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illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
¿s nyüt-téri költeményeket 
a kiadóhivatal mértékeit ár-

jegyzék szerint sxáznit 

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

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vitsza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vu*árnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

K6aii«rke»ct6 : 
S I M A F E R E N C Z 

KelelfiH-Hmerke**tő l 
KOVÁTS KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban én l apk ihordó inku t j án , 
kik az előizetési pénzeket is felvehetik. 

A feltámadás ünnepén. 

(P.) A martirok legdiesőbbje, a meg-

váltó Isten ember, akit az Írástudók és fari-

zeusok az örök igazság hirdetéséért keresztre 

feszitettek — feltámadott e napon, hogy re-

ményt és hitet öntsön az emberiségbe. 

A reményre és hitre valóban szüksé-

günk van, mert különben a világ folyása 

csüggedéssel és kétségbeeséssel töltené el 

szivünket. 

Hiszen az írástudók és farizeusok se-

rege nem pusztult ki, sőt napról napra 

ijesztő módon szaporodik. 

A társadalmi és politikai élet tágas me-

zején akár merre tekintünk, azt látjuk, hogy 

a hamisság és roszlelküség diadalmaskodik 

az igazság fölött. 

Aki hitvány módon áruba veti meggyő-

dését, lealázza önmagában az embert és a 

hazaiit, hízeleg fölfelé, önkénykedik lefelé, 

hozsánnát zeng a zsarnokságnak, segít elta-

podni a jogot és a szabadságot, — az fényt, 

dicsőséget, hatalmat és anyagi előnyöket kap 

jutalmul. 

Aki hirdeti az igazságot, mindenkivel 

szemben bátran kimondja ami a szivén fek-

szik, hízelgés és szolgai megalázkodás he-

lyett bírál, védelmezi a gyöngéket, tisztelet-

ben tartja a jogot, küzd a szabadságért, — 

az gúnyt, üldöztetést, a keserű bántalmak 

ezerféle nemét kapja osztályrészül. 

A kormányzásban, a sajtóban, a köz-

és társadalmi élet minden szervében a para 

ziták, az éiősdiek viszik a főszerepet; s ez 

a beláthatatlan sokaságú zsizserahad ma is 

ép oly bőszülten kialtja az igazság bajno-

kaira a „feszítsd ineg"-et, mint Jézus Krisz-

tus idejében kiáltották az akkori farizeusok 

és írástudók. 

De a Jézus példája megtanít minket 

arra, hogy az ig ízságot pillanatnyilag legyőz-

heti ugyan a gonoszság; ez a győzelem 

azonban nem lehet tartós és állandó. Az 

igazság a maga ellenállhatatlan erejével föl-

támad es kitör a sírból is, s nincs az a 

nehéz kő, amit magáról lerázni ne tudna. 

Hasztalan hivalkodnak tehát a gonoszok apró 

győzelmeikkel, az Ő diadaluk csak inulékouy, s 

az igazság bajnokai előbb utóbb czélt fognak 

érni. 

Ezt bizouyitja a f e l t á m a d á s szép 

legetidája; s azért ezen a napon ujult 

szívvel, bátran és örvendezve idézzük emléke-

zetünkbe a költő intéséi: 

„Mondottam ember : k ü z d j é s b í z v a 

b í z z á l ! * 

Az árviz. 

(F.) Hála az Istennek és Horváth Gyulának, 

mi itt Szentesen csak az újságokból, meg a vidékről 

erkező utasoktol tudjuk, hogy mekkora ribilliót csi-

nál a Tisza mindenfelé. De azok a hírek, melyeket 

kapunk, elég szomorúak és aggodalom keltők. 

Az Öcsödnél, illetőleg Gyalunál történt körösi 

gátszakadas néhány ¿zentesi családnak is érzékeny 

kart okozott. Ez az eset a czibakhazi katasztrótanal 

is. Czibakháza környékén, különösen Tisza-Fóldvá-

ron különben erelyesen veuekeznek a kiöntés tova 

terjedése ellen. Az ár Tísza-Föluvart kéményén ost-

romolja mar el is vett körülbelül öü hazat, de a köz-

ség belterületének töubi részét valószínűleg sikerül 

megvédelmezni, mert a munkalatokban nemcsak a 

lakossag, hanem a segitsegüi kirendelt katonasag is 

buzgón és erélyesen resztve*% 

Lisepa es környéké sorsa felől a napokban 

vészhirek szállingóztak. .Nemcsak beszelte*, hanem 

az újságok is u tak, hogy lisepanal kitört es ¿0 ezer 

hold földet elbontott a vu. E hírek szerint a csong-

rádi nagyrét is víz alá került. Szerencsen* ezek a 

hiob hírek valótlanoknak bizonyultak. Csépán és 

környékén a helyzet fölöttébb veszelyes ugyan, de 

ha vihar nem lesz és az ar*das megszűnik, a ka-

tasztrófa remelhetőleg elmarad. 

A csongrád-sövenyhazi armentesitö társulat 

vonalán nagy baj vau. Mint mar jelentettük, a víz 

több helyeu, kűlőnós-u Anyásnál beakart törni, s 

csak renukivüli erőfeszites utan hantoltak el a ve-

szedelmet. Ezt külöubeu főleg a kedvező időjarasnak 

lehet köszönni. 

Érdekes és jellemző tény, hogy a sövényházi 

védvonalon a legnagyobb mertékben erdekeit lel: a 

Pallavicini uradalom a veszély kezdetén nem nyuj 

tolt semmi segitseget. Az utolso perezben azonban 

Basa Kálmán uradalmi inspektor es maga őrgrol 

Pallav.czini Sándor is m e g e n g e d t e az uradalm1 

mernöknek, tiszteknek és cseledséguek, hogy részt 

vegyenek a védelmi munkalatokban. Lam, lam, mi-

lyen kegyes a tisztelt uradalom 1 

A viz Szegedet is keményen szorongatja. Azt 

hitte volna az ember, hogy a sok millió forint be-

fektetéssel készült védmüvek teljes biztonsagot nyúj-

tanak Szegednek; s ime kitűnik, hogy a töltések 

alacsonyak, itt ott gyöngék, ugy hogy ha a város 

belterületet megvédik is, további áradás és kedve-

zőtlen időjárás eseten a külterület ki van téve az 

elöntésnek. 

A gyalui (Körös) czibakházi és gyálai gátsza-

kadásokon kívül Török-Becsen is történt katasztrófa. 

A viz áttörte a gátat, és elöntötte a török-becsei 

rétet. Itt tönkre ment Hohonczy Gedeon országgyü 

lési kepviselő hires kertészete is, melynek terme 

nyei Európaszerte ismeretes. Az áradat magat Tö-

rök-Becse városát is fenyegeti. 

Ujabb értesülés szerint Titel közelében elsza 

kadt a csurogi gát is, s mintegy 13 ezer hold föl-

det elborított az árviz. 

Másutt még nem fordult elő szerencsétlenség, 

de több helyen válságos az allapot. A körös-tisza 

zugi ármeutcsitő társulat területe a legkomolyabb 

veszélyben forog. Ide Szentesről is kértek közerőt, 

amely kiis lett rendelve; de ugy látszik, több mun-

kást vártak, mint a menynyi kirukkolt, mert a mi-

niszteri biztos mulasztás czimén feljelentést tett a 

városi hatóság ellen. Az alispán felszólítására azon-

ban a polgármester bejelentette, hogy a kirendelés 

megtörtént, s így a hatóságot mulasztás vádja jo-

gosan nem terhelheti. 

A különböző szakadások folytán a napokban 

némi apadás állott be, de ugy látszik a viz már 

megtöltötte az elöntött területeket, mert pénteken 

es szombaton már mérsékelt áradás mutatkozott. 

Az eddig kedvező időjárás szombaton borúsra 

fordult, s nem lehetetlen, hogy a húsvéti ünnepek 

esőt és szelet hoznak, ami előreláthatólag végzetes 

lenne a gátak egyrészére. 

£ helyen említjük meg, hogy a kunszentmar-

ton-tenyői vasút-vonal töltését Kunszentmártonnál 

ostromolja az árviz, s kivagyunk téve annak, hogy 

Szolnok felé beszüntetik a közlekedést. 

Bizony bizony szomorú húsvétja van a tisza-

menti lakossagnak. Szivünkből kívánjuk, hogy a ne-

hez aggodalmakat mielőbb felvaltsa a nyugalom. 

A budavári merénylet 
A töfcapliánysag kijelentette saitoirodája ut-

ján, hogy a budavari merénylőt ügyeben indított 
vizsgalat iratait átküldte az ügyeszseghez, de azért 
tovabbra is üldözni fogja azt az embert, akit mind-
járt az első pillanatba gyanúba fogott. Ext a kom-
münikét nyugodt leiekkel fogja olvasni Szeless Ador-
ján, aki bizonyara tul van mar a magyar határon. 
Ha nem ¿tévedett az az utas aki alább közölt 
elbeszélései szerint a predeáli állomáson találkozott 
vele, ugy Rouianiába menekült a keres ve-keresett 
merénylő. 

A vidéki hatóságok is egyre hajszolják még 
Szeless Adorjánt s szemet vetnek minden emberre 
aki csak némiképp is hasonlít hozzá. E nagy buzgó 
sag kellemetlen kalandba keverte Beieznay An-
tal nagyvaradi zeneszerzőt. A püspók-ladauyi állo-
máson Szeless Adorjannak néztek s letartóztattak. 
Szolnokig el sem eresztettek, de ott azután találko-
zott valami ismerőse, akinek a szavara elhitték, hogy 
nem ő az, akit kerestek 

S z e l e s s A d o r j á n a h a t á r o n . 
Lapunknak egy kereskedő barátja, — írja a 

.Pesti Napló" april 11-íki szama — aki ma érke-
zett haza Homaníából, beszeli nekünk a követ-
kezőket : 

A predeáli pályaudvarban egy ősz fürtü, ősz 
hajú, öregtf gigerlivel ismerkedtem meg, aki ősz ha-
jához nem illő rugonyos léptekkel járt-kelt. Feltűnt 
nekem, hogy amikor egy szomszédja beleütödött, 
magyar káromkodással szisszent föl. Csakhamar meg-
figyeltem, hogy olahul csak a legszokasosabb társai-
gasi szólamokat tudja, de a hosszasabb tarsalgas 
elöl kitér. 

— Ön nemde magyar ? — szólítottam meg 
hirtelen magyarul. 

Ugy tett, mintha nem értette volna. 
— Ne feljen — folytattam — jó magyar ha-

zafi vagyok. 
— Ha jó magyar hazafi, akkor ne faggasson, 

— monda vegre magyarul. 
Nem kérdeztem kicsoda, micsoda, azontúl ma-

r yarul társalogtunk s bizalmát annyira megnyertem, 
hogy — bár nyíltan be nem vallotta — hogy ő 
Szeless Adorján, de engedte hinnem, hogy ő az. 

Szeiessről cstk harmadik szémélyben beszélt. 
Elmondta, hogy az utóbbi napokat az erdélyi 

részekben töltötte ahol évek előtt, mint a Protes-
táns Almanach utazó-ügynöke sokat járt s nagy 
ismeretsegre tett szert. Ez utazása alkalmával meg-
ismerkedett több oláh politikussal, akiktől most is 
megvannak a romániai politikusokhoz szóló ajánló-
levelei. Annak idején egy budapesti hírlap számára 
meginterviewolta az akkori romániai minisztereket 
is Sinaiába s most is Sinaába tart. 

A határon könnyen jutóit át, mert szabályos 
útlevele van. Azt, hogy minő névre szol, nem mondta 
meg. 
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A Hentzi-szobor elleni merényletről keveset be-
szélt, de annál többet mondott magáról Szeless Ador-
jánról. Elmondotta, hogy oláh diákok táraságában 
neki is abczugolni kellett Szelesst. 

— Mi lesz Szeless kezeseivel, akiknek jótállása 
mellett az ügyészség szabadlábon hagyta ? — kér-
deztem tőle. __,. 

— Szeless kezesség nélkül maradt szabadlabon 
— fe'elte. — Vitt ugyan magával két kezest, ami-
kor az Ítélet kihirdetéskor szabadlábon hagyását kérte 
de az ügyészség, mikor a hosszas huzavona után 
megadta a halasztást, a kezesekre nem reflektált 
A szökés gondolata akkor villant meg Szelessben. 
amikor a törvényszéki teremből Havass főügyész-
helyettes, s azután Geguss alügyész szobájába kisér-
ték. Ekkor még nem volt fogoly, mert bár ki volt 
hirdetve a jogerős Ítélet, de ott volt kezében az igaz-
ságügyminiszter engedélye, amelyben áldott állapot-
ban lévő neje betegségére való tekintettel, félévi fog-
ságbüntetése megkezdésére, julius 28-ikáig halasztást 
kapott az ügyészség által megállapítandó biztosíték 
mellett. Az ügyészség a biztosítékot ötszáz forint 
készpénzben állapította meg. Szelessre né .ve lehe 
tétlen feltétel volt ez. Honnan teremtsen elő ő öt-
Fzáz forint — mondta predeáli ismeretlen ismerő-
söm _ készpénzt, ő aki ellen csak márczius hónap-
ban több mint husz árverés volt kitűzve Általáno-
san tudva lévén, hogy nemsokára meg kell kezdeni 
hosszú fogságbüntetését, hitele teljességgel megszűnt 
s igazán végrehajtó ismerőseinek jószivü kölcsönei-
ből élt az utóbbi napokban. Kőbányai házát elár-
verezték, lapját a sajtóperek tönkretették. Ha .1 vép 1 

rehaitók, akik lakásában oly gyakran megielentek, Szeless 
nem segítenek rajta, kétségbeesésében már rég el- j utazott 
pusztította volna magát és családját. 

Elkeseredetten ment föl az itétet kihirdetésére. | 
Megdöbbenve hallotta ott a kúriai ítélet me^okolását. 
Szeless azt várta a felső bíróságtól, hoery u'i vízsgá 
latot rendelnek el arra nézve, hopy tett-e ő le hír-
lapi kaucziót, ehelyett a Kúria azt mondta ki, hogy 
Szeless a kauczió letételét meg sem k sérlette. 

A Kúria Ítéletének kihirdetése után elkeseredet-
ten ment Szeless Havass főügyészi helyettes szobá-
jába. Egyenesen odatartott, a foghá7őr mégis foly-
ton lökdöste őt. 

Ez a bánásméd ébresztette fel Szelessben a 
szökés gondolatát. 

Migí« mi indíthatta Szelesst a bombame-
rényletre ? 

Kérdésemre a predeáli őszparókás férfi egy 
pillanatig hallgatott, aztán igy szólt: 

— Nem mondom, hogy ő volt a merénylő, 
de ha ő volt, bizonyára az ő elkeseredett hangula-
tához hozzájárult az, hogy a magyar képviselőház 
Kossuth Lajos érdemeinek törvénybe iktatását meg-
tagadta. April 1-seje Kossuth Lajos temetése napja 
s alkalmatossá tette e napot a merényletre még az 
a körülmény is, hogy László főherczeg' József fő-
herczeg fia épp e napon elhagyta Buda várát. Ha 
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Zoltán szerepléséhez ? — esetben bizonyára nem kellene országszerte olyan 
Szelesstől. mérvű Ínséggel küzdeni, — mint a télen — és nem 
Zoltánt nem ismerte. A nélkülöznék a minden napi kenyeret azok sem, kí-

- Mit szól Takács 
kérdeztem az „inkopnito* 

Szeless Takács 
Kossuth-gyászmenetkor látta először. Bizonyára nagy 
köszönettel tartozik neki érdekében kifejtett buzgal-
máért. Az ügyvédi meghatalmazást nem Szeless adta 
át Takácsnak, hanem csakis utólag a felesége, aki-
nél folyamatban levő peres ügyeire való tekintettel 
több üres ügyvédi meghatalmazási blankettát ha-
gyott hátra. |raj v4s4r) létesült, melynek síkerén különösen e ne-

- H á t a z igaz"e ' ^ ¿ ^ Í K S L P l y t a k mos főúr! hölgy fejtett ki f4r.dh.tlan buzgalmat. 

ket nem áldott meg a Gondviselés földi javakkal! 

Gróf Károlyi Sándorné úrhölgy emberbaráti 

szeretete most ujabban ismét fejedelmi segélyhez 

juttatta ínségeseinket. — Az alföldi Ínségesek javára 

fővárosban tudvalevőleg, jótékonysági bazár (ope-

a bombamerénylet tervezésének tanácskozásai. 
— Szeless Sefferhez az utóbbi időkben csak 

azért járt, hogy az ő közbenjárásával Szeless család-
jának pyámolitására Szeless fogságának tartamára 
bizottságot alakítsanak. Ebben az ügyben Seflfer el 
is kisérte Szelesst egy függetlenségi párti képviselő-
höz, s még több képviselőhöz is el akartak menni, 
de ez elmaradt, mert majd az egyik, majd a másik 
nem ért rá a látogatásokra. 

— Miért kerülte Szeless az utóbbi napokban, 
amikor még üldözve sem volt, a családját ? 

— A végsőig elkeseredett hangulata eléggé 
megmagyarázza ezt Ha nem történik meg a bom-
bamerénylet, akkor a kúriai Ítélet megokolásának s 
az igazságügyminiszterileg adott halasztás készpénz-
kauczióhoz való kötésének alkalmasint véres családi 
tragédia lett volna a vége. 

Pitymalodott. 
A Románia belsejébe induló vonat füttyentett 

s az én ruganyos léptű ősz hajú és ősz szakállú gi-
gerlim — akit én az előadottaknál fogva alaposan 

Adorjánnak gyanítok, a vonattal tovább 

Vidéki levelezés. 

A szegvári Ínségesek sorsa. Amint a 

gyorsan repülő hir szárnyán elhatolt ama szomorú 

valóság, hogy a magyar alföldön éhínség ütötte fel 

sátorát, — az egész ország részvéttel forduit felénk, 

és ugy a kormány, mint egyes nemeskeblü ember 

barátok minden lehetőt elkövettek a nyomor eny-

hítésére. — Így például, csak a szegvári ínségesek 

segélyezéaére a kormány 600 frtot adományozott, — 

azonban Gróf Károlyi Sandorné úrhölgy — ki ín-

ségeseinknek valósággal jótékony őrangyala, — Szeg-

váron saját költségén népkonyhát állított fel, hon-

nan csaknem két hónapon keresztül naponként 

600 900 egyén részesült meleg ételekben. 

Ha e nemes szívű főúri hölgy követésre méltó 

nemes példáján főuraink felbuzdulva, — nagy köl-

tőnknek mondását: 

„Ha szenvedőnek arczain, 

Könyüket látsz elömleni; 

Emberbaráti szózat int: 

Siess hamar letőrleni 1 . . 
Szeless fogságának megkezdéséig László főherczeg 
nem távozik, nem történik meg a bombamerénylet. 
S ha Budavárában egyáltalában magyar királyi ^.¡megszívlelnék es követnek, még ha olykor-olykor a 
var székel: nem történik meg a meréuylet soha. haragvó £g sujtoló keze nehezedne is reánk, — az 

hölgy fejtett 

Ez a bazár, — mint hírlik — 20,000 frtot jö -

vedelmezett. 

Szeretve tisztelt plébánosunk, főtisztelendő Kor-

pás Pál ur közbenjárása folytán e jövedelemből jut-

tatott most Gróf Károlyi Sándorné úrhölgy Ínsége-

seinknek 3000 forintot. Nemcsak enyhítve leend te-

hát Ínségeseink sorsán, hanem segitve is. Most már 

azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy nemcsak a 

teljesen vagyontalanokat részesíthetjük segélyben, 

hanem az inség által nem kevésbé sújtott 1—3 hol-

das birtokosoknak is juttathatunk ingyenes vetőmag-

vat, amint hogy ez utóbbiak között 90 mmázsa 

árpa tagnap valóban ki is osztatott. 

A teljesen vagyontalanok és egy házikóval bí-

rók között vetemény alá teljesen ingyen leendő ki-

osztás czéljából az usztatói gazdaságtól 20-25 ka-

tastrális hold földet haszonbérelt az inségügyi bi-

zottság, mit 100 nsz -öles parczellákban oszt ki a 

segélyre szorultaknak. — Ezenkivül még ^etnivaló 

burgonyával is ingyen látja el őket; mintegy 100 

mmázsát osztván ki közöttük. 

A húsvéti ünnepekre való tekintettel mai na-

pon 20 mmázsa liszt és kenyer is osztatott ki. 

Mindezekből látható, hogy az ínségeseken min-

den tekintetben segitve van. — Azonban nem mond-

hatjuk el ezt a kisebb birtokosokról. Ha az inség 

által többé-kevésbbé szintén sújtott 3—7 holdas 

gazdák helyzetét akarnók ecsetelni, — sajnos — 

megközelítőleg sem festhetnénk azt le oly rózsás 

színben, mint a teljesen vagyontalanok sorsát. 

Ezek a kisebb birtokosok, kik különösen takar-

mány és vetőmag dolgában vannak megszorulva tel-

jesen magukra vannak hagyatva ; mert még a kilá-

tásba helyezett államkölcsöntől is elestek. 

Szegvár, 1895. április 13-án. 

- r. 1. -

Helyi ós vegyes hirek. 
Boldog ünnepeket kívá-

nunk tisztelt olvasóinknak. 
(r.) — Vadnai Andor főispán a 

napokban a tiszai gátakat szemlélte meg; 

Engem kezdetben nemcsak bántott; de kín-

zott az uradalmi zajos élet. 

Lelkemen még ott ült feleségem és gyerme-

kem elvesztése felett érzett bár.at és fájdalom. S 
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Nem adja a lányát. 

— Igaz történet. — 

(Folytatás.) (17) 

Irta: S ima Ferencz. 

A pusztai levegő s szabad élet csak fokozta 

Szappanosné életerejét és élet kedvét. Városba csak 

ritkán mentek be. Lovagolt s vadászott férjével néha 

egész napon. Megtanult hajtani s nagy passzióval 

űzte ezt a sportot. Az esték kellemesek voltak a 

kastélyban, hol a vendégeket igen szívesen látták. 

S Szappanosnak nemcsak egyik-másik barátja; de 

ismerős családok időztek, mulattak heteken át 

Pénteki uradalomban, melynek fjsztelen víg élete 

egész Délmagyarországon vált egyszerre nevezetessé. 

A mulatságok rendezésében maga Malvin járt 

elől s e téren leleményesebb volt bárkinél. 

A szórakozás minden neme meg volt a kas-

télyban engedve, csak a kártya nem, nr akkor tájt zott minden. Egy reggel Malvin azzal kelt föl" hogy 

uralkodó mániája volt az uri társaságoknak. 'rosszul érzi magát. Teáje s megszokott finom'angol 

Kezdetben e miatt az urak zsörtölődtek is a'süteménye, mely nélkül reggelizni nem is volt ké-

házi asszonynyal; de Malvin kijelentette, hogy ő nem-'pes : kifordult a szájából. 

csak azt óhajtja, hogy a vendég mig nálok van, jólj — Gyomorrontás az egész, szólt vigasztalólag 

érezze magát és kellemeseu töltse az időt; de akarja, Szappanos Bertalan, ki nem is vette komolyan az 

hogy ha elmegy azután is kellemesen gondolhasson asszony panaszát 

vissza a pénteki uradalomban töltött szórakozásra;' - Az hát, semmi egyéb, bizonyítottam a férj 

már pedig ez ki van zárva azon vendég részére, kit mellett én is. 

a kártya asztalnál baratai pénzétől megkoppasztottak. j Malvin orvost rendeltetett. A Temesvárt állo-

A férje» nők ezen házi rend miatt legsziveseb- másozott katonaság ezredorvosát hozták ki s az azt 

ben keresték fel látogatásukkal a pénteki kastélyt, mondta, hogy az asszony más állapotban van. 

csak nehezen bírtam megbarátkozni a mosolygó, 

boldog arczokkal. S szinte irigy voltam Szappanos 

Bertalanra is, kinek arczán ott ült a boldog ember 

megelégedettségének állandó öröme, s az emlékezte-

tés, hogy: ugy-e jól cselekedtem, hogy nem hall-

gattam rád, mert boldog vagyok azon nő mellettJ 

kitől életem örömét féltetted. Sokszor menekültem 

gazdatiszti hivatásom gyakorlasában el e vig társa-

sag elől. 

Pedig a kastély ura és asszonyára nem lehe-

tett panaszom ; inert bármily kitűnő vendégek vol-

tak is a kastélyban, kiváló figyelmök és gondjuk 

targya én voltam. Eizel igyekeztek enyhíteni azt a 

fájdalmat, melyet én lelkemben hordoztam, s ame-

lyet ők méltányoltak legjobban. 

ót évig volt a vígság tanyája a pénteki kastély. 

S mily végzetszerű. Egy nap alatt megválto-

Szappanos Bertalan ujongott örömében erre a 

hirre. Malvint pedig kilelte a hideg. 

Nénje sorsa jutott eszébe s többé nem volt 

hatalom, mely őt attól a gondolattól elválassza, hogy 

ugy fog elveszni, mint a testvérje. 

Hiába volt minden biztatás, hogy a testvérét 

!is csak a gyermek váratlan hatálának megrendítő 

csapása döntötte sirba. S ha ez be nem következik, 

még ma is élne. Hasztalan volt minden. 

— Meghalok én is éppen ugy, mint néném, 

volt a nő megrendítő és minden biztató szót elné-

mító válasza. 

Szappanosnak azt tanácsolták és én is aján-

lottam ezt, hogy keljen feleségével útra. Szórakoz-

zanak ídefen világban. Feledjen az asszony mindent. 

£z a legjobb orvos szer. 

Szappanos Bertala- nak nehezen sikerült fele-

ségét rábírni, hogy útra keljenek. 

— Ha megkell halnom, volt az asszony bána-

tos válasza, akkor itthon akarok meghalni. 

Végre sikerült rábírni, hogy útra keljen. Azon 

héten hogy elindultak, minden nap kisétált felesé-

gem sírjához, s ott órán át is imádkozott. 

Bánat, szinte gyász váltotta föl a pénteki ura-

dalom öt évi őrömét a kastélyban. Szappanos Ber-

talan egy perezre el nem hagyta feleségét s egy ne-

mes ember és mélyen szerető férj példátlan hűsé-

gével s a figyelem minden nemével halmozta el, 

hogy elűzze lelkéről a|rögeszmét, mely mint a féreg 

pusztította a szegény nő életét. 

Mikor útra keltek, tőlem azzal vált el, hogy : 

nem látjuk többé egymást. 

(Folytatása következik.) 
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szombaton pedig a Pallavicini uradalom te-

rületére utazott, s valószínűleg ottani barátai 

körében tölti az ünnepeket. 

(r.) — Követválasztók figyel-1 
lilébe. Az országgyűlési képviselő válasz-

tásról szóló törvény értelmében a jogosultak 

közül csak azokat lehet fölvenni a válasz-

tók névjegyzékébe, akik előző évi állami adóju-

kat, vagy ha nagyobb hátralékuk lenne, leg-

alább az előző évi adójuknak megfelelő Ösz-

szeget a p r i l 15-ig befizetik. Minthogy nagyon 

valószinü, hogy a legközelebbi képviselőválasz-

tásban épen azok fognak részt venni, akik 

az idei névjegyzékbe felvétetnek, de különben 

a követválasztási jog igen fontos egyéb pol-

gári jogoknak is alapját képezi; f i g y e l -

m e z t e t j ü k p á r t u n k t a g j a i t , hogy 

a törvény jelzett rendelkezésének lehetőleg 

eleget tenni iparkodjanak, s arra a többi elv-

társakat is buzdítsák. Tájékozásul megjegyez-

zük egyszersmind azt is, hogy az idén april 

15 ike ünnepnapra esvén, aki a d ó j á t ap-

r i l 16 á n d é l u t á n 5 ó r á i g b e f i z e t i , 

az a választók névjegyzékébe felvétetik. 

(r.) — Pályázatok a városnál. A Szentes 
városánál üresedésben lévő m é r n ö k i , rendőr-
f o g a l m a z ó i és k ö z i g a z g a t á s i k i a d ó i 
állásokra — mint hirdetési rovatunkban látható — 
meghirdette a pályázatot a vármegye alispánja. A 
pályázati kérvények f. hó 30 ig adhatók be. 

'r.l — Tavaszi országos vásárunk elha-
lasztasa iránt mozgalmat akarnak megindítani a 
közelebbről érdekelt iparosok és kereskedők, mert 
attcl tartanak, hogy a nagy árviz miatt a vidéki 
közönség nem jelenhet meg a vásáron. Annyi bizo-
nyos, hogy még ha a viz apadásnak indul is a Ti-
sza túlsó partjáról nem várhatunk vásárosokat, mert 
a kompközlekedés még huzamosabb ideig szünetelni 
fog. Ha azonban csakugyan elakarják halasztatani a 
vásárt, akkor jó lesz idejekorán megtenni a szüksé-
ges lépéseket. 

— A Po l l ák liázl vendéglő ügye. Ismer-

tettük annak idejében, hogy a Pollák-házban ven 

déglővel egybekötött kávéházat akartak létesíteni az 

örökösök, de ezen kérelemnek nem adott helyet a 

városi tanács. Kohn Gáborné tehát megfellebbezte 

ezen reá, mint örökösre nézve sérelmes határozatot 

az alispánhoz. De az alispán is elutasította ezt a 

kérvényt; és a tanács határozatát indokainál fogva 

helyben hagyta. Igy tehát nem lesz vendéglő a Pol-

lák-féle házban. 

(r.) — Tánczvigalom. Az I-ső 48-as kör 
húsvét második napján a saját helyiségében G0 
krajezár belépti díj mellett, tánezvigatmat rendez. 
E jóhirü mulatságra talán felesleges is a közönség 
figyelmet felhívnunk 

(r.) — Dobozi Mihály helybeli jóhirü ács-
iparos a napokban tette le kitűnő sikerrel Szegeden 
az allami szakbizottág előtt az á c s m e s t e r i vizs-
gát. Szívesen ajánljuk őt e helyen is az építtető 
közönség figyelmébe. 

(r.) — Makacs öiigyilko^Jelölt. Az öreg 
Orner Pál szabómester rettenetesen ráunhatott erre 
a ezudar Ínséges világra, mert a héten haronszor 
is megkísértette az öngyilkosságot. Kedden fölakasz-
totta magát, de észrevették és Klein fiakkeros le 
vágta, mielőtt megfuladt volna az öreg. Pénteken 
újra kísérletet tett a kötéllel, de nem volt ezúttal se 
szerencséje, mert a kölel elszakadt. Azután kést 
köszörült az elkeseredett férfiú, s elvagta a nyakat. 
Dr. Lábas Endre azonban bevarta a sebet, mely 
nem életveszélyes. A makacs öngyilkos jelöltet most 
a leánya lakásán ápolják. 

— A megbotránkozás. Nagypénteken egy 
hivatalnokot hivatalos munkával akartak meg pre-
zentelni Egész nyugodtan vitte hozzá a hivatal-
szolga a reá bi ott aktát; hiszen az illető urnák 
nem lehet nagypéntekje, mert nem keresztény. A 
hivatalos ur azonban egész indignaczioval kérdezte 
meg a szolgától, hogy tudja-e mi van ma ? Na, ha 
nagypéntek van, mondá megbotránkozva, akkor vi-
gye vissza ezt az aktát; mert ez a nap ünnep. Pe-
dig hát — jegyzé meg valaki ezután — az ő Mes-
siása még megsem született, nemhogy meghalt volna. 

— A leitámadás. A helybeli r. k. temp-
lomban tegnap este fél hat órakor ülték meg a fel-
támadás magasztos ünnepélyét. A borongós idő da-
czára is rengeteg nép vett részt ezen az ájtatossá-
gon, ugy hogy az ember áradatot a tágas r k. 
templom belse e nem volt képes befogadni. A szer-
tartást ezúttal is főt. dr. Uhlár István apátplébá-
nos végezte fényes segédlettel. A körmenetnél a vár-
megyei hajdúk diszőrsége volt jelen ez alkalommal 
és tartotta fenn a rendet 

— A lérjhez menő templom. A Nagy-
várad tőszomszédságában levő püspöki mezőváros 
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vastagnyaku kálvinista népét mi sem hozza ki job-
bin sodrából, mintha megkérdik tőlük: Mikor megy 
már férjhez a kigyelm-ít templomjuk a toronyhoz? 

Ennek a gúnyolódásnak, melyről annyi bevert 
fej tehet tanúságot, eredete az, hogy a templomot 
mikor megép tették, elfelejtettek hozzá tornyot épí-
teni Egy nemeslelkü, de impraktikus, kegyes hagyo-
mányozó ugy segített ezen a bajon, hogy telkén pár 
puskalövésnyire a templomhoz épített egy tornyot. 
Igy azután a püspöki reformátusoknak van egy 
templomuk torony nélkül és egy tornyuk templom 
nélkül. 

Schlauch bíboros érsek, nagyváradi püspök 
ötven eves áldozársága emlékére a csekély számú 
katholikus hivők számára 24 ezer frtért templomot 
építtet, melyet arany miséje alkalmával fog fel-
szentelni. 

Kapóra jött a hír a kálvinista atyafiaknak, 
Nosza összeültek hát s hosszas vita után elhatá-
rozták, hogy: 

Elmennek deputáczióba a bíboros püspökhöz 
és megkérik, hogy fogadja el a következő propozi-
cziót : Ne építtessen Püspökiben uj tornyot, hanem 
átengedik ők a tornyukat, csináltasson ahhoz — a 
püspök a katholikusoknak egy templomot. Kárpót-
lásképpen pedig csináltasson a püspök az ö tem-
plomukra egy tornyot. Igy azután pápisták, kálvi-
nisták egyformán jól járnak. 

Hogy mit fog erre a propoziczióra a bíboros 
főpap mondani, nem tudjuk, de az csakugyan rajta 
fog múlni, ha a kálvinista torony férjhez nem megy. 
Mindenesetre ez lesz a legérdekesebb vegyes házassag. 

— Kétszeresen gyilkos anya. Csupányi 
Emília cselédleány 1893-ik évben egy törvénytelen 
fiúgyermeket szült s azt dajkaságba adta. Innen a sze-
retője, a gyermek atyja, magához vette a gyerme-
ket, hogy felnevelje. Egyszerre azonban a gyermek-
kel együtt beállít az anyához azon kijelentéssel, hogy 
ő Amerikába megy, a hova a gyermeket magával nem 
viheti. Ezzel ott hagyva azt, távozott. Az anya éppen 
hely nélkül s oly nyomorban volt, hogy maganak sem 
volt mit enni. A gyermeke most azt még tetézte. El-
határozta tehát, hogy bűnös uton megszabadítja ma-
gát terhétől. Az elhatározást azonnal a tett követte. 
Karjára vette gyermekét s elment vele Hernád-Néme-
tibe s itt éjjel a Hernád vizébe fojtotta, aztán, 
mintha legjobb rendben volna a szénája, nyugod-
tan visszament Kassara. Mult év október 27-én 
ismét egy törvénytelen gyermeknek adott életet 
s látva, bogy első tette nem került napfényre, 
elhatározta, hogy ezt is ugyanazon módon küldi 
a más világra. — Elvitte ezt is Hernád-Németibe 
és ugyanazon helyen ezt is a vízbe fojtotta. — De 
most rajtavesztett. — Ugyanis a csendőrség meg-
tudta, hogy a Hernád folyó mentében egy asszony 
járt egy gyemekkel a karján, -- a honnan majd 
a nélkül tért vissza. Fáradhatatlan buzgalommal meg-
indította tehát a nyomozást és sikerült is a bűnös 
anyát a falu közelében, majd a megölt gyermeket 
is felfedeznie. Bevezették aztán a lelketlen anyát a 
kassai ügyészség börtönébe, a hol 4 és fél hóoapot 
ült vizsgalati togságban. — E hó 6-án tartá a kassai 
törvényszék e bűnügyben a végtárgyalást, melyen a 
vádlott mindkét rendbeli gyilkosságot töredelmesen 
bevallotta, csak nyomorult helyzetet hozván fel ment-
ségül. A közvadlo tekintettel arra, hogy mind a ket 
gyilkosságot előre megfontolt szándékkal teljesen be-
számítható állapotban követte el, kérte a vádlottat 
két rendbeli gyilkosságért megbüntetni, tíulyi Dezső 
védő azonban azt iparkodott bebizonyítani, hogy az 
első gyilkosság — minthogy a gyermek hullaja elő 
nem került — meg nem állapitható. A törvényszék 
rövid tanácskozás után az ítéletet nyomban ki is 
hirdette, mely szerint Csupányi Emiliát egy szándé-
kos emberölés bűntettének kísérlete és egy szándé-
kos emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki s 
ezért 15 évi fegyház és 10 évi hivatalvesztésre ítélte 
Az ítélet ellen vádlott, védő es kir. ügyész felebbe-
zest jelentett be. 

— Párisi élet. A rue saint Máureban, a fau-
bourg du Temple közelében huszonnyolez esztendő 
ota lakott egy házaspár. A férj ács volt, az asz-
szony szabónő és a legjobb egyetértésben éltek. Az 
55 esztendős asszony néhány hónap óta bete-
geskedett, a 02 éves férj nem talált többé mun-
kát. Adosságokba keveredtek és a házbért sem 
tudták kifizetni. A háztulajdonos avval fenyege-
tőzött, hogy kiteszi őket és hogy ezt kikerüljék, 
elhataroztak, hogy öngyilkosságot követnek el. 
Vasarnap az asszony kifizette a mészárost és a 
peket, utoljára ünnepi ebédet főzött, szép tisztán 
megteritette az asztalt és meghívta a szomszé-
dokat az utolsó lakomára Kanári madarait el-
ajándékozta egy parasztnak és gondjaiba aján-
lotta a madárkákat. — Másnap a háznép cso-
dálkozott, hogy a házaspár nem mutatkozott — A 
lakásban mély csend honolt és mikor feltörték az 
ajtót, a szobában nagy szenes edényt találtak, 
mellette két holttestet ünneplő ruhában. Egy edény-
ben még meg volt annak a morfiumnak maradéka, 
a melylyel elkábították magukat, mielőtt a gyilkos 
gázt beszívták. Az asztalon levél feküdt, a melyben 
elmondták öngyilkosságuk okut: 

— Mi lesz belőlünk — igy végződik a levél 
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— ha kitesznek bennünket az utczára ? Már nagyon 
öregek vagyunk ahhoz, hogy munkát Utáljunk 1 

A postseriptum pedig igy hangzik: 
«Holttesteinket a milliomos házi urnák hagyo-

mányozzuk, annak a 150 forintnak fejében, a mely-
lyel tartozunk neki. Adja el az orvosnak 1" 

— Mi a házasság? Egy arab közmondás 
szerint a házasság az ostromolt városhoz hasonlít. 
A kik belül vannak, szeretnének kiszabadulni, a kik 
kivül vannak, szeretnének bejutni, Menander görög 
író szerint a házasság szükséges rosz, mig Saphir 
azt mondja, hogy a házasság temetője a szerelem-
nek, a hol az asszony a — kereszt. Weber szerint 
a házasság művészet, mig az orosz közmondás azt 
tartja, hogy nem egyéb, mint bűneinkért való vezek-
lés. Egy franczia író szerint duett, melyet mindig 
hamisan énekelnek. Narrey az özvegy embert ahhoz 
az elitélthez hasonlítja, a ki már kiáltotta a bünte-
tését. Balzac a házasságot olyannak mondja, mint 
a törvényszék előtt folyó pört. Az egyik fél ugyanis 
mindig elégedetlen. Egy elmés franczia hölgy a há-
zasságot a szerelmi invalidusok kórházának nevezte 
el. Nestroy, a német bohózatiró pedig czitálja azt a 
régi mondást, hogy a házasságok az égben köttet-
nek, hozzátévén, hogy éppen ezért mennyei türe-
lem kell a házassági iga viseléséhez. Meg Kant, a 
nagy német tilozóf is ugy nyilatkozott, hogy a há-
zasságban a nő felszabadul, a férfi pedig elveszti 
szabadságát. 

— Gyilkos csősz. Rigyácz, zalamegyei köz-
ség erdőcsősze a törvény rendelete ellenére revol-
vert és puskát is hordott magával. A napokban, 
mint levelezőnk írja, a letenyei járásból egy horvát 
gazda a csőszszel a hultadékfak elkobzása miatt ösz-
szeveszett. A csősz erre dühbe jött s először a puska-
tusával ütötte főbe a horvát parasztot, de mikor 
ez erre sem akarta a puskát elengedni, a csősz ki-
vette revolverét s ugy belelőtt, hogy a horvát azon-
nal szörnyet balt. A gyilkos csőszt elfogták. 

— Tréfa, de való. Szilágyi Dezső a t. Ház 
elnöke a napokban valami kisebb bankettet adott a 
képviselőház elnökségének újonnan megválasztott 
tagjai részére. Jelen volt a közéletnek egyik ismert 
alakja, akinek sehogysem volt ínyére, hogy oly pa-
rányi pohárkákból itták a drága tokaji asszut. Mikor 
vig beszélgetés közben hirtelen kialudt a villanyos 
világítás: kapja magát az az ismert térfiu s jót huz 
az előtte lévő üvegből. Mikor újból kigyuladt a vil-
lany, Szilágyi hüledezve mondja: 

— Nézzek uraim ez a boros üveg ezelőtt ott 
állt s most az én kompótos tányéromban van. 

Elhaltak névsora. 
1895. márczius hó 6-től 1895. ápril. hó 13-ig. 

Törőcsik Imre 15 éves agyhártyalob. — Pap 
Zsuzsánna t>2 éves májbetegség. — Szigeti Eszter 
5 éves tüdőlob. — Gyulay Ida 26 éves tüdővész. — 
Koncz Juliánná 26 éves tüdővész. — Ökrös Antal 
9 hónapos bélburut. — Tar Viktória 40 éves szív-
betegség. — Szűcs Eszter 2 hónapos bélhurut. — 
Szabó Rozália 81 éves végelgyengülés. — Hidas 
Rozália 6 hónapos bélhurut. — Szakái Róza 8 éves 
agyhartyalob. — Tőrök Eszter 9 hónapos ráng-
görcs. — Tokaji József 71 éves agyszélbüdés. — 
Makiári Antal 16 hónapos tüdőlob. Orsi Takács 
József 56 eves gyomorrák. — Nagy Juliánná 76 éves 
aggkor. Juhász Eszter 6 napos születési gyengeség. 
— Csík Erzsébet 6 hónapos bélhurut. — Kérdő 
Julianna 41 éves tüdőgúmőkór. 

1420. aü. sz.—895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város 1895. évi IV. oszt. ker. 

adó lajstroma a városi adóhivatalvál f . é v i 

ápril hó IO-tól áprii hó 23-ig ter-
jedő 8 napon át közszemlére kitétetik. 

A lajstrom megtekintésére az érdekelte-

ket oly megjegyzéssel hivom fel, hogy mind-

azok, kik a kivetésben meg nem nyugszanak, 

a kirovás ellen netáni felszólalásaikat, és 

pedig : 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 

adónemmel már a mult évben is megvoltak 

róva, a lajstrom kitételének napjátó l ; 

b) azon adózók pedig, kik a most ki-

vetett, adónemmel ezúttal első ízben rovattak 

meg: adótartozásaiknak adókönyvecskéikbe 

történt bejegyzését követő 15 nap alatt a vá-

rosi adóhivatalnál benyújthatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul el-

késve beadott felszólamlások nem fognak fi-
gyelembe vétetni. 

Szentes, 1895. april 13. 

N a g y , 

1 —3 aü. tanácsnok. 
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1397—tk. 1895. 

Árverési hirdetményi kivonat 

S Z E N T E S Í L A P . 4. oldal. 

Földbirtok eladás. 494/1895. 

Arxerémi h i r t l e t é s . A Mucsiháton 42!/2 hold első osztályú 

Fábián-Sebestyén község elöljárósága ré- szántóföld, jó tanya-épületekkel és kerttel 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek- közhírré tétetik, miszerint Csongrád berendezve szabad kézből kedvező feltételek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vass And- v<4rmegye árvaszékének 816/a.—895. sz.tmu mellett azonnal e l a d ó , 
rás végrehajtatónak Gyarmati József és neje v ^ z ése folytán, a néhai báró Maasburg Sán- Értekezni lehet id. S z á n t h ó J á n o s 
Biró Zsuzsánna végrehajtást szenvedők elleni d o r hagyatékához tartozó fábíáni összes tanya- ügynökkel Szentesen I. t. 292. sz. a. 2V i 
400 frt tőkekövetelés és járulékai iránt végre ¿ p ü , p , e k £ ¿ v f a p r i l l l ó 2 3- á l l cl. e . ^ ^ • 
hajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék 5 r a f t m . t kint a helyszínén — nyilvános I l J . K O V á C I M a n ü O r 
(a szentesi kir járásbíróság) területén levő k ö z i g a z g a t a s i á r ve résen azonna'i készpénz k e r e s k e d é s é b e n mindenféle konyha-kerti vete-
Szentes városában fekvő, a szentesi 7b4ü. f17Ptx~ mellett elfoenak adatni. , , . A , , c . 
sz. tjkvben A f 416. rsz. a. felvett hAz és MÍ™ árverezíT kívánók ezennel meghi- -nénymagvak, valam.n oberndorfi, buczok és 
udvarra az árverést 623 frtban ezennel meg v a t n a k . 
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1895. évi 
junius hó 5. napján délelőtt 9 órakor ezen 
tkvi hatóság épületében megtartandó nyilvá-,1 _ 
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron! 

Szentes, 1895. april hó 7-én. 

Sulcz László, 
jzŐ h. 

K i a d ó l a k á s 

mammut takarmány répa magvak kaphatók. 

Eladó vagy kiadó 
Hegedűs Mártonnak a zsidó templommal 
¡szemben levő háza, mely üzlethelyiségből 
'raktárrakkal együtt és 2 rendbeli lakásból 

a101 Árverezni * szándékozók tartoznak az in-a piacz közelében fekvő Mócz-féle házban az'áll. Tudakozódni lehet a helyszínén vagy 
gatlan becsárán a lf 10®/o át, ^ Í í M W . ^ M . lakás, mely 3 szoba, konyha, k a m r a , L ő v y Lajosnál a Veisz Bernátné üzlethelyi-

krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz 42 és padlásból áll Szt. György naptól kiadó 

f ában jelzett árfolyammal számított és az Értekezhetni a tulajdonosnál. 2V2 

1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. V A s A r h i r d e t m é n y 

ségében. 1V3 

kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött Szentes városában a f. évben az országos 

kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. vásárok a következő napokon tartatnak meg: 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró-j 2. tavaszi vásár; 
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 3. nyári 
szerű elismervényt átszolgáltatni. 4. őszi 

április 20. 21. 22. 
julius 20. 21. 22. 
szept. t i . 22 23. 

Kelt Szentesen a kir. jbiróság, mint tkvi Kezdetik mindenkor szombaton, mikor si 
hatóságnál 1895. márczius hó 30. 

K a t k i c s , 

kir. alj bíró. 

1131 tk. 1895. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Haran 
gozó Eszter végrehajtatónak Sinorós Szabó 

ugy az „állatvásár* mint a »kirakodó* vásár 
megtartatik és mindenkor-féle iparczikk stb. 
árusittatik. 

Jövőben az országos vásárok mindenkor 
a naptárban kitett napokon kezdődnek ha az 
első nap szombatra esik, ha azonban az eUŐ 
nap nem szombatra esik, akkor mindenkor a 
naptárban kitett napokat megelőző szombaton 
fognak kezdetni és 3 napon át megtartatni. 

Szabályszerű marhalevél nélkül semmiféle 
Sándor végrehajtást szenvedő elleni 500 frt;állat be nem eresaelik az állatvásárlérre. 

E szabály helybeliekre is kötelező. 
Szentes, 1895. márczius 15. 

Aradi Kálllláll, rfökapitány. 

K i a d ó l a k á s . 

tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyé en a szegedi kir. törvényszék ía szen-
tesi kir. járásbíróság) területén lévő Szentes 5V5 
városában íekvŐ a szentesi 36 sz tjkben Aj 
f 40 rsz. a. foglalt ház és udvarból Sinorós 
Szabó Sándort illető felerészre illetve a vég- __ , , ... , , 
rehajtási törvény 150. §-ánál fogva az egész Pakher-féle háznál két szoba, spájz, pin-
ház és udvarra az árverési 67<> frtban ezen- c z e ' tttzrevalóhelyiség Szt. Györgynaptól fogva 
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, k l a d ó ld* T ó t ü J * n o * á l ta l-

és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az "P in+ó-n Q o n H n v 
1895. évi május hó 6-ik napján délelőtt 9 -Tllltei ö a n a o r 
órakor ezen telekkönyvi hatóság épületében 1. tized 548. számú házánál két szoba, egy 
megtartandó nyilvános árverései a megálla- konyha, egy élés kamra, padlás és pincze, 
pitott kikiáltási áron alól eladatni nem fog. f. évi Szt.-György naptól kezdve haszonbérbe1 

P a * * F e r e n c i 

I. t. 133. sz. uj-háza szépen berendezett lú-
gos szőllős kerttel eladó, értekezni lehet 

ugyanezen szám alatt. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlan becsárának 10°/o-át, vagyis készpénz 
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kije'ölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1895. márcz. hó 20-án. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 

Katkits, 
kir. aljbiró. 

É r t e s í t é s . 

A szegedi kŐmives, kőfaragó és ácsme&-
terségek képesítő bizottsága előtt, folyó évi 
april hó 4-től 10-ikéig tartott vizsga napo-
kon, az ácsmesteri vizsgát jó sikerrel letettem. 

Kérem az ép ttető közönséget, ez ideig 
is irántam tanúsított becses pártfogását még 
továbbra is fenntartani szíveskedjék. 

Tisztelettel: 

Dobozi Mihály, 
képesített ácsmester. 

H i r d e t m é n y . 

Ezennel közhírré tétetik, miszerint Szen-
tes város tulajdonához tartozó alsó és felső 
csordajárásokra a tehenek és rúgott borjuk 
f. év május hó 1-én lesznek kihajthatók. 

A legeltetés végett kihajtott tehenek száj-
bére egyenkint 10 frt, egy-egy rúgott borjú 
száj bére egyenkint 6 frt 67 krban van meg-
állapítva. 

Két éves és azon felüli üszŐborju öreg 
számba vétetik. 

Félévesnél idősebb bikaborjuk a csorda 
közzé, a mezőrendőrségi törvény 22. g. ren-
delkezésénél fogva, ki nem hajthatók. 

Legelő váltásra a befizetések a városi 
kö*.pénztárnál f. év április hó 10-étől kezdve 
elfogadtatnak. 

Szentesen, 1895. április hó 8-án. 

Novobáczky G^őző, 

3—3. gazd. tanácsnok. 

3742—1895. Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

¿Vá sedésben levő, évi 500 frt fizetéssel és 80 
- frt fizetés pótlékkal javadalmazott rendőrka-
ípitányi fogalmazói, továbbá ugyanott ürese-

•désben levő s 500 frt évi fizetéssel javadalma-

kiadó, értekezui lehet a helyszinén. 

J i é r b e a d a n d ó 

évi ápril ¿4 tői további évekre. .wtott hirdetek, s felhivommmdazokat kik 
A ll.C .írvlr ím l amn l i r i b A1 /\lntrAMm lri«rA»-kiA lr 

Szentes, 1895. ápril 5. 

Vára ily Lajos, 
2V3. igazira tó. 

P é n z 

ezen állások valamelyikét elnyerni kívánják, 
hogy képesitetségüket és erkölcsi magavi-
seletüket igazoló okmányokkal kellően felsze-
relt pályázati kérvényeiket 1895. évi april 
30-ik napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújt-
sák be. 

Szentesen, 1895. april 8. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 1—3 

4%, 4Wfl és 5% k a m a t I á b r a megfelelő tőketör-
lesztéssel 15 —50 évig terjedő visszafizetés mellett 

h á z - é s f ö l d b i r t o k Csongrá«! vármegye alispánjától. 

a legelőnyösebb rőitéM,!c Pályázati hirdetmény, 
ós legrövidebb ido alatt J 

kapható 
a hatóságilag engedé'yezett és törvényszékileg be-
jegyzett „ Ingat lan- és F ö l d h i t e l Kö l c s ön 

Fo r g a lm i I n t é z e t n é l " 

M R S Z E G E D E N 

a Stetánia-sétánynyal szemben. 

Tulajdonosok : 

Szallai és Halmi. 
Bővebb felvilágosítást ád Szentesen Hottmaiin 

Jakab divat-kereskedő. (Hariss-ház). ¿V3. 

Szentes rendezett tanácsú városnál üre-
segésben lévő, s 1000 frt évi fizetéssel java-
dalmazott mérnöki állásra ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen 
tiszti állást elnyerni kívánják, hogy képesí-
tettségüket és erkölcsi magaviseletüket iga-
zoló okmányokkal kellően felszerelt pályázati 
kérvényeiket 1895. évi april 30-ik uapjának 
d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. april 8. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 1 - 3 

Szentes, 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: „ Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján 




