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Előfizetési árak: 
Esy évre . 
Fél évre . . 
Negyed évre 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Szerda, junius 20« 

POLITIKAI ÈS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyet példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FERENCZ. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivatalban és lapkihordóink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Carnot-t megölték. 
A franczia köztársaság elnöke halva fek-

szik. Megölte egy gyilkos tőr, melyet egy 

anarchista mártott a nemes franczia nemzet 

első polgárának mellébe. A gyilkosság rémü-

lettel töltötte el egész Franczíaorszagot, és 

megdöbbenést, felháborodást kelt az egész 

czivilizált világban. 

A szabadelvű polgári társadalomnak vér-

tanujává avatta a gyilkos tőr a harmadik 

franczia köztársaság elnökét, mert Garnot an-

nak a rémületes támadásnak lett áldozatává, 

amely a felszabadult, magasra fejlődött em-

beriség legdrágább javát, a czivilizácziót ostro-

molja. És ebbe az érzésbe hatalmasan bele-

vegyül az ember iránt érzett részvét, egy be-

csületes, derék férfi rettenetes sorsán érzett 

fájdalom is. 

A gyilkosság olyan embert ért, akinek 

emlékezetét politikai bűnök emléke nem szep-

lőzteti, aki a kötelességteljesitésben látta nagy 

hivatala minden feladatát, aki még az egyé-

niségét is lenyűgözte, csak azért, hogy az 

állása és az a hivatása, hogy a köztársasági 

eszmét szimbolizálja: emberi tulajdonságok-

tól, gyengéktől ás erényektől menten, teljes 

fényében álljon nemzete és a nagy világ előtt. 

A franczia nemzet is azok közé tartozik, 

amelyeket nagy fájdalmak egyesíteni szoktak. 

Az a fájdalom, a mely most érte, azok a 

könnyek, amelyeket az Elysée-palota vértől 

borított halott ura fölött ont : valószinüleg 

egyesíteni fogják a czivilizácziónak, a veszé-

lyeztetett szabadságnak, azoknak a javaknak 

védelmére, amelyek az emberiség egyik leg-

nagyobb erőpróbájának, a nagy forradalom-

nak vívmányai. 

A franczia nemzet nagy fájdalmában, 

amelyet a polgári köztársaság vértanuján 

érez, részt vesz az egész világ. Az állameszme 

ellen támadó fanatizmusnak, az őrjöngő anar-

kiának ártatlan áldozatát, a franczia nemzet-

tel együtt gyászolja a czivilizált nemzetek 

nagy testvérszövetkezete, benne a magyar 

nemzet is, amelynek ez az eszme az élete 

vezére, az erőssége, a legszentebb ideálja. 

Carnot köztársasági elnök meggvilkolásá-

ról a lapok a következőket irják : 

A merénylet. 
Garnot köztársasági elnök, aki vasárnap érke-

zett Lyonba, délelőtt a tisztelgéseket fogadta, dél-

után pedig megnézte a kiállítást. Onnan a tisztele-

tére rendezett banketre hajtatott. 

A lakoma után Garnot Dupuy miniszterelnök-

kel és Rivod prefektussal hamarabb eltávozott, hogy 

a színházba hajtasson a díszelőadásra. A palota előtt 

megszámlálhatatlan sokaság tolongott, ugy hogy a 

rendőrök és a lovasőrség alig tudta a kocsiktól tá-

vol tartani a népet. 

Garnot a diszhintóra ült. Ebben a pillanatban 

egy husz évesnek látszó jockeynek öltözött fiatal 

ember áttörte a rendőrök sorfalát és fellépett az el-

nök kocs jának hágcsójára. Kezében egy papirost tar-

tott, amelyet az elnök felé nyújtott. Garnot előre 

hajolt, mert azt hitte, hegy a fiatal ember kérvényt 

akar átnyújtani. A merénylő erre balkezével 

torkon ragadta Carnot-t és kétszer mellbe 

szúrta. Az e lnök eltorzult arccal vissza-

hanyatlott kocsijába. Sokan hallották, amikor 

a gyilkos így kiáltott fel: 

— Ecco! (Megvan!) 

A merénylő a tőrt markolatig döfte az elnök 

mellébe. Keresztülszúrta a jobbtüdőt, átvágta a máj 

felső részét. 

A gyilkosság egy szempillantás alatt történt 

Dupuy miniszterelnök és Rivod prefektus rémülten 

siettek az elnök segítségére. Garnot sebéből patak-

zott a vér. 

A nagy zűrzavarban a merénylő el akart me-

nekülni. De száz meg száz kéz nyúlt utána és a 

rendőrök körülfogták. Rivod prefektus hatalmas ököl-

csapást mért a gyilkos fejére, a körülállók is botok-

kal ütötték és darabokra sz&kgatták volna, hogy ha 

tiz rendőr és lovasőrség meg nem menti a nép dühétől. 

A megsebesült elnököt lassan felvitték a pre-

fekturára. 

tíorius tábornok, a prefektus és a polgármester 

nagy gonddal kiemelték Garnot elnököt a kocsiból 

és bevitték a szobába. Egy pamlagra fektették és 

orvosokat hívtak. 

Amikor Ollier orvos lanczettájával megérin-

tette a sebet, Garnot magához tért és halk hangon 

mondta: 

— Nagyon fáj! 

Erre Bousset tanár megvizsgálta a megsebe-

sültet. Azután husz czentiméternyire kitágította a se-

bet. Már nem volt annyi idő, hogy Garnot-1 narko-

tizálják. A sebesült suttogó hangon szólt: 

— Istenem, borzasztóau szenvedek! 

Még m ind ig nincs készen? Ah , Istenem, 

iszonyú k inoka t á l lok ki . Mikor lesz 

má r vége ? 

Azután felsóhajtott: 

— Érzem, hogy végem van l 

Az orvos így felelt: 

Tisztelői vannak ön körül. 

Garnot felnyitotta szemét, azután igy szólt: 

— Boldog vagyok, hogy önt látom. 

Ezek voltak utolsó szavai. A lyoni érsek fel-

ada az utolsó kenetet, és kevéssel utóbb, ha jnal i 

háromnegyed egy órakor Carnot meghalt . 

Az utczán a felháborodott óriás néptömeg ez-

alatt megdöbbenve várta a híreket a sebesült álla-

potáról. Azt beszélték, hogy Garnot meghalt, majd 

meg híre terjedt, hogy jobban érzi magát. Ebben 

a kinos nyugtalanságban megtudták, hogy a merénylő 

olasz. A nevét is emlegették azok, akik a rendőr-

ségről jöttek. Az emberek ismeretlenül is megszólí-

tották egymást és kérdezték, igaz-e hogy a gyikost 

Gesare Giovanni Santonak hívják. 

A hír villámgyorsan terjedt el a városban. A 

tömeg nőttön nőtt. Egyszerre csak valaki elkiáltotta: 

— Az olasz konzulátushoz ! 

Ezer meg ezer ember indult az olasz konzulá-

tusnak a közelben lévő palotájához. A felháborodott 

nép leszakgatta az olasz czimert és a lobogókat, 

azután nagy zajongással visszatért a prefekturához. 

A színházban. 

Amig ezek történtek, Dupuy miniszterelnök és 

Rivaud prefektus kocsiba ültek és a színházba haj-

tattak, hogy tudassák a merényletet a közönséggel. 

A szinház előtt nagy tömeg várta az elnököt. Ami-

kor a két kocst közeledett, azt hitték, hogy Garnot 

jön s erre felzúgott az éljenzés : 

— Vive Garnot! — kiáltotta ezer torok. 

De mindjárt észrevették, hogy az elnök nem 

ül a kocsiban. Leírhatatlan volt a megdöbbenés, 

amikor a prefektus, a kocsiban fölállott és messze 

hallható hangon igy szólt : 

— Ne kiáltsanak! Az elnök ellen merényletet 

követtek el ! 

Mély csend támadt egy pillanatra, aztán min-

denki besietett a nézőtérre, mert látták, hogy Dupuy 

miniszterelnök bement. Mialatt a miniszterelnök a 

színpadon tudatta, hogy az előadást nem tartják 

meg. addig Rivaud, prefektus az elnöknek fentartott 

páholyból kihajolva, kérte a közönséget, hogy távoz-

zék el nyugodtan, az előadást nem tarthatják meg, 

mert az elnököt baleset érte. De már akkor elterjedt 

a merénylet hire a színházban is. A nők felsikoltot-

tak, a férfiak pedig felháborodva kiáltozták: 

— Halál a gyilkos fejére! 

Nagy izgatottságban hagyta el a közönség a 

szinházat. Mindenki a prefektura felé sietett, hogy 

az elnök állapotáról hírt halljanak. 

Carnot felesége. 
A merénylet után Borius tábornok, aki az el-

nököt útjában k sérte, megtáviratozta Garnot felesé-

gének, hogy az elnök ellen merényletet követtek el 

állapota súlyos, de nem reménytelen, mert a vér-

zést sikerült elállítani. 

Garnotné sírva fakadt a hír hallatára, de csak-

hamar összeszedte magát és Ghanchon háziorvosért 

küldött. É fél felé járt az idő, amikor az orvos meg-

jött. Az elnök neje felolvasta a tábornok telegramm-

ját az orvosnak, aki vigasztalni kezdte Garnotnét. 

Megnyugtatta, hogy a seb nem életveszélyes, ha a 

vérzés megszűnt. Garnotné nyugodtan; igy válaszolt: 

Rögtön utazom a gyermekekkel. Legyen készen 

önt is magammal viszem. Már rendeltem külön 

vonatot. 

Egy órakor az elnök felesége két fiával és 

Ghanchon orvossal Lyonba utazott. 

A gyilkos. 
A merénylő a rendőrségen azt vallotta, hogy 

Cesare Giovanni Santonak hívják, huszonkét 

éves olasz származású. Hat hónap óta Cetteben tar-

tózkodott és vasárnap reggel jött Lyonba. Azért öl-

tözött jockey-ruhába, hogy könnyebben férkőzhessék 

Garnothoz. 

A gyilkosnak nincsen szakálla, bajusza pelyed-

zik, arcza elszánt, szeme villogó. 

A lakosság nagy csoportokban állja körül a 

rendőrségi palotát, egyre azt kiáltozza: 

— Halál a gyilkosra ! 

Később meg akarták rohanni a palotát, de a 

kapukat be zárták és katonasággal őriztetik a bejárást. 

A polgári leányiskola vizsgája. 
Vasárnap, hétfőn és kedden folytak le az év-

záró vizsgák a polgári leányiskolábkn. 

Vasárnap délután volt a tornavizsga, hétfőn 

és kedden voltak az osztály vizsgák. Ugy a kéz munka 

és rajzk állításon, valamint az osztályvizsgákon szép-

számú közönség volt jelen, a mi azt bizony tja, hogy 

nemcsak a szülők, de 'általában a nagy közönség 

is élénk érdeklődéssel viseltetik minden nevezetesebb 

mozzanat iránt, a mi a polgári leányiskola történe-

tében esemény számot tesz. 

Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy ez az iskola 
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méltán megérdemli ugy azt a nagy áldozatot, mit 

a város annak fenntartása iránt hoz, ugy azt a me-

leg érdeklődést, melyben a szülők és a közönség 

részesitik. 

A kiállított rajzok és kézimunkák mindenkit 

meggyőztek arról, hogy minden kis leány igyekezett 

elsajátítani mindazt, a mi korától és fejlettségétől 

megkívánható. 

A szóbeli vizsgálatok is az előző éviekhez ha-

sonló szép sikerrel folytak le; különösen ki kell e 

helyen emelnünk a IV. osztályt, melynek minden 

egyes növendéke oly meglepő korrekt és kifogástalan 

feleletet adott, hogy nyugott lélekkel bocsáthatja őket 

az intézet akár az életbe akár más iskolába; min-

denütt egyformán fognak büszkeségére válni a szetesi 

polgári leányiskolának. 

Mint midden évben, ugy az idén is az intézet 

iránt melegebben érdeklődők a jobb tanulók meg-

jutalmazására ajándékokat küldtek, mit a tanítótes-

tület tárgyilagosan — érdem szerint — osztott szét. 

J u t a l m a k a t k ü l d t e k : 

Szentes v. részéről Burián városi polgárm. 20 frtot. 

Szentesi takarékpénztár 10 frtot. 

Szentes vidéki takarékpénztár 10 frtot. 

Evangélikus nö-egylet 5 frtot. 

Sima Ferencz isk. széki elnök 5 drb. értékes könyvet, 

Gsuppayné 4 drb. könyvet, Stark Nándor 4 drb. 

könyvet özv. Gulyás Lászlóné 1 drb könyvet, Lin-

czenbold Lajos 1 drb. könyvet, Gonda Júlia 1 drb. 

könyvet. 
J u t a l m a k a t k a p t a k : 

Pénzt: I. oszt . Szabó Zsuzsánna és Kanfi 

Horváth Mára 4—4 korona. 

II. oszt . Virágh Bella 5k. Ehrlich Ilona, Hof 

fer Jolán, Gaál Irén 4 4 korona. 

III. oszt . Batik Juliska, Keresztes N. Mariska, 

Tóth Teréz 5 5 korona. 

IV. o s z t. Kiss Eszter és ScLwartz Mina 5 5 

korona; Aigner Vilma és Tóth Juliska. 10 10 

koronát. 

K ö n y v e k e t k a p t a k : 

I. oszt . Szeder Emma, Ny rí Jolán, Csúcs 

Ilona, Fricdmann Berta, Háry Zsuzsika 

II. osz t Hubacsek Gizella Lampel Margit, 

Krausz Malvin, Koncz Teréz. 

III. oszt . Radimeczky Lujza, Kiss Paula Ba 

tik Juliska, Tóth Teréz, Jakó V Ima, Németh Ilona 

és Gaál Amál. 

IV. o s z t b ó 1: Falábú Teréz, Grosz Júlia, 

Abaffy Júlia, Gulyás Karolín, Móhr Ilona és Tóth 

Jul ska. 

Sokan érdemeltek volna még jutalmat, talán 

SZENTESI LAP. 

valamennyien ; mert hiszen a kinek a felelete gyen-

gébb volt, az bizonyosan kitűnt szavalása, a kézi-

munkában vagy a rajzban tanúsított szép előmene-

tele által. A kiknek tehát jutalom nem jutott, azok 

érjék be azzal a dicsérettel, a mit ugy a szülőktől, 

valamint az elöljáróktól nyertek. 

őszinte szívből örülünk a po gári leány skola 

által felmutatott szép haladáson és csak azt óhajt-

juk, haladjon ez iskola tovább is azon az uton, 

mely eddig' szép sikereire eljuttatta ! 

Városi közgyűlés. 

A nagy munka:dő daczára is, elég népes köz-

gyűlése volt Szentes város képviselőtestületének f 

hó 26-án. 

A közgyűlésen Burián Lajos polgármester el-

nökölt. 

Az ülés interpelláczióval kezdődött. 

S ma Ferencz képviselő ntézett interpellácziót 

a polgármesterhez a lapunkban is már ismertetett 

színházi tüntetés és ezzel kapcsolatos verekedés tár-

gyában, amennyiben ezt a tüntetést és verekedést 

városi hivatalnokok inscenirozták és csinálták: meg-

tett-e már eddig is a polgármester mindent a bot-

rányoskodók magaviseletének megtorlása iránt ? 

A polgármester azt a felvilágosítást adja, hogy 

a v zsgálatot megindította és a fejleményekhez ké-

pest szigorú eljárást fog alkalmazni. 

Sima kijelentette, hogy csak az esetre nyugsz k 

meg a polgármester válaszában, ha ígéretet tesz, 

hogy Dömsödit, ki a vendéglőben verekedett, a köz-

gyűlés utan azonnal felfüggeszti állásától. 

B a l o g h J á n o s abban a véleményben van, 

iiogy meg kell a dolgot vizsgálni és csak azután 

kell intézkedni. Feke t e M á r t o n pedig azt 

mondja, hogy Sima Ferencz indítványa felett csak 

akkor lehetne dönteni, ha ez 24 órával elébb ada-

tott be. K á t a i P á l J á n o s Simával van egy 

véleményen, hogy a közgyűlésnek egy perczig sem 

szabad megtorlás nélkül eltűrni, hogy a hivatalno-

kai verekedésekkel szégyenitsék, gyalázzák a várost. 

B u r i á n polgármester e felszólalások után kijelenti, 

hogy a közgyűlés után azonnal felfüggeszti Dflru-

södit az állásától. 

Ezzel ez az »nterpellácio elintéztetvén n : ; \ 

napirend előtt B a l o g h J á n o s o r s z á g o s 

k é p v i s e l ő szólalt fel és bejelentette a köz-

gyűlésnek azt a lapokban is hírül hozott kö 

rülményt, hogy a szentesi közjegyzői h vatal 

által Hotíer Antal közjegyzősége alatt a bélyegekkel 

űzött visszaélés dolgában interpellált az országgyü-

A „SZENTESI LAP'^TÁRCÁJA 
Az államfogházból. 

Irta: S ima Ferencz. 

Minden életnek meg vaa a maga kedélyes ol 

dala, ha az ember bele b?rja magát találáln azon 

viszonyokba, melyek közé az élet körülményei so-

dornak bennünket. A fő az, hogy az ember ad hoc 

soha se kívánjon többet, mint amennyit az adott 

helyz tben várhat vagy megkövetelhet. Aki ily er-

kölcsi érzettel lép be akár az állani fogházba is és nem 

kell neki ott sokáig dangubálni, az sok apró kedves em 

lékkel jön ki, anélkül, hogy a fogházi élet keserűsé-

geiből csak egy csepp mérget is hozna el magával 

S e kedves emlékek közé még nem is szám tom 

azt ami engem az államfogházban legközelebb is ért 

fogolytársaim igazán feledhetetlen figyelmök által 

hanem ez az élet a maga kényszerült szórakozás 

keresésével ad egy egész kötet munkához érdekes 

kedves anyagot: mert majdnem minden érdemesebb 

államfogoly ott hagyja az államfogházban a maga 

párbajának vagy belebbeztetése egyéb okának histó-

riája mellett, kedélyének egy-egy megnyilatkozását az 

államfogház talán vagy a czella siffon belső oldalára 

pingált humoros vagy sarkasztikus megjegyzéseivel 

A nevezetesebb párbajhősökről meg valóságos legen-

dák járnak ott bent ajkról-ajkra, melyekből aztán 

erőt merítenek az államfogház falai létezésők és fen-

maradásuk jogosultságához. Akinek a lelke fogé-

konysággal bír ezek iránt, az egy pár hetet meg se 

sóhajt odabent, s akinek egy pár hétnél többet kell 

bent töltenie, az akár jellemtanálmányokat írhat, 

71. sxám. 

lésen melynek folytán a pénzügyminiszter megígérte 

hogy a bélyegcsonkitás czimén megindított hajszát 

felfüggeszti és igy felesleges a polgármester azon 

intézkedése, melylyel a megkárosult lakosságot fel-

hívta, hogy a városi adóhivatalnál jelentkezzenek, 

hol az egyeseknek a rájuk k rótt bírság elleni fe-

lebbezést ngyen elkészítik. A közgyűlés helyesléssel 

vette ugyan tudomásul, hogy Balogh interpellált; 

de teljes elismerését fejezte ki a polgármester intéz-

kedése felett, mely a leghatározottabban van hivatva 

a polgárok érdekét megvédelmezni. 

Ezután felolvastatott Kossuth Ferencznek — 

lapunkban már közölt levele melyet Kossuth La-

jos halála alkalmával Szentes város által küldött 

részvét nyilatkozatra irt. A nagybecsű levél irattárba 

tétetni rendeltetett 

Következett a gimnázium államosítása tárgyá-

ban kelt miniszteri rendelet, mely szerint a kultusz-

miniszter hajlandónak nyilatkoz k a szentes1 gimná-

zium államosítása iránt a tárgyalások megindítására, 

melyre az állam részéről a tankerületi főigazgatót 

bízza meg 

A közgyűlés a maga részéről a tárgyalásra 

Burián polgármester elnöklete alatt Balogh Jánost, 

Fekete Mártont, Kiss Zs gmondot, Szeder Jánost, 

Sima Ferenczet, dr. Ecseri Lajost, Novobáczky Győ-

zőt és Zolnay Károlyt küldte ki. 

Ezután Nagy Imre és Bíró Ferencz elhalálozása 

folytán megüresedett iskolaszéki tagságra dr Filó 

Tihamér és id. Bartha János, a központi választ-

mánynál megüresedett 3 tagsági helyre pedig dr. Filó 

Tihamér, Magyar József és Pandovics Döme válasz-

tattak meg és újra alakíttatott az ipar-tanodai bi-

zottság. 

A közgyűlésen előfordult több ügyek közül 

felemlítjük, hogy a közgyűlés elhatározta egy tégla-

égető körkemencze felállítását és erre pályázat hir-

detését rendelte el. 

szóval kérem lehet ott oly dolgokat látni, melyeken 

jókat kaczaghat és amelyekből tanulhat es tanulságo 

kat meríthet az ember. 

Mindezekkel csak azt akarom mondani, hogy 

nem oly sötét ott az élet, s bár ne*a ajánlom ezzel 

azt, hogy csak siessen oda mindenki, ak nek egyéb 

dolga nincs mint a naplopás; de ha az isten be 

segit valakit, hát ne féljen tőle, ott is talál szórakozást. 

P. u. sétakőzben ott fogja látni az állam fog-

ház falán teljes architectura ügyességgel felpingálva 

magát az államfogházat. Lévén a szegegi börtön-

igazgató Hactinger Sándor, hát erre a pingált házra 

ki van irva, hogy: ,H a c t i n g e r s z á 1 1 o d a." 

. S z á l l á s d i j n a p o n t a 15 kr." 

Naponként ugyanis egy-egy államfogolynak — 

ha vagyona van — a szállásadásért 15 krt számit 

fel a tisztelt kincstár. 

Szóval egy államfogoly ur; mert ingyen még 

a kóterben sem adnak neki szállást. 

Hactinger ped g büszke rá, hogy őt az állam-

foglyok egy egész hotellel ajándékozták meg, s a vi-

Levél a szerkesztőhöz. 
Szentes, 1894. junius 25. 

Kedves barátom ! 

A »Szentes és Vidéke" f. évi junius 

24-én megjelent 50-ik számában „ m e r t 

s z e r e t i a n y í l t s á g o t " — azon nyilt 

hazugságot koczkáztatja meg „A péteri ügy* 

czimti czikkében, hogy én a p.-péteriektől elő-

leges költségek czimén pénzeket szedtem 

volna be és vettem volna fel. 

Én a vidék újságának rektifikácziót nem 

küldök be, mert azokkal a vitézekkel szóba 

Ebből méltóztasson megítélni, hogy némelyik 

államfogoly mivel mulatja el rab-ágának idejét. 

Román Miklósnak szintén egy éve van és ő 

azt mondja, hogy: ha egy tót agitátor 28 millió 

560 ezer métert tud futni, napi két órát szánva e 

nemes sportra, egy év alatt, - hát miért nem te-

hetné ezt meg egy román lázitó, s most ő futja ezt 

körutat. S előre látható hogy a győzelem az ő ja-

vára dől el. 

Ebből is megítélhető, hogy a román nemzetiségi 

agitaczio nagyobb arányú és veszedelmesebb. 

Egy színész pedig felirta a falra, hogy: .vol-

t a m K i r á l y és m o s t r a b v a g y o k . * 

Egy másik pedig azt mondja ezen a nevezetes 

falon, hogy: „Ha k i á l l a s z , a k o r becsuk-

nak , h a n e m á ' l a s z ki , a k k o r p e d i g 

k i c s u k n a k . Legyen aztán okos az ember. 

Egy szerencsétlen tőrténettudós ped:g felpin-

gálta a magyar uralkodók névsorát uralkodásuk dá-

tumával. Ezt azonban az én Tóth Kálmán bará-

tom ugy főzte le, hogy első Ferencz József neve 
lágért be nem meszeltetné ezt a rajz-palotát. ¡után oda irta, hogy: .1. Tóth Kálmán (uralkodott 

Aztán ott van az állam fogház falán egymás az államfogházban) 1893. decz. 15-től 1894. jan. 15-ig.11 

mellé p ngálva 28 millió 560 ezer rovás. Ez a ren-1 Igy mulatnak az államfoglyog. 

geteg szám méterekben jelzi azt a 2856 kilométer' Az én tizennégynap' uralkodásomat pedig az-

utat, melyet Hurbán Szveti bács — így hívták őt zal tették fogolytársaim kedvesen emlékezetessé, 

fogoly-társa — egy év alatt gyalogolt odabenn, hogy: komponáltak egy nótát s miután van most 

Minden óra alatt 24 -szer körül futotta az államfog- odabenn egy zene tanár is, az kottára rakta s „az 

ház udvarát. S pontosan felmérte, hogy egy-egy államfoglyok dala* czimén nekem bucsu emlékül 

ilyen futam hány métert tesz ki s ebből csalhatat- küldöttségileg átadták s a feleségemet pedig, — ki ki-

lanul összeáll totta és felrótta a falra, hogy egy év szabadulásomkor értem jött: egy szép virágcsokorral 

alatt hány kilométer utat tett meg. Bizony az öreg lepték meg. 

ezzel a kis úttal végíg szaladhatott volna majdnem Az államfogházban is van az emberre nézve 

egész Európán. ünnepi pillanat. 



75. szám. 

állni nincs gusztusom, felkérlek hát téged, 

hogy addig is, mig lapod egyik legközelebbi 

számában az egész szégyenletes eljárást és 

lélekfelháboritó dolgot, melyet a péteriekkei 

szemben elkövettek, a közönség tudomására 

juttatom, közöld eme nyilatkozatomat, hogy 

a vidéke ezen hire közönséges aljas ráfogás 

s abból egy szó sem igaz. 

A többire majd később rátérek és leál-

czázom az ezen ügyben i l y e n t i s z t e s -

s é g e s e n informáló dicső uri embereket. 

őszinte hived : 

(Dr. Filó Tihamér, 

ügyvéd. 

SZENTESI LAP. 3. oldal. 

napi keresés után csak tegnap találták meg, mikor fuladás. Németh Imre, 2 hétes, születési gyengeség, 
már a viz felvetette. Irházi István, 72 éves. Molnár Farkas Ignácz, 77 

éves, agyszélhüdés. Balogs Julianna, 8 óra, születési 

Helyi és vegyes hirek. 
— Beszámoló beszéd. Sima Fe-

rencz a tápéi kerület országos képviselője f. 

hó 29-én tartja meg beszámoló beszédét K i s-

t e l e k e n , hova Budapestről 28-án a dél-

utáni gyorsvonattal utazik le. S á n d o r -

f a l v á n pedig julius 1-én fogja Sima meg-

tartani beszámoló beszédét. Mind két helyre 

több képviselő Ígérkezett, hogy le fogja ki-

sérni Simát. 

— Az u j adóügyi tanácsnok. Sulcz Ká-

roly lemondása folytán megüresedett tanácsnoki ál-

lásra melyet eddig helyettesként B u g y i Antal 

adóügyi fogalmazó töltötte be — a hétfői közgyűlé-

sen Nagy József városi közpénztárnok választatott 

meg. Bugyi nem volt megválasztható, mert még 

mindig nem töltötte be a 24 évet. — Ugyanekkor az 

egyik állatorvosi állásra K a r d o s mindszenti állat-

orvost, kiadóvá pedig T ó t h Dezsőt választotta meg 

a közgyűlés. 

— Telepítés. A pusztapéteriek kitelepités ér-

dekében Sima Ferencz országos képviselő és dr. Filó 

Tihamér ügyvéd ma fognak tárgyalni a földmivelési 

min sztérium illető osztályában. Az érdeklődés akkora 

ezen telepítés iránt, hogy a pusztapéteriekkel együtt 

800 család fog legközelebb egy hatalmas falut ala-

pitani. 

— Munkások védelme. Aradi Kálmán rfő-

kapitány ritka erélyességéröl kell ezúttal megemlé-

keznünk. Megírtuk volt, hogy a sátoralja-ujhelyi fő-

szolgab ró 21 munkást bazatolonczoltatott, mert a 

felfogadók nem akartak oly munkát, melyet tőlük 

alku szerint várni nem lehetett A főszolgabíró szer-

ződés szegés czimén a munkások mindenét lefoglalta 

s őket hazatolonczolták. A r a d i főkapitány a fő-

szolgabírónak hozott határozatát a munkások nevé-

ben hivatalból megfellebbezte s azon kivül a főszolga 

birót fölöttes hatóságánál feljelentette. Igen dicsére-

tes lett ez a főkapitánytól — mert olykor-olykor 

illő ám a hatóságnak a munkást is védelembe venni 

— Színház. Mezey Berta kisasszony hétfőn 

lépett fel másodszor Schiller »Ármány és szerelem*-é 

ben. Mezey Berta kisasszony Lujza nehéz szerepét 

a legnagyobb könnyedséggel, szerepének minden kis 

vonását átérezve a lehetséges színésznők természe-

tességével játszotta meg. A virág mely záporként 

bor'totta el Mezey Berta kisasszony megjelenésével 

a színpadot, csak egy levele lesz annak a koszorú-

nak, melyet bizonyára nem sokára mint hírneves 

művésznő fog kapni. Csak elismeréssel adózhatunk 

azon élvezetes estéért, melyben részesítette a közön-

séget. Solymosi Elek ur két szerepben mutatta be 

ismét művészi alakító képességit. majdnem üres ház 

előtt. Hiába azonban a direktor minden igyekezete, 

a Szentes város közönsége — tisztelet néhány kivé-

telnek — csak érzéketlen a művészet iránt s hiába 

hozná le akar a nép- vagy nemzeti szinház tagját, 

szivesebben megnézi a vásári garasos komédiát, 

— Őrü l t hazaszállítása. Füsti Molnár Zsig-

mond ide való illetőségű iparos Aradon megőrült. 

A szerencsétlennek haza szállítása iránt meg van 

téve az intézkedés. 

— öngyilkosság-e vagy véletlen. Va-

sárnap délután Szabó János fiatal paraszt legény 

lement fürdeni a Tiszára. A fenyő szálakból alko-

tott talpfára rakta le vetett ruháit s beleugrott a 

vizbe s nyomtalanul eltűnt. Öcscse a ki szintén vele 

volt utánna ugrott, de nem találta fel. Mint beszé-

lik, Szabó öcscséhez fordulva : ,A ruhámat vidd el 

haza" kiáltással ugrott a vizbe. A holttestet három-

—• A szentesi iparosok és a szegvári 
vásár. Szegvári levelezőnk közli a kővetkező váro-
sunk iparosait bizonyára közelebbről érdeklő soro-
kat : A .Szentesi ipartestület" — hivatkozással azon 
testvéries összetartásra és ama közeli szomszédos jó 
v szonyra, mely Szegvár község és Szentes városa 
között ősidőktől fogva fennáll: aziránt kereste meg 
községünk elöljáróságát, hogy a szegvári vásárokon 
a szentesi iparosok áruló helyeit közvetlenül a szeg 
vári iparosok után jelölje ki és részükre ezen helye-
ket biztosítsa; valamint hogy a sátorozási időt télen 
reggeli 8 órára, nyáron pedig reggeli 7 órára tűzze 
ki, illetve a korábbi sátorozást tiltsa el. Az elöljáróság, 
illetve képviselőtestület méltányolván Szentes összes 
iparosaínak kérelmét, 77.—1894. sz. a. kelt határo-
zatával elrendelte, hogy országos vásárok alkalmá-
val a szentesi iparosok áruló helyei közvetlen a szeg-
vári iparosok után jelöltessék ki és ez részükre biz-
tos;ttassék. Ezen kivül a sátorozási időpont téli idő-
szakban reggeli 7 nyáron pedig 8 órában állapít-
tatott meg. Az elárusító helyek ilyetén méltányos és 
jogszerű beosztása, valamint a sátorozási időpont 
megrendszabályozása bizonyára sok viszálykodás és 
kellemetlen torzsalkodásnak véget vet, miáltal az 
elöljáróság is nem kevés zaklatástól megszabadul. 

— Vásár. Az aradi országos vásár, mely ed 

dig Péter-Pál napja után tartatott meg, ez évben 

julius bó 8-án lesz megtartva. Figyelmeztetjük reá 

az iparos- és gazda-közönséget. 

Táncztanitás. Schnur György, a nálunk 

előnyösen ismert szegedi tánezmester, a jövő hó ju-

lius havában ismét ellátogat hozzánk, hogy itt táncz-

iskolát nyisson. Erről szól lapunk mai számában 

foglalt előleges táneztanitói hirdetése, melyre ezúton 

is felhívjuk a közönség figyelmét. 

gyengeség. Király Rovália, 4lia éves, tüdőgümőkor. 
Vilidál Teréz, 16 éves, öngyilkosság akasztás által. 
Polgár Lihály, 70 éves, májbetegség. 

Budapesti értéktőzsde. 
Budapest. 1894 jun. 26. 

A .Belvárosi bank- és váltó-üzlet* Hecht Samu 

Budapest, — Kossuth Lajos utcza 13. — jelentése. 
A tőzsde irányzata a lefolyt napokban szlárd 

volt, noha az előrehaladott idény folytán mindinkább 
terjedő üzlettelenség megakadályozta az árfolyamok 
fejlődését. Még nvndig a magyar értékek, különösen 
a magyar hitelbank részvényei állanak a forgalom 
előterében. A nemzetköz« értékek közül az osztrák 
hitel részvények áringadozásai bizonyos megállapo-
dást mutafnak. Az osztrák-magyar állam-vasuti rész-
vények pedig javultak. E pillanatban érkezik Camot 
elnök meggyilkoltatásának hire. Ennek hatása alatt 
az osztrák hitelrészvény mintegy 1.80 frtal a magyar 
hitelbank 2 frttal hanyatlott. Hogy e hir hatása a 
börzén muló lesz-e, vagy pedig állandó baigset fog-e 
előidézni, arról e pillanatban még nem lehet véle-
ményt mondani. A járadék piacz még m ndig üz-
lettelen. Egyedül a magyar aranyjáradékban volt 
jelentékenyebb áremelkedés külföldi vásárlásokra. 

A lefolyt hét nevezetesebb áringadozásai a 
következők: 

Osztrák hitel 349.25 352.40-ig Magyar hitel 
441.25- 443.50-g 

Rimamurányi: 253.25 254.75-ig Leszámitoló-
bank 265.75 267.60-ig. 

Vasúti menetrend. 

Szentes -h. m -vásárhelyi vonal. 
Szentes—H.-M.-Vásárhely. 

— Egy hazañas fürdő. Az erdélyrészi Kár-
pát-Egyesület nagy áldozatok árán fürdőt létesített 
Ó-Radna mellett levő bánya telepen, Radna-Borbe-i 
reken. A fürdő különösen azért fontos, mert az ide- . indul 50 percx éjje1' 8 óra 45 »"rcz 

.. , - , , , , , . . . reggel, 5 óra 15 perez délután, 
gen nemzetisegu agitatoroknak sok éven keresztül H , M , Vásárhelyre érkezik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
itt volt a gyűlő helye, a nedve szorosan keresztül 37 perez délelőtt, 7 óra 08 perez éjjel. 
könnyen érintkezhetvén az oláhországi és bukovinai H-M-Vásárhelv Szentes 
izgatókkal. Most azonban valóságos magyar telepje' _ __ ' . ' „ . „ 
nőtte ki magát a fürdő, mióta az egyesület vette'10

 40 perCI regge1' 4 Órt 

kezelésébe. Épített díszes emeletes vendéglőt, meleg, Szentesre érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, 6 óra 00 perez 

és hideg fürdőt, alakított osztályt és időközönként délután, és 10 órakor éjjel. 

nagy kirádulásokat rendez ide. A hely maga a leg-' 
gyönyörűbb természeti ritkaság. A telep körül van' H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 
a hires Űnőkő és Korongyos hegyek. Most az egye-j H.-M.-Vásárhely Szeged. 
sülét villák építését is tervbe Vette és a közönség- rr ^ r- - i. i i a i n ai " , , , 

i , . ,  r ,» . .. jl ± ± i • i / i * H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 04 perc regge , i órt 
nek ez iránt való hajlangóságát igen olcsón kesz 03 pere délután, 9 óra 26 perc éjjel. 

megvalósítani. Az egész fürdő berendezés, az építési Szegedre érkezik 8 óra 00 perc reggel, 4 óra 38 pere 

költségek stb. közel 20 .000 frt, mind a hazafias ál^ délután, 10 óra 20 perc éjjel. 

dozatkészségből gyűlt össze. A fürdő időszak julius' Szeged H -M -Vásárhely 
1-én kezdődik és jelentkezéseket elfogad az Erdély- s d r ¿ ¡ indu, 3 6ra 30 ' éjje)' w ó r a ¿ J é W 

részi Kárpát-Egyesület tőtitkara R a d n ó t i Dezső, 6 ó r a 40 p e r c este. K 

Kolozsvárt. I H.-M.-Vásárhely re érkezik 4 óra 27 perc reggel, 11 órt 

. . , , , , , . _ . 05 perc délelőtt, 7 ora 50 perc este. 

— Kutya helyett euibert lőtt. Szend. 
pestmegyei községből irják: Kovács András jómódú 
gazdaember tizenhat éves fia a napokban apja písz-J — 
tolyával vadőszni ment a mezőre. A mint apjának gg5 szám V. 1894. 
a földjéhez ért, a rozsban egy alakot látott mozogni.1 Többször odakiáltott de választ nem kapott eiő- Árverési hirdetmény. 
vette tehát p sztolyát és a vetes közé lott. M kor a J 

füst eloszlott, a suhancz bement a vetésbe és ott Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
találta a falu leggazdagabb legényét, Barna Istvánt, L X { m §„ a é r t e l m é ben ezennel köz-
átlőtt szívvel. Kovácsot a csendórseg elfogta s a , . . A

 ö . . , . 
vizsgálóbíró előtt azt vallotta, hogy kutyának nézte h i r r é tesz l>  h oW a szentesi kir. járásbíróság 
a szerencsétlen embert. 11894. évi 2875. számú végzése következté-

— Elfogott pénzhamisítók. Nagy főltü-'ben Szathmáry Ede ügyvéd által képviselt 
nést keltő elíogatás történt a napokban Mohác son . Szentes vidéki takarékénztár javára Szobotka 
Mint onnan írják: a mohácsi csendőrség tegnapelőtt Gusztáv és Goldman Ignácz, mindszenti la-
letartóztatta Beiszmann Károly könyvkötőt feleségé- k o s o k e n e n 400 frt s a jár. erejéig fogana-
vel együtt és két főldmivest pénshamísitás gyanúja, t ¡ t u k i e l é g i t é s i végrehajtás utján felülfog-
miatt. A napokan érkezett a csendőrseghez a főije-' u . i n Q Q % . . ® -U

J
 u . , 5 

lentés a könyvkötő ellen, mire a csendőrség házmo- l*lt & *9 8 8 frt ra becsült házi bútorok, és 
tozást tartott nála. A gyanú teljesen alapos volt, a más tárgyakból álló ingóságok nyilvános ár-
mennyiben Beiszmann lakásán pénzhamisító gépet 
és több ham s bankjegyet találtak. Az elfogott hami-
sítókat azzal vádolják, hogy a hírhedt baranyai és 
tolnamegyei bandával állanak összeköttetésben. A 
v zsgálatot ebben az irányban is megindították s an-
nál nagyobb erélylyel folytat'.ák, mert Kardos csendőr-
őrsvezető a napokban Kölked községben is elfogott 
két pénzhamisítás gyanúja alatt álló embert, ugy, 
hogy általános a vélemény, hogy messze kiterjedő 
hamisító szövetkezetnek jöttek a nyomára. 

Elhaltak névsora. 
1894. junius 16-tól jun»us 23-ig. 

Horváth Mária, 26 éves, has-hártyalobb. Varga 
Zsuzsanna, 54 éves, tüdő vész Csúcs Lajos, 16 éves, 
tüdő vész. Balogh Terézia 5 hó, bélhurut. Antal Jó-
zsef, 62 éves, öngyilkosság akasztás. Balla Anna, 
73 éves, végelgyengülés. Dobos András, 42 éves, 
has-hártyalob. Hanka József, 4 éves, véletlen halál 
megfuladás. Hanka János, 2 éves, véletlen halál meg-

verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

3730 1894. számú végzése folytán 400 frt 

tőkekövetelés, ennek 1894. évi január hó 

15. napjától járó 6 % kamatai és pedig ösz-

szesen 51 frt 73 krban biróilag már megál-

lapított költségek erejéig Mindszenten az al-

peresek lakásán leendő eszközlésre 1894. évi 

junius hó 27. napjának délelőtt 9 órája ha-

táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-

kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 

az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 

107 és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 

mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 

elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi junius 12-én. 

Végh Sándor, 
kir. jbírósági végrehajtó. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-

hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 

1894. évi 11 és 12 számú végzése követ-

keztében Szathmáry Ede ügyvéd által képvi-

selt Szentes vidéki takarékpénztár javára 

Szobotka Gusztáv és társai ellen 350 frt s 

jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehaj-

tás utján lefoglalt és 1988 frtra becsült lovak, 

tehenek, kocsik, házibutorok és más tárgyakból 

álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

4463 1894. számú végzése folytán 350 frt 

tőkekövetelés, ennek a végzésben jelzett hó 

napoktól járó 67o kamatai és pedig össze 

sen 88 frt 60 krban bíróilag már megálla-

pított költségek erejéig Mindszenten, a vég-

rehajtást szenvedettek lakásán leendő eszköz-

lésére 1894. évi junius hó 27. napjának dél-

előtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 

venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-

nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 

évi LX. t.-cz. 107 és 108. §-a értelmében 

készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 

becsáron alul is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen 1894. évi junius 8-án. 

Végh Sándor, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

A szentesi gör. kel. egyház 
tőkei földje haszonbérbe azonnal kiadó. — 

Értekezni lehet főtiszt. Pandovits Döme urnái. 

SZENTESI LAP. 75. szám. 
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2232 aü.—894. Szentes város adóhivatalától. 

Hirdetmény. 
Szentes város 1894. évi IV. oszt. ker. 

adó kivetési lajstroma a városi adóhivatal-

ban a f. é. junius 25-től — julius 2-ig oly 

figyelmeztetéssel iesz közszemlére kitéve, hogy 

mindazok kik a kivetésben meg nem nyug-

szanak, felszólamlásaikat, és pedig : 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 

adónemmel már a mult évben is meg voltak 

róva, a lajstrom kitételének napjától; 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-

tett adónemmel e kivetési évben először ro-

vattak meg, adótartozásaiknak az adókönyvecs-

kéikben történt bejegyzését követő 15 nap 

alatt a városi adóhivatalban benyújthatják. 

A határidőn tul elkésve beadott felszó-

lamlások figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentesen, 1894. junius 23. 

1-3. 

Bugyi Antal, 
h. aü. tanácsnok. 

Jtilőleges táneztaiiitáM 
felhívás ! 

Alulírott van szerencsém Szentes város 

müveit közönséget tisztelettel értesíteni, mi-

szerint Szentes városában megérkeztem és a 

legközelebbi napokban a táncztanitást meg 

fogom kezdeni, minek után a tánczterem he-

lyiséggel kieszközlés végett a tek. gimnázium1 

iskolai elnökséghez folyamodtam, a gimná-

ziumi torna-csarnok kieszközléséért, a mi való-

színű jóváhagyással remélem meg is fogom 

nyerni, tehát a müveit szülők, kik az idény 

s vakáczió alkalmat felhasználni óhajtják, 

nálam a legszigorúbb felügyelet alatt a k. 

gyermekeiket a felsőbb táncztanitási oktatást 

részesíteni, a j ö v ő h é t e n bizto an meg 

fogom kezdeni és két uj táncz jön az idén 

sorrendben, az úgynevezett már hirben jött 

k r e i t e r p o l k a és egy m a g y a r tá r-

s a l g ó t á n c z . Maradok tisztelettel: 

Schnnr György, 
oki. táncz és illemtanár 

Szeged . 

Meiey Mór 
lapistói tanya-földje több évre haszonbérbe 

kiadó, értekezni III. t. 23 sz. alatt a fent írttal. 
1—2 

822./1894. A báboczka-míndszenti szak. igazg. 

Pályázati hirdetmény* 
A körös-tisza-marosi árnientesitő és bel-

víz szabályozó tarsulat Il-ik szakaszán épí-

tendő mindszenti kurczatorki szivatyú telep 

kőmives, ács, asztalos és lakatos munkálata-

ira ezennel pályázat nyittatik. Az anyagokat 

a kőmives és ács munkákhoz a társulat adja; 

ugy szintén a beton alapot is a társulat ál-

lítja elő, melynek elkészültétől számított egy 

hónap eltelte után veheti kezdetét a fal rakás. 

A kőmives munka a kémény és a gép-

ház falazatainak felrakásából és annak mellék 

munkálataiból áll. A gépház 360 nsz. me-

ternyi területen körülbelül 800 kbmtr tégla 

falazatból áll, s a munka megkezdésétől szá 

mitott 6 hét alatt belső puczolással tégla 

I adozattal, ács, asztalos és lakatos munkák-

kal együtt teljesen befejezendő. 

A kémény mintegy 330 kbmtr falazat-

ból fog állani, s a munka megkezdésétől 

számított 8 hét alatt fejezendő be. 

Az összes munkálatok csak együttesen 

adatnak ki. 

Az ajánlatok a szakasz hivatalánál meg-

szerezhető ajánlati iven, 260 frt bánat pénz-

nek a társulati szakasz pénztárnál történt 

lefizetését igazoló elismervénnyel együtt, 1894. 

julius hó 10 ig, Szentesen a szakasz-igazga-

tóságnál nyújtandók be, hol a részletes ter-

vek megtekinthetők és felvilágosítások nyer-

hetők. 

Szentesen, 1894. junius 19-én. 

Sehneider József, 
1—3 h. igazgató, szakasz mérnök. 

ÜZLETI HIRDETÉS. 
Alolirott tudatom a n. é. közönséggel, 

hogy az olcsó buza ár folytán a liszt ára-

kat tetemesen lejjebb szállítottam, és a kö 

vetkező árak mellett árusítom : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ÍJ- lá 50 11 50 11 - 10 50 10 -9 '— 8 — 6 — 

Szitált kenyér liszt 8 frt 50 kr., korpás 

liszt 8 frt., dercze korpa 4 frt 30 kr., nagy 

korpa 4 frt. Tisztelettel 

Szathmáry Lajos, 
hongermalmi lis/traktáros. 

HIRDETMÉNY. 
Felhívom Szentes város azon lakosait, 

a kik ellen néhai Hoffer Antal voit közjegyző 

által készített okmány alapján a fel nem ra-

gasztott bélyeg hiányában lelet vétetett fel 

és erről fizetési meghagyást kaptak, hogy 

saj.it érdekükben a fizetési meghagyás ma-

gukhoz vétele mellett, a városi adóhivatalnál 

a számtisztek előtt azonnal jelenjenek meg a 

hol is a jogtalanul kiról illeték ellen a feleb-

bezés részükre minden dij fizetés nélkül te-

hát ingyen fog elkészíttetni és az illetékes 

hatósághoz beadatni. 

Figyelmébe hozom a lakosságnak, mely-

szerint a felebbezés csak záros határidő alatt 

adható be, ennélfogva a késedelmesen jelent-

kező, saját mulasztásának tudhatja be, ha a 

felebbezés elmulasztásának okából tartozatlan 

fizetés fog ellenükben behajtatni. 

Szentesen, 1894 junius 20-án. 

Burián Lajos, 
3 3 .polgármester. 

IfLirtletmény. 
A Szentesen alakítandó s a Szentesi 

hitelszövetkezet lejártával annak ez idő sze-

rint már 16 millió korona évi forgalmat 

meghaladó ügykörét tovább folytatni hivatott 

„Központi takarékpénztár* szervező bizottsága 

köztudomásra hozza, hogy a központi taka-

rékpénztárnak 2000 darab, egyenkint 300 ko-

rona névértékkel kibocsájtandó részvényei ől 

a Szentesi hitelszövei kezet részjegy tulajdo-

donosai által igénybe nem vett 960 részvény 

folyó évi október hó 20-ig a Szentesi hitel-

szövetkezetnél 350 koronával bárki által je-

gyezhető. 

A jegyzéskor fizetendő minden egyes 

részvény után költség dij czimén 2 korona 

és magára a részvényre 50 korona, 1894. 

évi deczember 20-ig 130 korona, 1895. évi 

deczember hó 20-ig 80 korona és 1896. évi 

deczeniüer hó l-ig ismét 90 korona; az 

utóbbi 3 rendbeli befizetés tetszés szerint 

részletekben teljesíthető. A befizetett összegek 

a Szentesi hitelszövetkezet által 4°/o kamat-

tal betétként kezeltetnek és a részvények ki-

adásakor a kamatok az illetők javára elszá-

moltatnak. 

A vonatkozó tervezet a Szentesi hitel 

szövetkezetnél megtekinthető. 

Szentesen, 1894. évi junius hó 12-én. 

A Központi takarékpénztár, 
3—3 Szervező bizottsága. 

¿Az 1891-iki s z e g e d i fa-butor k i á l l í t á s o n ezüst o k l e v é l l e l k i t ün t e t v e . 
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Kárpitos Imi tor-raktár megnyitás! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy' 

5Szentesen, özv. Dobra y Sándorné úrnő házában, (Kos s u t h-utcza)|| 

Ja inai kor igényeinek rr.egfelelő 

KÁRPITOS BÚTOR ÜZLETÉT 
j nyitottam. 

Készletben tartok mindennemű kárpitos bútort. 
Valamint elvállalok minden e szakmába vágó munkákat u. m. : s : a l o n j 

¡ g a r n i t ú r á k , o t t o m á n ok, h á l ó - és e b é d 1 ő-d i v á n o k, ruganyos! 

[ d e r é k a l j a k , f ü g g ö n y ö k készítését stb. bútorok be- és kicsomagolását. 

¡Régi bútorokat az ujabb divat szerint átalakítok. 

Midőn a n. é. közönség becses tudomására hozom, azon megjegyzést! 

\ teszem, hogy nálam csakis jó és szép kivitelű munkák vannak raktáron. Könnyebb{ 

\ kivitelű munkákat megrendelés utján kívánatra készítek. 

Miért is a n. é. közönség becses pártfogását kérve. 

Szentes, 1894. junius hó. Maradok tisztelettel: 

Feuerer Ármin, 
kárpitos és diszitő. 

Egy j ó házból való flu tanonczul felvétetik. -£30 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




