok a szép fürdőnők kézímálhájának befogadá-

sára. Claudel most már teljesen elámult 

— Hát a toilettek ? — mondá végre, ezer ér-

vet halászva ki a többiek közül 

— Van egy igen csinos szürke ruhám, melyet 

magam készítettem. — Azt fogjuk mondani, hogy 

nem volt szándékunkban eljönni, hogy ez csak rög-

tönzés csupán . . . . Elég, ha tekintélyivel tudunk fel-

lépni. 

A következő csütörtökön Cludel ur és asszony-

ság csakugyan megjelentek a tengerparti előkelősé-

gek között. Akkoriban a toilettek még nem voltak 

olyanok, mint mai napság, s egy Ízléssel biró nő 

önkészitette ruhájában is megjelenthetett anélkül, 

hogy nevetségesnek látszassuk, mert a fényűzés még 

nem vált elvvé; szóval, a szabók es szabónők még 

nem érték el a tékozlás azon fokát, mely a szabó 

cicomáinak különfélesége által megszázszorozza a 

szoknyává vált szövet árát. 

Claudel asszonyság a legkisebb hatást sem 
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idézte elő. Nem is számított erre; azonban senki 

sem nézett vissza, hogy megszólja ruhájának egy-

szerűségét. Ez volt minden, amit kivánt. Negyed órá-

nyi magános séta után a fiatal pár egy monoklis 

úrral találkozott, kinek gallérja szemtelenül ki volt 

vágva, de kí még szemtelebbül állott meg előttük, 

kérdőleg nézve Adelinere, ki örömében reszketett. 

Az első lépés volt ez a siker felé. Adeline bájos 

hidegséggel köszönté az értelmes embert, ki őt meg-

ismerte. (Folytatása következik.) 

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

Érvényes 1888. 

Szentes 
Szentes (vend.) 5 ó. 36 

Töke 6 ó. 13 

K.-Szt.-Márton 6 ó. 58 

P.-Homok 7 6. 37 

Tisza-Földvár 8 ó. 05 

Martfű 8 ó. ¿3 

Kengyel 9 ó. 04 

Puszta-Tenyö 9 ó. 31 

Szajol 10 ó. 01 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 

Budapestre érk. 1 ó. 55 

Szolnok 
Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. ó. 26 

november 1-től. 

-Szolnok. 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

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

4 ó. 07 
4 ó. 31 
4 ó. 59 
5 ó. 30 
6 ó. 1*2 
6 ó. 15 
7 ó. 30 
8 ó. — 
8 ó. 34 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

p. d. u. 8 

—Szentes. 
7 

. 8 
p. éjjel, 11 
p. éjjel, 12 
p. éjjel, 12 

ó. 15 p. 
ó. 48 p. 
ó. 23 p. 

51 
03 

o. 
ó. 
ö. 18 
ó. 44 
6. — 
ó. 20 
ó. 46 
ó. 20 

p. éjjel, 
p. éjjel, 
p- d. e. 
p. d. e. 
p. d. e. 
p. d. e. 
p. d. e. 

ó. 40 
ó. 20 
ó. 50 
ó. 17 
ó. 35 
ó. 
ó. 22 p. 
ó. 41 p. 
ó. 52 p. 
ó. 28 p. 
ó. 54 p. 
ó. 25 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, 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. 

N y i 1 t - t é r 

az 1888-ik évi nem-
zetközi ki&llitfUon 
a r a n y é r e m m e l 

kitüntetett gazdag 8zén«avtartalinu 
asztali és gyOgyviz § 

S A V A N Y U V I Z E 
/ r i a 8 trtltésb«n kapható a* oraz/ujaa főraktárban : 

r/Uv L níV I mayy. k.ézzzerbk. ud*. AzvAay-
LU« k>lVlllJ vízszállítónál Bud»pe«Ua 
ucmU'ilö ben ffy<tgy>zeriArakban, fUssevker«*» 

r kedé ekbeu vendéglőkben. 

ÉRTESÍTÉS. 
Szentes város n. é. közönségének ezennel becses tudomására hozzuk, miszerint 

SZÉNÁSSY FERENC UR 
általánosan kedvelt j ama i k a- és b r a z i l i a i p a l a c k - r u m j a i n k b a n , valamint c h i n a i c s omag és doboz- theá i nkban , végül ere-

det i f r a n c i a és m a g y a r C O G N A C B A N 
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egyedü l i e l á m s i t á s i j o g g a l birja és áruinkat e rede t i budapes t i á r a k o n a d j a el . 

Midőn erre a thea-idény beállta alkalmával figyelmeztetni van szerencsénk, kérjük a n. é. közönség szives pártfogását s vagyunk 
Kiváló tisztelettel 
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Szentes, 1888. Nyomatott Sima Feroncz gyorssajtnjan. 




