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Előfizetési árak; 
Egy évre . . 
Fel évre . . 
Negyed évre . 

5 frt — kr-
ű frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető köz lemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
.1 lap egy oldala ¿4 helyre van beosztva. 
Egy iiely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

neiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

deseben is fel vetetnek. 

Nyilttér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 
Berinentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v j i s a r n a p , k e d d e n e 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 es Dezsó Sándor könyvkereskedésében . 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók. 

Szentes, 1889. aug. 14 
Városunk képviselőtestülete f. hó 12-én 

tartott közgyűlésében hozott határozatával 
felte* * a koronát azon müvére, melyet a 
kuns-f:ntmárton—szentesi v«*sut eli tese által 
alkotott. Kimondotta ugyanis véglegesen a 
vasúttól a piactérig vezető útnak kikövezé-
sét, illetőleg keramittal való burkolását, az 
erre szükséges tetemes költséget megsza-
vazta, sőt a vállalkozó kőszénbánya részvény-
társasággal a szerződést azon feltétellel kö-
tötte meg, hogy ez a műút kiépítését f. evi 
november hó 30 ára befejezni, s az utat a for-
galomnak átadni köteles. 

A közel jövőben veget er tehát azon 
szégyenletes áilapot, hogy a vasútról érkező 
idegen vagy sűrű, tüdcrontó porfeliegben, 
vagy kocsimarasztó sárban kenytelen a vas-
útról a piactérre vezttő utat megtenni s 
mindjárt megérkeztekor kellemrtlen benyo 
mást nyer városunkról; de \ é g e t t r n t k azon 
legkevésbé sem lélekemelő jelenetek is, 

I midőn a járó-kelők épülésére órahosszat 
agyba-főbe verik a sz< gény, elcsigázott igás 
jószágot, mig végre sikerül a szegény párák-
nak a túlterhelt szekeret a zsidótemplom 
előtti kátyúból kiszabadítani. 

Az útépítéssel kapcsolatosan felmerült 
azon kérdés is, hogy miképen kellene az 
építési összeg kamatait és a fentartási költ 
ség megtérülését vámszedés utján biztosítani? 
A képviselőtestület ezen kérdés tanulmányo-
zásával és a javaslattétellel a városi taná-
csot és a vasúti végrehajtó bizottságot együt-
tesen bízta meg. 

Nem akarunk a bizottság javaslatának 
*-lébe vágni, azonban a vámszedes kérdését 
oly fontosnak tartjuk, hogy nem zárkózha-
tunk el az elől, hogy ezen kérdést néhány 
oldalról meg ne világitanók. 

Városunk eddigelé utvámot nem sze-
dett, mert nem volt kövezett utja; midőn 
tehát újítást eszközlünk, jól mr gfontolandó, 
hogy az a követelményeknek mindenben 
megfelelő legyen. És itt főkelleknek tartjuk, 
hogy a közönség zaklatása lehetőleg elke-
rültessék. A jelenleg kövezés alá kerülő út-
vonal a vasutat köti össze a piactérrel, ille-
tőleg ha a Széchényi utat a városi ut foly-
tatása gyanánt tekintjük, a Tiszával. Összes 
kereskedelmi forgalmunk ezen két végpont 
felé irányul, illetőleg onnét érkezik váro-
sunkba. A vámszedés tehát legkönnyebben 
ugy eszközölhető, ha a vasúton, avagy gőz-
hajón érkező szállitmányok után kövezetvám 
szedetik az illető pénztáraknál, melyek az-
után ezen kövezetvámot a városnak elszá-
molják. 

Külön vámszedők alkalmazása mellett-
a kocsin érkező áruk után is lehet vámot 
szedni, sőt az idegen kocsikkal is vámot 
fizettetni, de ezen eljárás a közönség zak-
latásával járna és ezen felül a költségeket 
annyira szaporítaná, hogy abból haszna a 
városnak alig maradna. 

Ami a vámtételek magasságát illeti, e 
tekintetben tobb szen pont lehet döntő. Vagy 
megelégszik a áros oiy alacsony vámjöve-
delemmel, mely csupán az építési töke ka-
matait és a fentartási költség megteritéseit 
biztosítja, vagy pedig oly nagyobb jövedt-
lemre tart igényt, mely tőkésítve, a kövezett 
utak szaporítására leend alkalmas. Kereske-
delmi szt mpontból az első módozat kívá-
natosabb \ a város fejlődésére való tr kintet-
ből az utóbbi ajánlatosabb. S ha városunk 
kellő magasságú vámtételek engedélyezését 
kérelmezi a magas kormánytól, upy e/en 
vámjövtdel« m, melynek terhét a közöl seg 
legnagyobb része — mint közvetett adót — 
alig fogja megérezni, néhány rövid év alatt 
módot nyújthat a városnak arra, hogy a 
piacról a rész vénygőzmalomig, Hmvásárhely 
felé vezető útját, mely szintén egyik főiránya 
forgalmunknak, kikövezhesse 

Igaz ugyan, hogy ezen útvonal beleesik 
a szegvár—mindszenti műutba, melynek ki-
építését Csongrádvármegye közönsége elvi-
leg elhatározta; ámde a határozattól a ki-
vitelig sok viz foiyhat meg le a Tiszán. De 
ha ezen ut a vármegye költségén ki is 
épülne, városunknak még mindig fontos köz-
lekedési utja vár kíkövezésre; mert végcé-
lunk csak az lehet, hogy minden főutcánk 
kövezve legyen. 

A modern haladás megköveteli, hogy 
a kor szellemével mindenben lépést tartsunk. 
Ezelőtt 10 evvel ki mondta volna, hogy oly 
rövid idő alatt járdahálózatunk, világításunk, 
megyeházuuk, műutunk, gymnasiumunk, ár-
tézi kutunk, vasutunk lesz?! Oly óriási ha;a-
dás, melyről álmodni is vakmerőség lett, 
volna És meg nem érkeztünk el alkotásaink 
Végpontjára. Előttünk áll a városházának ki-
építése, egy modern városnak megfelő vilá-
gítás (légszesz, vagy villám) behozatala és 
az utcák burkolása. 

Okszerű gazdálkodási rendszerrel mind-
ezen alkotások a város közönségének na-
gyobb megterheltetése nélkül lesznek esz-
közölhetők. Ezen gazdálkodási rendszerbe 
tartozik a kövezetvám is. Óhajtandó tehát, 
hogy annak megállapításánál városunk kö-
zönsége kellő óvatossággal és körültekin-
téssel járjon el s a mai könnyebbségért ne 
ejtsen el egy oly jövedelmi forrást, mely 

hivatva van arra, hogy a közterhek viselé-
sét mar a közel jövőben tetemesen megköny-
nyitse. 

Gyömbér Pál bűnügye. 
— Második nap. — 

Szeged, aug. 13. 

Elszakadt a cérnaszál, melyre a bűnös 
feje fölött függő dainoklesi kard volt akasztva. 
A földi igazság bosszuló keze ránehezedett a 
gyilkosra: — kimondatott fejére a százszo-
rosan kiérdemelt halál, még pedig a legcsu-
fosabb, a legniegbélyegzőbb halál, mely még 
ivadékai ivadékának homlokán is szégyenfolt 
gyanánt fog égni: — az akasztófa halál. 

Az embertelen bűnös, a törvényszéki el-
nöknek, élete és halála urának szavait, látszó-
lag szintoly nyugodtsággal, mondhatni kö-
zönynyel hallgatta végig, mint a minőt az 
egész tárgyalás alatt tanúsított. Csak midőn 
az Ítélet kihirdetésre az előbb visszavonult 
birák ismét a tárgyalási terembe gyűltek és 
a bűnös két fegyveres őr által bevezettetett, 
tanusitott ez. talán a könnyen megmagyaráz-
ható izgatottság, vagy a százakra menő hall-
gatók fürkésző, kiváncsi tekintetének terhe 
alatt, némi megilletődést. 

Miután az elnök előolvasta az irásba fog-
lalt Ítéletet, s ezt megmagyarázta az elitéltnek, 
kérdésére, hogy: 

„Gyömbér, fölebbez-e?" — rekedt, fátyo-
lozott hangon válaszolta: 

„Igen!* 
A tárgyalás folyama alatt, a rendkívüli 

érdeklődés következtében, már jegyet egyáta-
lán nem lehetett kapni, mert a terem a bi-
rákon és hirlapirókon kivül zsúfolásig telve 
volt az e féle idegrázó rémdrámák iránt túl-
ságos érdeklődő szépnemmel; a hallgatóság 
többi részét leginkább ügyvédek és orvosok 
képezték, kik érdekes tanulmány tárgyat nyer-
tek a bűnös lelkületében, mely valóságos rej-
télyt képez a psychologusok előtt. 

A mai napon Gyömbér nem volt már 
oly alázatos, meghunyászkodó, mint tegnap, 
mikor még talán vérmes reményekkel volt 
eltelve az iránt, hogy nem mondanak fejére 
halálos ítéletet. (Elfogatása után kevéssel még 
olyanformán beszélt, hogy: „nem kapok én 
ezért a bajért 1—2 évnél többet * de ma már 
ugy látszik, megcsappant a bőséges remény-
ség, mert nem igyekezett leplezni azt az un-
dorító vadságot, mely egész lényét képezi.) 

A tárgyalás elején egyszerre, egész hí-
vatlanul ugrott föl ültéből, s szokása szerint, 
kuszált, terjengő bevezetés után, melyben a 
bírákat „főtörvényszéki uraknak" és az elnö-
köt „tekintetes járásbirósági urnák * szólítja, 
kitört, hogy a felesége holmiját, melyet a bűn-
jelekkel együtt elkoboztak, ne bántsák: mert, 
ha száz zsandár áll is mellettem, vért ontok 
értük!" 

És a felesége iránti gyengédség, ez az 
egyetlen emberi vonás e vérengző fenevadban, 
mely hidegvérüen gyilkolt nyomorék, védte-
len öregeket, de oly gyáva, oly poltron, hogy 
midőn várakozása ellenére, egy baltacsapásai-



2. oldal. 
tói félig eszméletlenül a földre esett gyenge 
asszony, némi ellenállást gyakorol s ujjába 
harapván, fájdalmat okoz neki, elejti baltáját 
s megrettenve, abbahagyja átkos művét. 

Sajátságos jelenség volt, hogy a vádlott 
az egész tárgyalás alatt védőjében legnagyobb 
ellenségét nézve, folyton vadul forgó szemek-
kel méregette s kérdéseire sokszor dacos, sőt 
saját érdeke ellenére, valótlan választ adott. 

Mikor a védő a bűnösnél az előre feltett 
szándék hiányát megállapítandó, a Tisócky-
féle eset tárgyalása alatt azt a kérdést vetette 
fel, hogy: 

— Ha a saját és a tanuk vallomása sze-
rint, ittas házaspártól a náluk sejtett 3 500 
irtot ellophatta volna, akkor is megöli őketí 

— Igen ! — felelte Gyömbér, — hogy 
tanuk ne legyenek, hogy rám ne vallhassanak! 

Gyömbér egészben azt a benyomást gya-
korolja az őt megfigyelőre, hogy oly kevés 
intelligenciával és olyannyira semmi erkölcsi 
alappal nem bír, miszerint nincs azzal tisztában, 
nem tudja felfogni kellőképen, hogy a gyil-
kosság bűn; egyáltalán a bűnről is csak oly 
fogalma lehet, hogy azt csak azért nem sza 
had elkövetni, mert az elkövetőt a törvény 
szigora sújtja. Okvetlenül igy kell lennie, mert 
ellenkező esetben, ha a bűntényeket csupán 
lelkének elvadultsága következtében követte 
volna el, oly gyöngédségre neui lenne képes, 
mint a minőt a felesége iránt tanúsított. 

Még egyszer fel csillámlott a bűnösben az 
emberi érzés és egyszersmind ujolag felszínre 
került az ő gyáva önzése, melynek következ-
tében mást, holmi értéktelen csekélységekért 
könyörtelenül meggyilkolni nem sajnált; de a 
neki okozott legcsekélyebb fájdalom, egész 
kihozza sodrából: midőn a kis 5 éves Faze-
kas Tóni, kinek Gyömbér elfogatását köszön-
heti (?), hogy ellene tanúskodjék, a terembe 
lépett. 

A fiúcska érdekes tanúvallomása utáu az 
elnök megkérdezte a bűnöst: 

SZENTESI LAP. 

— Mond csak Pali, miért nem ütötted 
agyon ezt a kis fiút is ? 

Hát felkérem a tekintetes járásbiró 
urat, megsajnáltaw, oszt' meg azt gondoltam, 
hogy ha megkegyelmezek neki, ezért tán majd 
nekem is megkegyelmeznek ! 

Az is megjegyzésre méltó, hogy a gyil-
kost már fogsága ideje alatt tetteinek ször-
nyűsége felől annyira felvilágosították, misze-
rint nem mondja soha, hogy „meggyilkoltam!* 
hanem „megütöttem!" s ha az elnök kérdi: 
„miért?*4 — »hogy meghaljon, kérem szíve-
sen !" 

A bűnös felesége és anyósa — mi előbbi 
tudósításunkból tévedésből kimaradt, — szin-
tén megjelentek ; de miután az elnök felvilá-
gosította őket, hogy nem kötelesek beszélni, 
nem is tanúskodtak. 

A két asszonyon, valamint a vádlottnak 
ma megjelent anyján, bár erőlködtek elérzé-
kenyülteknek látszaui, semmi különös meg-
hatottság nem látszott, csak a feleségének 
arcán ült némi szomorúság, és méltán, mert 
olyan magzatot hord szive alatt, mely a meg-
testesült legiszonyúbb bűnnek véréből való 
vér, s mely talán apjának akasztása napján 
látja meg először a napvilágot. 

A tárgyalást délelőtt egynegyed 9 órakor 
kezdték s lá-re befejezték a bizonyito eljárást; 
a vád- és védbeszédek d. u. 3-tól 5 óráig 
tartattak, mikor is a biróság visszavonulván, 
0 órakor hirdette ki az Ítéletet. 

Gyömbérnek a mult év őszén elkövetett 
két bűntettét még az első napon tárgyalták, 
de minthogy lapunk mult számában nem ir-
tunk felőlük részletesebben, most visszatérünk 
reájuk. 

1888. év nov. 10. és 11-ike közötti éjje-
len, félévi pausa után, újra vérrel szennyezte 
be vádlott kezeit. 

A kisteleki öreg Tisócki korcsmáros és 

A,.SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

B a c h a n a l u t á r ) . 
— Kajz. — 

Egy napsugár lopózott be a függönynyilason 
a szobába, s ráesett az alacsony pani.agra, melyen 
egy tiatal nő feküdt teljesen felöltözve. — Szép ar-
cán a kimerültség halványsága ült, lehunyt szemei 
körül kékes-fekete gyürük vonódtak; fölcserepesedett 
ajkai közül szakgatottan tört elő a lelekzet; melléről 
le volt tépve a selyem ruha, összetiport uszálya le-
ért a földre, s kikandikált alóla szép formájú laba, 
melyről felig le volt húzva a felretaposott sarkú to-
pánka. 

Az első napsugar utan második, harmadik, 
végre eg> egesz keve %szűrődött át a függöny nyila-
sán s vékony szövetén; a szoba félhomálya mindin-
kább vilagosszürkévé változott át s az egyes tárgyak 
körvonalai mind élesebbekké valtak. 

A csinos bútorok szerteszét voltak hányva. Az 
asztal mellett edény- és üvegcserepek heverlek a 
szőnyegen, az asztalon pedig egy dus lakoma ma-
radványai voltak végigöntözve. 

A szoba levegője telve volt dohányfüsttel, vi-
rágillattal, a kiöntött szeszesitalok átható bűzevei, s 
a tiatal nőnek, mintha lidércnyomásként nehezednék 
mellére ez a fülledt levegő, egy-egy pillanatra föl-
riad, merően néz maga elé. miközben érthetetlen 
szavakat mormol s kezével görcsösen megmarkolva 
ruháját, a megkezdett helyen tovább tépi le melléről, 
hogy könnyítsen nehéz helyzetén. 

Egy bachanal folyt le itt az éjjel, alig egy órája 
távoztak a vendegek: részben a saját lábukon, rész-
ben idegen segitseggel. 

A bachanalon e kimerült fiatal nő volt a házi-
asszony, mig a költségeket egy kopasz, kiélt börziá 
ner viselte. 

Én ismertem őt már régóta; mintegy három 
hó előtt láttam meg először egy kis kávéház tükrös 
emelvényén. 

A vendégek, kik ez éjjel vendégszeretetét él-
veztek, mind újdonsült ismerősök: kit az éjjel látott 
először, kit csak egy-két hét óta ismer. 

llárom hó előtt láttam először a Fógli mama 
kávéházában. 

Oh, a Fógli mama nagyon derek asszonyság! 
— Különösen szereti a „fiataisagot!« — kávéházát 
is leginkább pelyhes arcú gyermekifjak látogatják, 
kik az iskolából jövet, szégyenkezve rejtik könyveiket 
belső zsebükbe. 

Ide — a jókepü, kerek, kis Fogli mamához — 
hordjak zsebpénzüket, ki olyan szanakozólag simo-
gatja végig arcukat, ha a tanarok „égbekiáltó igaz-
ságtalanságairól - beszélnek, s biztatja is őket, hogy 
azért se tanuljanak, hisz ugy is többet tudnak ama-
zoknál! (Mely nézetet azzal is demonstrálja, hogy 
„doktor urnák- szólítja őket, s olyan ahítattal hall-
gatja tudományos vitáikat, melyeket a szomszéd 
nyugalomba vonult susztermester és egy föltűrt ing-
ujju kövér hentes mester gyönyörködtetésére folytat-
nak, - - mintha legalabb is értené.) 

A Fógli mama nagyon derék asszonyság! —• 
Ő nem szokott piszkoskodni; ő ad kedves diákjai-
nak hitelt is; tökeletesen megbízik becsületükben! 
(ha a gyűrűiket, vagy órájukat ott hagyjak zálogba.) 
— S azt sem banja, ha azok a kedves „fraccok* 
egy kis ferblit, vagy nasi-vasit játszanak — minden 
hatos utan egy krajcart téve le a „pinkába", — hadd 
legyen szegényeknek is egy kevés élvezetük, hiszen 
tönkremennének máskülönben az örökös tanulásban! 
Oh, a Fógli mama nagyon derék asszonyság! 

Egy napon nagyon kellemes meglepetésben 
részesítette az ő kedves gyermekeit: 

A kierdemült kasszirleány, a Sári, vagy a mint 
magát neveztette: Charlotte, videkre ment „szerencsét 
próbálni- s helyen egy kis felénk, szögletes leányka 
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felesége voltak ez alkalommal az áldozatok; 
s e bűntettét oly furfanggal hajtotta végre, 
hogy teljesen félrevezette a rögtön megindi 
tott vizsgálatot, minek következtében egy 
csomó vásáros tótot és egy, ez ügyben ártat-
lan lókötő bandát fogtak el helyette. 

E. Gyömbér, mondja el, hogyan történt 
a baj ? 

Gy. Halasról jöttem vissza, hova anyám-
mal az ott lakó testvérem meglátogatására 
mentem s miután régi ismerősömtől, Pálinkás 
Pétertől, kinél régebben dolgoztam is, 50 krt 
kértem, bementem este felé a Tisóckiék kocs-
májába. Az asszony, meg az ember részeg 
volt s én is megittam 10 - 1 1 félliter bort. 

E. Sok az egy embernek, Pali! Sajátsá-
gos, hogy maga, bár máskor nem szokta a 
borivást, mielőtt bajt csinált, mindig sokat 
ivott! 

Gy. Azért ittam, kérem alássan, hogy 
bátorságom legyen! 

E. Beszélje tovább! 
Gy. Azután kiment az öreg, hogy vackot 

készítsen számomra, s mikor bejött, a szeme 
közé ütöttem 4—5-ször a baltával, hogy meg-
haljon. 

E. Hol vette a baltát? 
Gy. Ugy találáltam és élesítettem ki Zsi-

gerháton. — Mikor gondoltam, hogy az öreg 
meg van halva, letakartam párnával s a kam-
rában levő asszonytól pénzt kértem, mire az 
azt mondta, hogy „nincs", akkor aztán őt is 
megütöttem és a hordók közé löktem. 

E. Mit csinált aztán? 
Gy. Beakasztottam az ablakot párnával, 

kocsonyát ettem, s az asztalra raktam 4 tál 
kocsonyát, boros üvegeket, poharakat, kése-
ket s villákat, hogy azt higyjék, hogy többen 
voltak. 

E Mit vitt el onnét? 
Gy. 10 frt 20 kr. réz- és ezüstpénzt, mit 

egy fatálban találtam, ruhakefét, ollót, egy 
pár papucsot, revolvert és kendőket. 

ült falusias szabású ruhában, mély tüzű szemeit fé-
lénken a kötényére sütve le. 

A Fógli mama műértőleg mérte végig szemei-
vel a leánykát, nyelvével csettentett, mint az Ínyenc, 
kit egy jó ebéd előérzete foglalkoztat, hamiskásan 
ránk kacsintott és megfenyegetett húsos ujjával, 
mintha mondaná: „hej fiuk, ez a leány nem nektek 
való !« 

Es mi, valahányan odajártunk a Fógli mamá-
hoz, mindnyájan szerelmesek lettünk a kis Viktorba. 
Plátói érzelmekkel voltunk eltelve a gyönyörű kis 
teremtés iránt, ki szinte félénk szendeségben olvadt 
fel, bár minden tagocskájában tüz-láng égett bárso-
nyos finom bőre alatt, és a világ minden kincseért 
sem mertünk volna egy kétértelmű szót kiejteni je-
lenlétében, habár elődje már évek óta a kávéházi 
közönség legki méletlenebb élczeinek czéltáblájául 
szolgált. 

Mintegy két hét telt el így, midőn a kis Viktor 
egy „ismeretlen jólevő "-tői uj ruhát, apró éksze-
reket s virágcsokrokat kapott, — természetesen a 
jóságos Fógli mama közvetítésével. 

És a szerencsétlen, ártatlan kis áldozat még 
eldicsekedett nekünk a kapott ajándékokkal (bizonyo-
san egy gazdag nagybátya küldte neki, ki valószínű-
leg hallott az ő szorgalmáról és szerény magavisele-
téről), s mikor azt hitte, hogy nem látják, a tükör 
előtt még kacérkodott is önmagával, divatos uj ru-
hájában. 

Pár héttel az első ajándék után, Viktorka meg-
ismerkedett az „ismeretlen jótevővel." A Fógli mama 
szép lakást bérelt ki számára, — természetesen az 
„ismeretlen jótevő ur" pénzén — s arany tanácsok-
kal látta el, a mi az ilyen fiatal leányoknak nagyon 
megbecsülhetetlen! És m:ndezt tisztán iránta való 
baratsagból tette; mert ő nagyon derék, önzetlen 
asszonyság volt. 

Három hó alatt vagy hatszor változtatta már 
a kis Viki — kiből azóta elegáns, nagyvilági hölgy 



96. szám. 
E. Milyen szándékkal ment oda? 
Gy. Hogy megütöm őket, aztán elveszem 

a pénzüket. 
Dr. Schnell: Ha tudta volna, hogy csak 

ily kevés pénzük van, akkor is megölte volna 
őket? 

Gy. Azt hittem, hogy több pénzük van. 
Védő: Hát hogyha ellophatta volna a 

részeg házaspártól a pénzt, akkor is megölte 
volna^őket ? 

Gy. Igenis, hogy ne tanúskodhassanak 
ellenem. 

E. Mit csinált azután ? 
Gy. Rájuk zártam az ajtót, és a kulcsot 

a véres baltával együtt a kútba dobtam. 
Következett a tanuk kihallgatása. 
Gozdánoyics Tódor tanú gyakran eljárt 

a meggyilkoltaKhoz; ismeri a holmijukat s a 
többiek közt lévő, kék alapszínű, nagy virágú 
nyakbavaló kendőt is fölismerni, véli mert abban 
járt Tisóckyné rendesen a templomba. 

Gy. Nem igaz, mert az a feleségemé, én 
szereztem szegénynek még leánykorában, igaz 
uton. 

Aussiánder János felismerni véli a revol 
vert, iiabár fogóján nincs rajta az a barna 
jegy, mely azelőtt rajta volt. 

Padlicska Jánosné, a meggyilkolt Tisóc-
kyné testvére, nagyon jól ismeri egyetmásukat, 
s a nagy kendőre is határozottan rámondja, 
hogy az a Tisóckynéé volt. 

Gy. (láthatólag izgatottan, kezeit beszéd-
közben folyton a mellére téve): Ne higyjen 
a tek. jbiró ur ennek az asszonynak ! Hitet 
teszek rá, hogy nem mondott igazat, mert 
én vettem meg 6 év előtt a szegény leánynak 
jegybe ! 

A tanuk meghiteltetése után, a Vince 
Rókusné esetét tárgyalták, kit vádlott 1888. 
nov. 27-én gyilkolt meg, hogy ruhát szerezzen 
magának, melyben esküvőre menjen. 

E. Mikor nézte ki a helyet? 
Gy. Mielőtt a bajt elkövettem volna, két 

lett — az „ismeretlen jótevőket." Toilettejei imádói, 
barátnői körében általános irigységet keltettek, esté-
lyei pedig az aranyifjusagnak legkedvesebb gyülhelyei 
voltak. 

Barátai társaságában átdobzódott éj után bá-
gyadtan ott fekszik most a pamlagon; kimerült agyá-
ban alomkepek alakjában felujulnak a baclianal félig 
elmosódott képei: azok az italtól és szenvedelytől 
feldúlt férfi és nőarcok, az az őrjöngő, szilaj jókedv, 
mely levetkőzte róluk a szeméremnek legutolsó, még 
rajtuk maradt cafrangját is. 

És ez undorító emlékű álomképek látása köz-
ben felriad, kezeit arcához nyomja, miközben egy 
forró könyet érez végig futni rajta. — Az otthonra 
gondol . . . 

Hogy örülnek szegény özvegy anyja és apró 
testvérei a tegnapelőtt küldött levelének, melyhez 20 
frt volt mellékelve, mint e havi megtakarítása. — 
„Nagyon szép fizetése van ám az én kis Vikimnek!" 
— beszéli a jó öreg asszony szomszédnőjének, — 
„mert rendkívül ügyes varrónő s a gazdája is szereti! 
Bizonyosan szerencsét fog csinálni s mi még boldo-
gok, nagyon boldogok leszünk általa! 

Boldogok . . . 
Oh! bár visszatérhetne még tisztán, ártatlanul 

e kincsek közül, az otthon nyomorába, az otthon 
nélkülözései közé! 

Oh, bár visszatérhetne ! De nincs hozzá ereje, 
nincs hozzá bátorsága ! . . . 

Oh, bár meghalna! Bár végét vethetné e gya-
lázatos fénynek, e piszkos csillogásnak ! . . . 

Idegesen ugrik fel ültéből; rátapos piciny lá-
bával lecsüngő uszályára s letépi a ruháról, — föl-
kap egy félig telt, letört nyakú pezsgős palackot, 
egy cseppig kiüríti tartalmát, aztán haragos szisze-
géssel csapja a szemközt függő nagy falitükör kellő 
közepébe. Childe Harold. 

SZENTESI LAP. 

napig kódorogtam a böldi révnél és egy el-
hagyott kunyhóban laktam. Reggel 7 órakor 
mentem be hozzá, s baltával megütöttem, 
miután pedig ennek véres nyele kicsúszott a 
kezemből, egy, ott talált sulyokkal folytattam 
az ütést. — Az asszonyt betakartam dunná-
val, a ládából kivettem egy tizes bankót, ösz 
szeszedtem holmi ruhaneműt, egy kis lajbit, 
egy nadrágot, egy gatyát és egy kenyérruhát, 
aztán meg az ott talált uj pár csizmát fel-
vettem, az én rosz csizmámat meg az ól 
mögé dobtam. 

E. Hát azután? 
Gy. Az ablakra késsel, villával egy tö-

rülközőt szúrtam, az ajtót bezártam és a kul-
csot az árokba dobtam. 

E. Otthon mit mondott a ruhák felől? 
Gy. Azt, hogy Szentesen a piacon vettem. 

A tárgyalás második napján, az előbbi 
napon, a két utolsó esetre vonatkozó, még 
be nem érkezett tanukat hallgatták ki. 

Domanics Pál és Kondás János kisteleki 
esküdtek jelentek meg elsőknek a gyilkosság 
színhelyén. 

V i n c e Rókusné meggyilkoltatására térve 
vissza, kihallgattatott az áldozat férje, Vince 
Rókus 

E. Mondja el, mit tud az esetről? Mikor 
és hogy vették észre a szerencsétlenséget? 

Elmondja az esetet szórói-szóra, ugy, a 
mint azt lapunkban annak idegén közöltünk. 

A bűnjeleket felismeri; de megjegyzi, 
hogy tojás és disznóhús is veszett el. 

Gy. Azt megettem. 
E. Az ellopott tárgyakat visszaköveteli? 
T. Nem kell nekem, se én, se a fiaim 

nem használnák úgyse ! 
Vince Rókus fiai és Nemes Sándor ha-

sonlóképpen adják elő az esetet; Gábornak 
vissza is köszönt az idegen, kit ő Gilice Já-
nos szomszédjuknak vélt. 

Kis Pál Ferenc és Kanász Sándor szintén 
jelen voltak, mikor Vincénét meggyilkolva ta 
lálták. 

Gilice János két napig az eset előtt kinn 
se volt a házból. Az elnök tanút Gyömbér 
mellé állíttatja, s az összemérésnél kitűnik, 
hogy vagy fél fejjel kisebb nála. 

A Lévi Léni ellen tervezett gyilkosság 
meghiúsultával letűnt a szörnyeteg szerencse-
csillaga, mert véres keze több halált már nem 
oszthatott. 

Az első tanú az áldozatnak szánt Lévi 
Léni, ki még most is fájlalja a gyilkos által 
okozott sebeket. 

E. Beszélje el a dolgot, hogy esett? 
T. December 17-én este fél tizkor bejött 

a korcsmámba egy ember, ki enni és inni-
valót kért; mikor aztán kértem, hogy fizessen, 
az oldalzsebéből baltát rántott elő, s kétszer 
a fejemre vágott. A csapásoktól a földre es-
tem, mire ő elkezdett fojtogatni; de szeren-
csémre a hüvelykujja a számba került és meg-
haraptam, mire ő elejtette a baltát és én ki-
szabadulva alóla, az udvarra szaladtam és se-
gítségért kiáltottam. 

E. így volt-e Pali ? — Miért hagytad el-
menekülni? 

Gy. Mert kicsúszott a balta a kezemből. 
E. Nem ugy volt az tán Pali? 
Gy. No hát, mert az ujjam néztem! 
E. Mondja csak tanú, mit ivott Gy.? 
T. Négy félliter bort hidegen, háromszor 

meg vörös bort melegittetett; azonkívül pedig 
7 kávét. 

E. Megismeri vádlottat? 
T. Igen. 
E. Volt-e Gyömbér azelőtt is magánál és 

mikor? 
T. Kétszer volt; másodszor az eset előtt 

való nap reggelén. — Egy üveg pálinkát kért 
hitelbe, de én nem adtam; mire azt mondta, 

3. oldal_ 
hogy van neki pénze, de csak tizes és ötve-
nes, és én meggondolatlanul azzal válaszol-
tam, hogy tudnék akar százast is váltani. 

E. Milyen szándékkal ment oda, Pali? 
Gy. Hogy megüssem, aztán elvegyem a 

pénzét. Ezért kérdeztem, hogy tud-e 50-est 
: váltani ? 

E. Mi történt azután, hogy az asszony 
kiszaladt? 

Gy. A zajra előfutott a házigazda, kit én 
a baltával megfenyítettem (megfenyegette.) 

E. Hová tűnt el, mikor Gibba üldözőbe 
vette ? 

Gy. Az árokban húzódtam meg a dobogó 
alatt. 

Gibba László tanú épen újságot olvasott, 
mikor a jajkiáltásokat hallotta, kifutott tehát, 
hogy szétnézzen, de a korcsmaajtóban Gy., 
véres baltáját felemelve, útját állotta. 

E. (Gyömbérre mutatva.) Ez volt a tettes? 
T. Igen. 
Védő: De hisz tanú a vizsgálóbíró előtt 

azt vallotta, hogy nem ismerte íel határozottan. 
T. Dehogy nem ismertem fel, futottam 

is utána, mert tudtam, hogy bűntettet köve-
teti el, miután a padló csupa vér volt. (Tanú, 
mialatt beszél, élénk gesztikulálás közben a 
vádlottak padja mellé kerül.) 

Gy. (mintegy á lépésnyire szembeállva 
tanúval): Hogy meri azt állítani, hogy véres 
volt a padló, hisz csak (?!) kettőt ütöttem a 
fejére? Hogy mer itt hazudni? Menjen ki, 
inig szépen van; mert (leül és fejét 
oldalt tenyerébe hajtva, érthetetlen szavakat 
mormog.) 

E. Nono, Pali, egy kicsit lassabban! 
Vattai Mária, ki bejárója volt Lévi Léni-

nek, szintén többször látta Gy.-t a korcsmá-
ban megfordulni, hol Gy. magát Tóth István 
felsőpárti lakosnak vallotta. 

Érdekes jelenet volt, mikor Pataki István, 
Gy.-nek egykori pajtása elmondta, hogy vád-
lottat máskülönben jóravaló embernek ismerte, 
de a munkát nem szerette; tavaly is, mikor 
olyan jó napszám volt, hiába biztatta, csak 
ugy ímmel-ámmal dolgozott néha-néha. 

Csodálatos, hogy Gy. legkivált azon 
tanúvallomások ellen berzenkedett, melyek az 
ő dologkerülését bizonyították ; most is ke-
serű hangon tört ki a tanú ellen: 

— Fölkérem a tek. törvényszéki urakat, 
ne lngyjenek neki, mert részeges ; aztán meg 
az ilyen szegény embereknél nem ugy van, 
mint az urak között. Olyan a szegény ember, 
mint a kutya, a ki egymást marja, mind 
egymásra vall! 

A véres baltát, melylyel Lévi Lénit meg-
gyilkolni akarta, a mindszeuti kompjárónál a 
1 iszába dobta ; a Batik Mihály bódéját fel-
törvén, szerzett magának másikat, melyet a 
tulajdonos, Tamási András, ki vám fejében 
hagyta Batiknál zálogba, felismert, mert sete 
lévén, a baltája baloldalt volt falcolva. 

* * 
* 

Az utolsó gaztett szerencsétlen aldozata Faze-
kas Istvánné, ki látható erőlködéssel vonszolta össze-
törött tagjait, s a közönség és a birák élénk részvé-
tétől kiserve lépett a terembe. Az elnök széket ren-
delt a szegény asszonynak, ki leülve, gyenge, alig 

¡'érthető hangon beszélte el az esetet. 
— F. év április 17-én volt, hogy este 6 óra-

kor egy idegen férfi jött be a pítarajtón; egyedül 
voltam otthon két kis unokámmal. Háttal allottam 
az ajtóhoz, amikor az idegen bejött s ő egy vastag 
doronggal fejbe ütött, hogy a főidre rogytam, majd 
belökött a másik szobába, közben a lábával rug-
dosott, szalonnát, kenyeret és pénzt követelve. Mi-
kor azt mondtam, hogy kenyeret adok; de pénzem 
és szalonnám nincs, bicskával szurkálta össze az ar-
comat s rám kiáltott, hogy: „no, majd lesz, ha 
nincs !" Azután csak azt láttam, hogy a gerendáról 
levett egy üveget, melyben egy hatos áru halzsir volt, 
levetette a bocskorát s miután mind rákente, a ta-
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risznyájába tette el, ekkor a nagy fájdalomtól el-
kábultam. 

E. Így volt. Pali? 
Gy. Igen. 
E. Mit vitt el onnét? 
Gy. Egy bugyellárisban 6 krt, egy borotvát 

selyemkendődarabba takargatva, egy bicskát, két 
gombolyag fehér cérnát, tüt és egy pakli kártyát. 

E. A két kis gyermeket mért nem ölte meg? 
Gy. Megsajnáltam őket, aztán meg gondoltam, 

hogy ha megkegyelmezek nekik, nekem is megkegyel-
meznek majd. 

SZENTESI LAP. 94. szám. 

— Nincs filloxera. Ministeri rendelet foly-
* tán, a városi tanács részéről f. hó 13-án a nagy-

A belügyminiszter kiskorú Fazekas Antalnak, szőiőkben filloxera-vizsgálatot tartott. A kere-
Fazekas Istvánné 5 éves unokájának, ki Gyömbér séssel megbízott bizottság, mint őrömmel értesülünk, 
Pál elfogatását lehetővé tette, 250 frt jutalomdijat filloxera-menfesnek találta a Nagyhegyet 

. .. — Nyomda árverezes. A Kovács-féle adományozott. * • - -nyomdára elrendelt árverés f hó 13-án tartatott 
meg. A nyomdát 1598 frt 80 krért Illés Jenő 
vette meg. 

Vógh Eszter kisasszony, Végh Sándor 
kir. bírósági végrehajtó kedves leánya, ki a szabad-
kai állami tanitónóképző intézetben kitűnő sikerrel 

Csongrádvármegye közigazgatasi bizottsaga f. tette le a tanítónői vizsgát, f hó 11-én a berettyó-
hó 12-én, hétfőn tartotta meg Zsilinszky Mihály fő- uj falui ref. egyházhoz egyhangúlag tanítónőnek va-

Helyi és megyei hirek. 
Közigazgatási bizottsági ülésből. 

* ' Ü T ' c • a u a , ^ t*ov Imlha akart ¡spán elnöklete alatt augusztus havi rendes ülését. : lasztatott meg. Gratulálunk! 
E. Mikor Szegvarig üldöztek, egy kútba aka.t / * : _ Hibaigazitas. Lapunk mait szamaban 

ugrani ? 
Gy. Nem akartam. 

a hibás gyorsírás következtében a „Gyömbér Pál A bizottsági ülésben a szentesi bizottsági tagok kö-
zül kevesen vettek részt, mert legtöbben az ugyan- b i i n f i ^ 

V Fa/ekas István Fazekas József ifi. Fazakas a z o n i d ő r t í egybehívott városi közgyűlésen voltak el- bér Pál egy Ízben már 3 hóig ült: 3 hóig csak Bes-
_ , * ^ ' _. , _ / '»¿B r/,cy foglalva. A közigazgatási bizottságban először jelent senyeivei volt egy cellában, de börtönbüntetése 2 és 
stvan es Vince Ferenc az uldozes es elfogatas resz- J ^ ^ ¿ J F m á c y , , n a c penzügyigazgató, félév volt .Bessenyeit sem akasztottak fel; mert a 

leteit beszeltek el. 6 u »-»^u i — " f i , - , J - u - - -
A legérdekesebb és a legnagyobb érdeklődést k l a P ^ u g y i re _ nn n/^Áf.illIrrVum 111 

, »- i i i kúria — bizonyítékok hiánya miatt — föloldotta az sforinrol szolo törvény ertelmeben g G y ö [ £ b é r p á , / t a n i , ó m e s t e r e . 0
1 8 8 7 f b e

a
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az adófelügyelő helyett tagja a bizottságnak. A penz-
ügyigazgató kijelentette, hogy a bizottság tárgyalásai-
ban felváltva fog részt venni Vadász József pénzügy-
igazgatósági titkár, h. igazgatóval. A bizottság ennél-
fogva az uj pénzügyigazgatót a kilépett adófelügyelő c s a k a z ü n n p p r e g g e l é n i n d u U a k A z i n t e „ i g e n t i á b ó l 

helyere beválasztotta a tegyelmi bizottság, ugyszin- i s számosan rándultak át csongrádi ismerőseik láto-
tén a községi jegyzői vizsgáló bizottság tágjául 

A bizottsági ülésen a rendes, chablonszerű 
ügyeken kivűl kevés érdekes tárgy került szóba. 
Leginkább érdekli a vármegye közönségét az alispan 
azon jelentese, hogy mult hó 24-én Szegeden Kállay játékra adna neki tárgyat. Egy fiatal delnő igy szólt: 
ministeri biztossal megkötötte a szerződést a böldi 

keltett tanú az összetört öreg asszonynak 5 eves 
unokája, a kis Tóni volt. 

A szöszke fejű, kékszemű szoknyás fiúcska vo-
nakodva lépett öregapja oldalán a terembe, hol föl-
állva nézegették a legkisebb tanút, ki két kis kezet 
félénkeu, szégyenlősen a szájaba tette. 

Az elnök a szokott figyelmeztetést, hogy igazat 
mondjon, a gyermek korához mérten tette meg, mire 
ez egész batran mondta el, hogy ütötte le Gy. öreg-
anyját. 

E. Hát mit csinált? 
T. Nyaklóval bekötözte az ajtót. 
E. Hát azt honnét tudtad, hogy merre 

ment el? 
T. Lestem a kis ágyon keresztül. 
E. Ha az ajtó zárva volt, merre mentél ki? 
T. Addig ráztam az ajtót, nng egy nyilas ta-

madt, azon meg kibújtam. 
E. Rá tudnál-e ösmerni 
T. (Gyömbérre mutatva) E' vót a'! 
A bűnjeleket a tanuk felösmerték; mikor a 40— 

50 centiméter hoss*u, s vagy 20—30 centi méter szé-
les, tuskóból kifaragott dorongot a gyenge, összetört, 
vézna asszonynak megmutattak, a hallgatóságon az 
elszőmyüködés moraja futott végig, Gy. pedig, mintha 
elszegyelte volna magát, behunyta szemeit. 

A délelőtti tárgyalást a dr. Aigner törv. orvos 
áital fölolvasott orvosszakértői vélemény fejezte be, 
melyben határozottan ki van mondva, hogy vádlott, 
ugy tettei elkövevetésekur, valamint most is, ép el-
mével es teljes akaratelhatározassal bir. 

Védő kétségbevonja a szakértők véleményét, s 
kéri a vádlottat megfigyelés végett a lipótmezei té-
bolydába küldeni, — mit a törvényszék megtagadva, 
ellene semniiségi panasszal él. 

Délután a vád- és vedbeszédek megtartása után, 
elnök fölszólította Gyömbért, hogy akar-e még vé-
delmére valamit mondani? 

— Igenis! — felelte. 
Azután kuszáitan, zavarosan elkezdett beszelni, [ e t t Paradeiser Katalin, f. hó 14-én <L u. 4 órakor 

.. . „. -w . • , ~ . - , • hosszas, kínos szenvedes utan jobbletre szenderült A 
miből vegul az sult ki, hogy o meg mer esküdni, b ü d o g ú l t b a n pváznovszky Lajos armentesitő társulati 
miszerint a tanuk egy resze — hamisan esküdött, nyilvántartó, városi kepviselö, szeretett nejét, két kis 

Miután az elnök figyelmeztette, hogy ez nem leanya édes anyjukat gyászoljak. Temetése f. hó 
ő reá tartozik, közönyösen, vontatottan beszélt vala- [(>-zn reggeli 9 orakor lesz. Beke poraira! A melyen 
mit a kertészekről, kik munkasaik bérét nem fizetik ^ f 0 . 1 1 c

tf [* á [ ó} x
 a következő gyászjelentést vettük : 

, c, , . . . . j • , „Alulírottak melyen szomorodott szívvel jelentik a 
rendesen. - Egyszóval azt akarta mondani, hogy a f o r r ó n s z e r etett leány, - nő, illetve édesanya, test-
nyomorúság vitte a bűnre, „mert a szegény ember Ver es sógornő: Assakűrty Práznovszky Lajosné, 

természetes halállal halt meg. 
— Bucsu Csongrádon. A nagy boldogasz-

szonyi bucsut ez idén is nagy ünnepélyességgel fog-
ják Csongrádon megülni. Szentesről már tegnap is 
sok búcsújáró indult at Csongrádra, de legtöbben 

gatásara. 

Arany kalászok. 
Felkért valaki egy társaságot, hogy rimes szó-

— Válassza ön tárgyul személyemet, s mondjon 
töltésnek a Csongrád-sövényházi társulat tulajdonába ^ h o W _ a Z h

J
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leendő átengedese iránt. E szerint a böldi töltés an-
nak a társulat uj töltés vonalába való beszakadásaig 
a Csongrád-sövényházi társulat tulajdonába megy át, 
mely azt 8 meter korona szélességűre tartozik ki 
építeni; a varmegye részére a közlekedés szolgalmi 
jog gyanánt fentartatik, köteles azonban a várme-
gye a töltést utkaparó által jókarban tartani. A bi-
zottság az alispáni jelentést tudomásul vette, s a 
szerződést, minthogy abban vagyonátruházásról van 
szó, Csongradvármegye köztörvényhatósági bizottsá-
gához jóváhagyás végett beterjeszti. 

Ezután több érdekes fegyelmi ügy tárgyal-
tatott. Így Borbás Mihály csongrádi jegyző a be-
fejezett fegyelmi vizsgálat következtében, állásá-
tól felfüggesztetett. 

Ezenkívül a bizottság Zöld Antal csongrádi 
tanítót „Le az alarccal!" cimü köpiratáért, melyben 
Hegyi csongrádi plébánost igyekezett meghurcolni, 
hivatal vesztésre ítélte, úgyszintén Budás Béla do-
rosmai városi tanácsnokot, ki a városi közgyűlésen 
Staminer alispán ellen élt becsmérlő kifakadásokkal. 
Molnár János királysági tanitó azonban a szentesi 
iskolaszék altal ellene emelt vád alol teljesen felmen- zonyitványokat, hogy mint végzettek, diplomával lép-

érzékeny sértést fejezzen ki, a negyedik pedig udva-
riasan békéltessen ki érte. 

A fiatal ember a kővetkező szójátékot rőgtőnzé: 
Nagysád alig tizennyolc éves még, 
És férj nélkül, — ki hinné: anya már rég, 
Ez szint' oly kevéssé titok, mint más tények i 
Mert hangosan hirdetik azt a szegények. 

Az író, kit a dicsőség szomja vezet: holdként 
világit; de nem melegit soha. 

Minden kunyhó, melyben remény él, palota. 
Fösvénykedni mindennel vétek, egyedül az idő-

vel nem. 
A sok beszéd közt el nem marad a vétek ; a 

ki ajkait fékezi, okosan cselekszik. 
A balgaság mindjárt kimutatja bosszankodásaf, 

az okos pedig titkolja szenvedett sérelmét. 
Az igazság nem szabhatja magát hozzánk, ha-

nem mi nekünk kell alioz illeszkednünk. 
A kik isren sokat foglalatoskodnak csekélységek-

kel, rendszerint alkalmatlanokká válnak. 
Elrejteni a szerelmet ott, a hol az létezik, vagy 

színlelni ott, a hol hiányzik, gyenge az emberi sziv. 
A leányok nem hoznak a nevelő intézetből hi-

tetett csográdi közgyám 25 frt pénzbírságban marasz-
taltatott el, szabályszerűtlen fizetés teljesítése miatt. 

— Halálozás. Práznovszky Lajosné szüle- , e ^ e n 

jenek a vilagba, a leányok élőbízonyitványok magok. 
Ki vakmerőn merészkedik, az elbukásra kész 

K E 

se bújhat áui elevenen a föld ala! született Paradeiser Katalinnak f. 1889. évi augusz-
Egy órai tanácskozás után — 6 órakor este — t u s 14f-tín u- 12 5 órakor életének 29. boldog, 

a törvényszék, a védő fényes beszéde dacára, bűnös- ^assagának 12-ik évében szívszélhűdés következ-
1 i i n n A U' i U- i i •• . * no o teben történt gyászos kimultat. A boldogu tnak hü t nek talalta Gyömbért a büntető törvénykönyv 278.§- t e l e m e i f h ó f 6 _ a n d> e> 9 ó r a k o r a « r ó m k a t h 

ban ütköző gyilkosságban, a 346. g-aban ütköző egyház szertartasai szerint fognak örök nyugalomra 
rablásnak minősített lopásban, gyilkossági kísérletben tetetni. Az engesztelő szent mise-aldozat f. hó 17-én 
és jogtalan elsajátítás bűnében, s mindezekért össz- reggeli 8 órakor fog az egek Urának bemutatni 
büntetésül kötél által i halál t mér fejére. £ l d a s l e ^ e n

4 Porain ! - Pradeiser József és neje 
. - m . . . . . . . Kamaras Katalin, mint szulok. Praznovszvszky Lajos, 

Elítéli továbbá 10 frt penzbuntetesre, a vegre- m i n t férj. Práznovszky Gizella és Gabriella, mint 
hajtási költségeknek 15 napi alatti megfizetésére és gyermekei Paradeiser László, mint testvér. Ágoston, 
azon esetre, ha a halálítéletet börtönbüntetésre vál- Kóza és Mariska, mint sógornői 

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

Érvényes 1889. junius 1-töl. 
Szentes—Szolnok. 

Szentes indul 5 ó. 36 p. éjjel, 12 ó. 03 p. d. u. 
Tőke erkezik ti ó. 13 p. éjjel, 12 ó. 40 p. d. u. 

toztatná a magasabb forum, a büntetésidő leteltétől A közpénztár szombaton, f. hó 18-án 
számítandó 10 évi polgári jogainak felfügesztésére a d a t i k á t bizottságilag az uj tisztségnek. 

Kszt.-Márton , 
P.-Homok , 
T.-Földvár , 
Martfű 
Kengyel , 
P.-Tenyö , 
Szajol , 
Szolnok 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

S z o l n o k — S z e n t e s . 
B.-peströl indul 9 ó. 30 p. éjjel, 8 ó. 20 p. d. e. 
Szolnok „ 3 ó. 26 p. éjjel, 11 ó. 50 p. d. e. 
Szajol érkezik 3 ó. 55 p. éjjel, U ó. áá p. d. u. 
P.-Tenyö „ 4 ó. 31 p. éjjel, lá ó. 44 p. d. u. 
Kengyel , 4 ó. 59 p. éjjel, 1 ó. 12 p. d. u. 
Martfű érk. 5 ó. 30 p, éjjel, 

6 ó. 58 p. d. e. 1 ó. 20 p. d. u. 
7 ó. 37 p. d. e. 1 ó. 52 p. d. u. 
8 ó. 05 p. d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 
8 ó. 23 p. d. e. 2 ó. 37 p. d. u. 
9 ó. 04 p. d. e. 3 ó. 12 p. d. u. 
9 ó. 31 p. d. e. 3 ó. 31 p. d. u. 
9 ó. 52 p. d. e. 3 ó. 51 p. d. u. 

10 ó. 30 p. d. e. 4 ó. 55 p. d. u. 
8 ó. 15 p. éjjel. 

és hivatalvesztésre. — A kispiaci artézi kntat illetőleg, 
Gyömbér az Ítéletet látszólag hidegen, közö- ™ n t e r t e s ú ^ , k > a polgármester felhívta Iraszek és 

x c Ai 1 AW V' AA A U , Krausz vallalkozokat, hogy f. hó 18-áig nvilat 
nyösen fogadta s az elnök kerdesere, hogy appel- k o z z a n a k ; vajon szandékoznak-e a kut építését befe-
lal-e, rekedt, fátyolozott hangon valaszolta: jezni, vagy sem? Hat bizony nagy ideje volna, ha-

T.-Földvár , 
Homok , 
Kszt.-Márton , 
Töke , 
Szentes , 

6 ó. 02 p. d. e. 
1 ó. 40 p. d- u. 
2 ó. 12 p. d. u. 

6 ó. 15 p. d. e. 2 ó. 24 p. d. u. 
7 ó. 30 p. d. e. 3 ó. 06 p. d. u. 
8 ó. — p. d. e. 3 ó. 36 p. d. u. 
G ó. 34 p. d. e. 4 ő. 11 p. d. u. 

— Igen. már egyszer ezzel a kúttal is készen lennénk. 

Szentes, 1889. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




