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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 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. 

Vasárnap, Junius 16« 

POLITIKAI VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri köcleméayakot 
a kiadóhivatal mérsékelt ál-

jegyzék szerint számit ' 

E m i páldÉnok 

kaphatók lapunk nvomdájá-
ban valamint Start Nándor 
és Szigethy L könyv- és 

papirkereskedéeében. 
Kéziratok nem adatnak víitza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F6»erkesit6 : 

S IMA FERENCZ . 
K6l«l6«-sserkeMtó i 

KOVÁTS KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és lapk ikordó inkut j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Választások előkészítése. 

(P.) Minden jel arra vall, s akik olvasni 

tudnak a politikai égboltozat csillagaiban — 

egyértelmüleg arra a következtetésre jutnak, 

hogy a kormány legkésőbb a jövő tavasszal 

feloszlatja az országgyűlést, s megtartja a 

képviselőválasztásokat. 

Ezt bizonyítja ac a tény, hogy a nyil-
vános és titkos kormánypárt — tudniiiiik az ős-

mamelukok és a Justh Eötvös csoportbeliek — 

immár megkezdték a választások előkészíté-

sét, kiki a maga mód|a szerint. 

A mamelukok a régi nyomokon járnak, 

vagy is egyszerűen meghamisítják a közvéle 

ményt az isméit és sokszor kipróbált módon, 

hogy kihagyják a *épviseiőváias4iók lajstro-

mából az ellenzékieket, s csak a kormány 

pái Lakat és a velük szövetségre lépett Just-

Eötvöspártiakat veszik be. Az ország minden 

részéből hangzik ez a panasz, s abban min 

den tudósítás megegyez, hogy a lajstromokat 

ekkora részrehajlással még soha se állították 

össze, mint az idén, ami a visszaélések és 

jogfosztások tervszerűségére és egyöntetüsé 

gére vall. 

Másfelől a Justh Eötvös csoport feltűnő 

sietséggel s igazán jobb ügyhöz méltó buz-

gósággal folytatja a testvérharezot. Ezek az 

urak nem ismernek pihenést, hanem sorba 

járják a kerületeket és izgatják a népet nem 

a kormánypárt, hanem az elvhü ellenzékiek 

ellen. Nekik a kormánypárti furfang a rom-

bolás szerepét osztotta ki, és ők mint hűsé 

ges bajtársakhoz illik, buzgón betöltik a ré-

szükre kijelölt hivatást. 

A szövetségesekkel meg is vannak elé-

gedve a mamelukok, s agybatőbe dicsérgetik 

őket, s az eltitkolhatatlan káröröm hangján 

hirdetik, hogy a testvérháboruban el fog vé-

rezni az elvhü ellenzékiek hazafias tábora. 

Ennek bizonyságára ide igtatjuk egyik kor-

mánypárti újságnak, a „Magyar Estilap "nak 

egypár mondását. A kérdéses lap f. hó 12-

iki számának vezérczikkében „Harcz a kés-

hegyi?" czim alatt ujong a pártunkban duló 

testvérharezon, s kárörömének a többi között 

a következő passzusokban ád kifejezést: 

, A függetlenségi párt két árnyalata között 

megkezdődött a testvórharcz. A testvérek gyűlölik 

egymást, s a testvérek gyűlölete erösebb, mint 

más embereké. Az a tény, hogy Kossuth Ferencz 

nyíltan, s nem szóval, hanem tényleg felvette a 

harezot az Ugrón-féle anyapartlal, megtermelte a 

maga gyümölcsét. Most már Ugronék is csatasorba 

rendezkednek... Szivesebben birkóznának ők a kor-

mány falankszaival, vagy bármely más párttal a vilá-

gon, csak a Kossuth-név nimbuszával dicsekvő test-

vérpárttal nem. De ha megadni nem akarjak magu 

kat, sem pedig szolgák mó jára megfutamodni — 

nincs epyéb hátra reájuk nézve, mint elfogadni a 

feléjük dobott kesztyűt, s készülődni a harezra. . . . 

Uja, a lót vagy nem lót kérdése ez. Itt küzdeni keli a 

késhegyig. Gyönyörű családi jelenetekre van kilátá-
sunk. Mire a választások elkövetkeznek, lesz a függet-
lensegi pártnak egy csomó halottja, s egy csomó se-
besültje. Most már egyik árnyalat sem térhet vissza. 
A tarogatókat megfújták, a küzdelmet folytatni 
kell mindaddig, míg az egyik fél el nem bukik a 
csatatéren. S igy van ez he lyesen . H a d d 

t i s z t u l j o n a l evegő i " • * 
* 

A feladat, amely ebben a szom ely-

zetben reánk vár, tisztán áll előttünk. 

Egyfelől a hivatalos kormánypárt mes-

terkedése ellen minden erővel meg kell védel-

mezni a polgárok választási jogát. Gondosan 

utánna kell nézni minden kerületben, hogy 

elvtársaink közül kiket hagytak ki a válasz-

tók lajstromából, s a jogfosztottaknak élni 

gének tudata, de egyúttal meglátszott az is, hogy a 
javaslatok még nem erlelŐdtek meg keliő módon a 
közvéleményben s hogy a presbiterek még szükségét 
érzik a beható megfontolásnak. 

Felállott aztán Sima Ferencz tőgondnok ós írá-
sos javaslatát egy hatalmas beszédben tótelröl té-
telre ismertette. 

Az e g y h á z i a d ó s s s á g o k konvertálá-
sának szükségességére nézve elmondta, hogy van 
ezidő szerint az egyháznak 77 ezer torint adóssaga, 
a mely uian kamatokban évenként 4600 frtot meg-
haladó Ő,s ög)l fi¿4». EZÜI összegben csak 40 ezer 
forint földhitel intézeti kölcsön olyan, amelynéí a 
kamatoki tn a tőke is törlesztést nyer; 37 e/er forint 
pedig ol/an adóssag, melynek az egyház csak a ka-
matját törleszti, de maga a lőke érintetlenül fentmarad. 

Eizel szemben az egyház kaphat egy 85 ezer 
forintos kölcsönt, a mely után szaz forintonként 4 

kell a törvényes felszólamlással. Igy ezen a 1 ff' 90 kr. kimatot kell fizetni, ami évenként körül-

belől 4100 frtnak felel meg, de ezzel aztán a tőke 
is letörlesztetik. Tehát a főgondnoki javaslat elő-

téren, ha nem egészen is, de jelentékeny mér-

tékben meghiúsíthatjuk a kormánypárti tak-

tika választási előkészületeit. 

Másfelől a testvérharczczal szemnen — 

ugy hisszük — elegendő a magyar nép jó-

zan belátására és hazafiságára apellálni. Fel 

kell világosítani a népet ama rut szerep ter-

mészete és czélja felől, amit a Just-Eötvös 

gadása esetén évenként mintegy 500 frt kamattal 
kevesebbet fizet az egyház, s még is megszabadul 
időjártával attól a 37 ezer for.nt adósságtól is, amely-
nek tőkéje ezidő szerint a kamatfizetéssel törlesztést 
nem nyer. Igaz, hogy a 85 ezer forintos kölcsönnél 
a záloglevelek árfolyam különbözete czimón közel 
4000 forintot veszd sz egyház, de ha a földhitel-

| intézeti kölcsönt visszafizeti, közei négy ezer forint 
csoport játszik, s mely egyenlő az árulással.1 elengedésben részesül, s igy amit vészit a vámon, 

A nép szemének felnyitására pedig legalkal-' 

masabb eszköz, ha a kormánypárti sajtónak 

a fent idézetthez hasonló nyilatkozatait ismer-

tetjük, és koronként rámutatunk arra az el-

tagadhatlan tényre, hogy a Justh-Eötvös cso-

port az erkölcsi gyilok minden fajtáját föl-

használja az anyapárt ellen, de soha egy 

szava sincs (vagy ha van is, az a lehető leg-! 

megnyeri a réven. 
M helyt felveszi a 85 ezer forintos kölcsönt az 

egyház, nemcsak az ideiglenes jellegű, de azért ál-
landó terhet képező valtótartozasokat letörlesztheti, 
hanem visszatéríti és rendeltetésének atadja a kegyes 
adomanyokhol évtizedek során egybegyűlt, de az 
egyház által a iclyu kiadásokra ti költött uj temp-
lom-alapot is. 

Esen kívül részint a 85 ezer forintos kölcsön 

szelídebb) a kormánypárti politika megtáma-1 maradványából, részint a szenlesi hitelszövetkezetnél 

dására. 

Reméljük, hogy mire a választások ideje 

elérkezik, a magyar nép tisztán fog látni s 

fölismeri a hamis prófétákat, még akkor is, 

ha a legdicsőbb név ragyogó fényében tün-

dökölve jelennek meg, hogy elvakítsák a nép 

szemét. 

Ebben a hitoen mi nyugodtan nézzük a 

lévő 20 drb. részvény értékéből — mely már a jövő 
évben esedékessé válik — mintegy 15 ezer forint kész-
pénze lesz az egyháznak, s igy nem lesz kénytelen, mint 
évekig sokszor kénytelen volt — a t.sztikar fizetését ós 
egyét folyó k adasokat takarékpénztari kölcsönökből 
fedezni. Tehát a nélkül, hogy az egyházi adó emel-
tetnék, sőt az évi megterheltetós leszállításával, az 
egyház olyan rendezett pénzügyi helyzetbe jut, a 
milyenben évtizedek óta nem voit. 

Az u j t e m p l o m é p í t é s dolgában előadta 
nyilvános és titkos kormánypárt által meg- a f ő g o n d n o k , hogy igaz ugyan, miszerint a körűloe-

inditott választási előkészületeket. 1151 22 ezer forintot tevő templom alap az építési 

— I költség fedezésére nem elegendő, de ha nem lok-

szus-épitkezést csinaluns, hanem igényeinket szigo-

rúan a szükséghez szabjuk, aránylag uem nagy tő-

kével föl lehet épiteni az uj templomot. Mihelyt a 

templom alapot visszatéríti az egyház, remélhető, 

hogy a kegyes adakozások ismét megindulnak, mert 

a híveket eddig bizony az adakozásoktól visz-

szatartotta az a tudat, hogy alapitványaik be-

láthat lan időkig nem.fordittatnak a kitűzött ctfthra, 

mert az egyház a befolyt alapítványi pénzeket a 

folyó kiadások fedezésére fölhasználta. Magát a 

templom-építést pedig nemcsak a felsőpárti lakos-

ság jogos igénye, banem a hívek fokozatos szapo-

rodása is évről évre sürgősebb feladattá teszi. 

A k ö r l e l k ó s z i á l l á s szervezésére nézve 

a főgondnok jobbára azokat az érveket sorolta fel, 

melyeket Ispunk szerdai számában röviden emlí-

tettünk. E'őadásának az a része, melyben a hitbuz-

A rei. egyháztanács üléséből. 
(P.) A mult csütörtökön tartott ref. presbiteri 

ültnek fénypontja volt az a főgondnoki előterjesz-
tés, u.elyről lapunk szerdai simában már megem-
lékeztünk, s mely a szó szoros értelmében korszak-
a'kotó határozatoknak képezi kiinduló pontját. 

Az előterjesztés — mely kinyomatása el-
rendezetvén, nemsokára teljes szövegében ismeretes 
lesz az érdekeltek előtt — négy nagyfontosságú kér-
désben tesz meggyőzően indokoH javaslatot, u : m; 
az egyházi adósságok konvertálása, az uj templom 
fölépítése, a körlelkéazi áHás szervezése ós a teme-
tőügy rendezése tárgyában. 

Mikor a főgondnoki előterjesztés a presbiteri 
ülésben felolvastatott, a nagy horderejű kérdések 
izemmel lilha'ólap meplep^k az epvháztanács tag-

jait. A; juuwkou ott últ az elhatározás jelentősé- góság lelkesedésétől áthatva rámutatott arra, hogy 
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épen most, midőn a többi vallásfelekezetek nagy 
hévvel éa föllendüléssel védelmezik egyházuk érde 
keit, kétszeres kötelessége a szentesi nagy reform, 
egyháznak ia a leányegyházakban élő hitrokonok 
lelki gondozását asem előtt tartani — észrevehet őleg 
megkapó hatáasal volt a presbiteri gyűlésre. Folyta-
tólag elmondta aztán a főgondnok, hogy ba 1200 
frt évi fizetéaael szervezünk egy körlelkészi állást, 
melylyel a leányegyházak lelki gondozásán kivúl a 
főgimnáziumi és polgári leányiskolái vallástanítás 
kötelesaége ia egybe lesz kapcsolva — akkor tulaj-
donképen aemmi uj terhet nem vállalunk magunkra. 
Mert az egyház ezidő szerint ugy is fizet a főgim-
náziumi és polgári leányiskolái vallástanitásért 500 
frtot; a leány egyházakat pedig — ha kör lelkészt tar-
tunk a számukra — vjogunk lesz egyházi adóval 
megróni, a minthogy a leányegyházakban 200 nál 
jóval több caalád lakik, ezektől okvetlenül be fog 
folyni legalább 500 frt egyházi adó; a még ezen ki 
vül hiányzó 200 frtot pedig — misszióról lévén szó — 
előreláthatólag megkapjuk a közalapból. És arra is 
kell még gondolni, hogy ha majdan az uj templom 
fölépül, a körlelkészt fel lehet használni az ottan 
papi szolgálatok teljesítésére. Végűi azt is figyelembe 
kell venni, hogy mihelyt államosítva lesz a főgim-
názium, a kormány rögtön megfogja követelni, hogy 
rendes és állandó hittanárt állítson az egyhrfz ez 
az állás pedig egymaga bele kerülne annyiba, a 
mennyi a kórlelkész fizetésére elő van irányozva. 

A t e m e t ő ü g y r e n d e z é s é r e nézve el-
mondtak főgondnok, hogy a központi temető már ma-
holnap:egészen megtelik; sirbolt-hely már most sincs, 
s egyáltalában az a kis terület, amely még rendel-
kezéare áll, egy nagyobb járvány esetén egyszerre 
el lenne foglalva. Tehát mulbatlanul és sürgősen 
gondoskodni kell vagy uj központi temetőről, vagy 
a meglévő kibővítéséről. Azonban hogv ez nagyobb 
iro? erheltetést ne rójjon az egyházra, legczélsz^rübb 
VÜ na a vároa és a vasútállomás között lévő régi 
temetőt vagy eladni és az árából uj területet venni, 
vagy megfelelő területért elcaerélni. 

Mikor a főgondnok fejtegetéseit befejezte, mind-
járt tisztában voltunk vele, hogy a beszéd meggyőző 
hatást tett a presbitérium tagjaira. Nem is hang-
zott el egyetlen ellentmondó szó sem, s az egyház-
tanács minden további vita nélkül egyhangúlag el-
fogadta az előterjesztett javaslatokat; minthogy 
azonban a végleges döntés a zsinati törvény értel-
mében az egyházközaégi képviselőtestület jogkörébe 
tartozik — ajavaalatok oda pártolólag beterjesztet-
nek, a a főgondnoki előterjeaztés, valamint a kő 
csön-konvartálására vonatkozó pénzintézeti ajánlatok 
kmyomatáaa és az egyházi képviselőtestület tagjai 
között való azétosztása elrendeltetett. 

Fontoaabb tárgy volt még a néhai Zsarkó 
Kuti Anna Borbély Lajosné hagyatéki ügye; melyre 
nósve az egyháztanács kimondta, hogy a pert meg-
újítja. 

Több apró ügy elintézése után az ülés véget ért. 

Záróvizsgák az ev. reform, is-
kolákban. 

A szentesi ev. reform, egyház által fentartott 
iskolákban az 1894—95-ik iskolai évről a záróvizs-
gák a következő sorrendben fognak megtarts'ani : 

Junius 16-án a délelőtti istenitisztelet végezté-
vel a gymnasiumba járó reform, vallású flu, — a 
délutáni istenitisztelet végeztével pedig a polgári 
leányiskolába járó reform, vallású növendékek val-
lás-vizsgái; 

Junius 23-án, d. e. a központi leányiskola I., 
U., I l i osztálya, vagyis Tergenyei Ferencz tanít-
ványai; 

Junius 23-án, d. u. a központi leányiskola IV., 

V. VL osztálya, vagy ia Gsató Sándor tanítványai; 

ugyanaz nap d. e. gyümölcsfa nemesitési vizsgálat, 

d. u. tornavizsga és női kézimunka kiállítás. 

Junius 24-én d. e. a központi tiiskola V. VL 

osztálya, vagyis Vattay Vincze Unitványai; 

Junius 24-én d. u. a könponti tiiskola III. osz-

tálya, vagyis Kovács Lajos tanítványai; 

Junius 25-én d. e. a központi fiiskola IV. osz-

tálya, vagyis a Sajó Sándor Unitványai; 

Junius 25-ón d. u. a központi fiiskola 1L osz-

tálya, vagyis Torday József tanítványai; 
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Junius 26-án d. e. affelsőpártí belső leányis 
kola, IV. V. oszt. vagyis Varga Ferencz Unitványai; 

Junius 26-án d. u. a központi fiiskola I. osz-
tálya, vagyis Papp Lajos tanitványai; 

Junius 27-én d. e. a felsőpárti belső fiiskola 
IV. V. oszt. vagyis Papp László Unitványai; 

Junius 27-én d. u. a felsőpárti belső leányis-
kola 1IL oszt. vagyis Kovács János tanitványai; 

Junius 28-án d. e. a felsőpárti belső fiiskola 
IIL oszt. vagyis Németh £lek Unitványai; 

Junius 28-án d. u. a felsőpárti belső leányis-
kola L II. oszt. vagyis Papp Antal Unitványai; 

Juniua 29-én d. e. a felsőpárti belső fiiskola 
II. oszUlya, vagyis Németh Lajos tanitványai; 

Junius 29-én d. u. a felsőpárti belső fiiskola 
L osztálya, vagyis Körtvélyesi Sándor tanitványai; 

Junius 30-án d. e. az alsópárti leányiskola Ili. 
IV. oszt. vagyis Falábú Sándor tanitványai; 

Junius 30-án d. u. az alsópárti leányiskola 1, 
1L oszt. vagyis Szabó Lajos tanitványai; 

Julius 1-én d. e. a felsőpárti külső fiiskola 1, 
11. oszt. vagyis Takács János Unitványai; 

Julius 1-én d. u. a felsőpárti külső leányiskola 
I. U. oszt. vagyis Katona József tanitványai; 

Julius 2-án d. e. a kiséri leányiskola I. II. III. 
oszUlya, vagyis Kabai Endre Unitványai; 

Julius 2-án d. u. a kiséri fiiskola 1. 11. 111. osz-
Ulya, vagyis Paksi János Unitványai közvizsgája. 

A kotUismeretből a vizsgálat junius 24., 25 , 
27-én az illető osztályok közvizsgája alkalmával 
UrUtik. 

A közvizsgák a templomban, a kézimunka ki-
állítás az egyházUnácstermében, a gyümölcsfa neme-
sítés és tornászat az illető gyakorló helyeken tar-
tartatnak. 

A vizsgák d. e. mindig a reggeli istenitisztelet 
végeztével, d. u. pedig 3 órakor veszik kezdetöket. 

Midőn e vizsgálatokra egyháztanácsunk tisztelt 
Ugjait, a szülőket s általában a Un ügy barátait meg-
hívni szerencsés vagyok, kiváló tisztelettel maradUm 

Szentesen, 1895. junius 12-én 

Geröcz Lajos s. k. 
reform, lelkész, 

a tanügyi bizottság elnöke. 

Ertesités. 
A helybeli főgymnáziumban az iskolai évet 

berekesztő vizsgálatok a következő napokon és sor-
rendben fognak megtartatni: 

Junius 17, 18 és 19-én a magánvizsgálatok. 

Junius 20, 21 és 22-én az osztály vizsgálatok; 
még pedig j u n i u s 2 0 á n délelőtt az I. és V. oszt. 
a humán, — a IV. és VI. oszt. a reál tárgyakból; 
— délután a II. és VII. oszt. a reál, — a III. oszt. 
a humán tárgyakból; — j u n i u s 21-én délelőtt 
a franczia nyelvből; délután az énekből és gyors-
írásból ; — j u n i u s 22-én délelőtt az I. és V. 
oszt. a reál, — a II. és VII. oszt. a humán tárgyak-
ból ; délután a III. oszt. a reál, — IV. és VI. oszt. 
a humán tárgyakból. 

Jun us 24, 25 és 26 án a szóbeli érettségi vizs-
gálatok. 

Jun'us 29-én a záró ünnepély. 
Ezi n vizsgálatokra és záróünnepélyre tisztelet-

tel meghívja az érdeklődő közönsésret 

az igazgatóság. 

Érte i i tvény. 
A szentesi róm. catb. egyháztanács mint is-

kolaszéknek a .olyó évi junius 3-án, tartott gyűlése 
határozatából kifolyólag értesitem a szülőket és a 
tanügy barátait, hogy a szentesi róm. cath. elemi 
iskolákban a folyó évi záró vizsgák a következő 
sorrendben fognak megtartatni: 

Jun u% 22 én délelőtt 10 órakor a fiuk ének 
v;zsgája a közpon'i iskola helyiségében. 

Ugyanaz' nap délután Bóna Sándor. 
. 21 én délelőtt Marshsllné Nagy Róza. 
, , délután Bóna József. 
, 25 én délelőtt Marschall Endre. 
, . délután Török Sándor. 
, 26 án délelőtt Bónáné Csuppay Mária. 
, , délután Világi István. 
. 27-én délelőtt Bugyi Károly. 
, , délután Csuppay Rózsa. 

f>301. szám. 

, 28 án délelőtt Bugyi Antal. 
„ , délután Rameszdorfer Jósef iskolájában-
. 24 én délelőtt a MarschaHné vizsgája után 

a leányok ének vizsgája ugyanezen iskola helység 
ben és 

. 20 án délután 4 órakor a torna vizsga « 
központi iskola udvarán. 

A hálaadó íateni tisztelet pedig 29-én reggel 
8 órakor tartatík meg. 

Szentesen, 1895. évi junius 9. 

Korbuly (Béla, 
agyh. taD. jegyző. 

Értesítés. 
A helybeli IV. osztályú izraelita népskolahan 

az 1894/» tanévi vizsgák a következő <dőhen és sor-
rendben tartatnak meg: 

Junius 23-án vasárnap d. u. 3 órakor I. oszt. 
, 24-én hétfőn d. u. 3 órakor II. oszt. 
, 25-ón kedden d. u. 3 órakor III. oszt. 

, 26 án szerdán d. u. 3 órakor IV. oszt. 

Közvetlen a IV. osztály vizsgája után torna-
vizsga ós évzáró-ünnepély. 

Szentes. 1895. junius 16-án. 

Az izr. iskolaszék elnöksége. 

Helyi és vegyes hirek. 

| Sarkad i Nagy Anta l . | 

(r.) A vármegye egyik főtisztviselője és 
Szentes város társadalmának egyik rokonszen-
ves tagja hunyt el f. hó 13 án S a r k a d i 
N a g y A n t a l vármegyei főpénztáros sze 
mélyében. A gyászeset nem váratlanul követ-
kezett be, mert a derék férfiú huzamos idő 
óta szenved^.t súlyos betegségben, melyne: 
orvoslását a külföldön is hasztalan kereste. 
A megboldogult azon kevesek közé tartozott, 
kiknek határozott pártállásuk daczára sem 
volt ellenségük. Nem gyűlölködött senkivel 
nem gyűlölte őt sem senki, sőt szelíd modo-
ránál, jó szivénél, és tiszta karakterénél fogva 
biztosította magának a közönség oszthatlan 

rokonszenvét és nagyrabecsüléséi. Temetése 
általános részvét mellett f. hó 15-én délután 
4 órakor ment végbe. Testületileg megjelen-
tek a végtisztességtételen a vármegyei, városi, 
járásbíróságé ármentesitő társulati és pénz-
intézeti tisztviselő, továbbá a vármegyei bi-
zottság és a városi képviselőtestület tagjai. 
A gyászszertartást a háznál Gerőcz Lajos 
lelkész végezte; a sírnál pedig Filó János 
lelkész mondott emelkedett szellemű imát. 
Ugyancsak a simái dr Csató Zsigmond alis-
pán búcsúztatta el megható szavakkal a ko-

rán elhunyt érdemes tisztviselőt. Nyugodja-
nak porai békében ! A család által kiadott 

gyászjelentés a következőleg hangzik : 
„özv. Sarkadi Nagy Hntalné szül: Cserna 

Katalin mint hitvestárs, — Sarkadi Nagy 
Eszter férj. dr. Borotvás Dezsőné mint test-
vér, férjével és gyermekeivel, ugy a maguk 
mint a nagyszámú rokonság nevében fájda-
lomtelt szívvel jelenlik a felejthetetlen férj, 
testvér és rokon : S a r k a d i N a g y A n t a l 
Csongrádvármegye főpénztárosának élete 46 ik 
boldog házassága 17-ik évében, hosszas szen-
vedés után, f. évi junius hó 13-án, este fél 

9 órakor történt gyászos elhunytát. A bol-
dogultnak hült tetemei f. hó 15 én, déluláu 
4 órakor fognak, az ev. ref. egyház szertar-
tása szerint, az ev. ref. középtemetőben levő 
családi sírboltban örök nyugalomra helyez-
tetni. Béke lengjen porai felett. Szentesen 
1895. junius 14. 

- Köszöne t ny i l ván í t ás . Múlt hó 20-án 
lovam eltévelyedett; és 5 napi keresés után sikerült 
Hlázs;k Tamás őrsvezető urnák kezemhez szolgál-
tatni, melyért ehelyen ia köszönetet nyilvánítok Csákó 
Lajoa mészáros. 

(r.) - Makka l á lmodik. Mir tudni-
illik a Szegedi Napló, amsly csütörtöki szá 
mában kaczagtató komolysággal azt újságolja, 
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hogy: .A Justh párt a szegvári fényes fogad- ¡rja, hogy ő, Dron, nemsokára Anglia királya lesz. 
tatás és eredmények után, (Ugyan ne tessék E*y harmadik levél is volt nála, ezt Vanderbilthez, 
mókázni. Szerk.) erő? kézzel szervezkedik " ^ 
Csongrád megye függetlenségi kerületeiben. A 
szegvári kerület függetlenségi pártja erősen 
ellentállt annak a befolyásnak, amelylyel az 
Ugronpártiak akarták a kerületet kikészíteni, 
s törhetlen ragaszkodásával tüntetett Helfy 
ignácz képviselője mellett. Ez annyira elked-
vetlenítette Sima Ferenczet, hogy a szegvári 
függetlenségi párt elnökségéről lemondani ké 
szül. A Justh-frakczió pedig a szegvári siker-
ből kifolyólag megindítja a megye kerületei-
ben a szervezkedési akcziót, amivel a párt 
több megyei agilis tagja bízatott meg." Eddig 
van a Szegedi Napló fura híre, melynek ko-
mikus voltát csak az ítélheti meg, aki ismeri 
a csongrádmegyei nép hangulatát és az itteni 
viszonyokat. Higyje el a Szegedi Napló, hogy 
azok a dus sikerek és az a Justh-párti láz, 
amikről beszél, csak az ő fantáziájában létez-
nek ; a függetlenségi párt olyan .agilis tag-
jai" pedig, akik a vármegyében a kormány-
párti ellenzék szervezésének nagy fájába vág 
ják a bicskájukat, mindnyájan a — holdban 
laknak. Ami végül Sima Ferenczet illeti, le-
gyenek nyugodtak a Naplóék, neki egyáltalá-
ban semmi o k a — se nem szokása — .el 
kedvetlenedni" és a legeslegkevésbé van o k a 
és s z á n d é k a a kerületi pártelnökségről le 
mondani. Ne tessék hát — makkal álmodni. 

(r.) — A vármegye és a horgosi 
b i r ó . Az a nagyképű titkolódzás, melyet a 
főispán és alispán horgosi látogatása alkal-
mából csináltak a pákuliczok, végre kezdi 
magát kiütni a zsákból. A szegedi félhivata 
los lapjuk utján elárultak már annyit, hogy 
E délyi Miklós horgosi biró ellen forralnak 
valamit; amennyiben — a Szegedi Napló 
szerint — a főispán és alispán a nevezett 
biró ellen intézett panaszokról jegyzökönyvet 
vettek föl. Persze, persze, a horgosi biró el 
lenzéki ember. Elég ennyit tudni, a többit 
aztán mindenki kitalálhatja, ha ismeri a vár-
megyei politika szokásos mesterkedését. 

(r.) — S z í n é s z e t . Pesti Ihász Lajos 
jól szervezett színtársulata félig telt házak 
előtt játszik, holott az előadások színvonala 
megérdemelné a közönség tömeges látogatá-
sát. Sajnálatos volna, ha a derék társulat 
pártolás hiánya miatt kénytelen volna hama-
rább eltávozni, mint ahogy tervezte. 

(r.) — N y á r i o r s z á g o s v á s á r u n k 
julius 20., 21., 22 ik napjain tar tátik meg. 

(r.) — .Ta l á l t h a l l á " czim alatt megírtuk 
lapunk mult számában, hogy Nagy-Kátán egy isme-
retlen férfi holttestére bukkantak rá, akiről azt hi-
szik, hogy szentesi származású. Ez a fölteves ala-
posnak bizonyult, mert a nagykátai elöljáróság kons 
tatálta, hogy az elhalt férfi tirezovai György szentesi 
munkás volt, aki társaitól Budapesten maradt el. 
A halai okáról ós körülményeiről nem kaptunk ér-
tesítést. 

(r.) — Elveszett sziták. Pánczel Gyula 
rostás a mult vasarnap a vasárhelyi vásárra ment 
kocsin, s a kurczaparli utszából a vásárhelyi utczan 
át a részvénymalomig vehető ufon elvesztett egy 
csomó apró szitát, mely zsakba volt pakolva. A be 
csületes megtaláló vagy útbaigazító illő jutalomban 
részesül, ha az elveszett szítakról hírt ád a károsul 
nak vagy a kapitányságnak. 

(r.) — Országos vásárok . Kisújszálláson 
f. hó 30-án, Mindszenten pedig junius 30 án és ju 
lius 1-én lesz az országos vásár. 

— Köszönetny i lván í tás . Feledhetetlen 
férjem Sarkadi Nagy Antal végtisztességtételénél ta-
núsított meleg részvétért és megjelenésért a tek. 
vármegyei-, városi hatóságoknak, testületeknek ós 
nagyszámú tisztességet tevőknek hálás köszönetemet 
nylvánitom. Szentes, 1895. jun. 16. A g y á s z o l ó 
ö z v e g y . 

— Merénylet-terv az ango l k i r á l ynő 
ellen. Londonból írják, hogy az el.nult napokban 
egy őrült merényletet terve7ett a skót földön tartóz-
kodó Viktória királynő ellen. A merénylő neve Dron 
Tamás s ő minden áron Balmorral várába akart 
bejutni, hogy a királynővel beszélhessen. Midőn 
azonban a B»lmorallal szomszédos Ballater városa 
ban revolverét sütögetni kezdte, útitársa torkon ra 
gadta és a rendőrséghez hurczolta. Külömböző leve-
leket találtak nála. Egyik a királynőhöz, a másik 
Gltdstonehoi volt czimeive. Ei utóbbi levélben azt 

az amsr'kai pánzkirályhoz csimezte. A'.t irja a mil-
liomosnak, hogy szerezze meg naki egyik milliomos 
kollegájának a leányát feleségül. A merénylő utazó 
táskájában ötven éles töltényt találtak. Az orvosok 
rögtön felismerték, hogy elmebeteg. Valószínű, hogy 
a királynő elhn forralt terve sikerült volna neki, 
mert Viktória oly szabadon s magányosan sétálgat 
Ba'moralban, hogy az őrült minden nehézség nélkül 
hozzá férhetett volna. Ez a terv immár a hetedik 
merénylet az angol királynő ellen, a ki mindannyi-
szor a legnagyobb hidegvérüséget tanúsította az őt 
fenyegető veszólylyel szemben. 

— R i a d a l o m a zárdában. Nagy zűrzavart 
okozott a nagyváradi Szent-Vincze szüzek zárdájá-
ban egy brutális ember dühöngése -— mint lapunk-
nak írják. Estefelé járt az idő, mikor a furiózus férfi 
éktelen lármával végigfutott az utczákon ós azt kiabálta 
hogy a leányát erőszakkal elhurczolták apáczának. 
A dühöngő ember gyilkolással fenyegetőzött, ha ki 
nem adják leányát. A rendőrség megfékezte az el-
keseredett apát és megígérte neki, hogy közbe fog 
járni az apácza főnöknőnél leánya érdekében. Tény-
leg el is ment egy rendőrtisztviselő a zárdába, ahol 
azután a főnöknőtől megtudta a szegény leány szo-
morú sorsát. Nem akarta őt senkisem az apácza-
életre kényszeríteni. Ellenkezőleg, magától járt be 
naponként a kolostorba, ahol a kegyes nővérek na-
gyon megszerették. A bánatos leány mindig panasz-
kodott, da szomorúságának igazi okát csak tegnap 
mondta el. Nagybátyja házánál lakik hosszabb idő 
óta, mert részeges apia brutalitását nem tudta tűrni. 
Itt is éreztették vele, hogy kegyelemkenyéren van, 
de mégis elviselhető volt a sorsa mindaddig, míg 
nagybotjának (aki nevelő apja is volt) a fia haza 
n m érkezett a katonaságtól. Ez üldözni kezdte sze 
rehnével s mert érzelmeit nem viszonozta, ütlegelte, 
gyalázta. E bántalmak elől eleinte a halálba akart 
menekülni, de megundorodott az öngyilkosságtól 
és most a kolostorban keresett menedéket. A jólelkű 
apaczák szívesen fpgadták és nem is adták ki dü 
höngö apjának mindaddig, mig es a főkapitány 
előtt meg nem fogadta, hogy ezután emberségesen 
fog bánni a szegény szerencsétlen leánynyal. 

— Megszúrta a feleségét. Ditrik János 
mohácsi lakos nemrég szép, fiatal asszonyt hozott a 
házhoz. Imádásig szerette feleségét, de ez gyűlölte 
őt s nem is titkolta előtte gyűlöletét. A szerencsét-
len ember sokat tépelődött e miatt s végre rájött, 
hogy felesége mást szeret s ezért haragszik reá. Mi 
kor meggyőződött felesége hűtlenségéről, elhatá-
rozta, hogy megöli őt. Szándékát a napokban végre 
is hajtotta, midőn felesége éjjel elaludt. Konyhakést 
vett elő s azzal szúrt az asszony szivébe, ki most 
élet-halállal küzdődik. A gyilkos férjet a csendőrség 
elfogta. 

— Az i m á d ó revolvere. Milánóból teleg 
refálják: Leo Lina, a Theater an der Wien volt szí-
nésznője majdnem áldozata lett egy merényletnek, 
a mely még idejében meghiusult. A csinos művész-
nőt néhány napja egy Gejestof nevő 19 éves gazdag 
orosz világfi szerelmi ajanlatokkal ostromolta, de 
sikertelenül. Tegnap este a fiatal ember megje-
lent az ékesnö lakásán, boudoirjába hatolt s ott ké 
réseivel ostromolta. Mikor a művésznő hajtbatlan ma-
radt, revolvert rántott elő és leakarta őt lőni, de a 
ssinésznőnek még idejekorán sikerült a szobából 
menekülni, mire a fiatal ember főbe lőtte magát. 

2062—aü. 1695. 

H i r d e t m é n y e 

Szentes város 1885. évi házadóJúvetési 
lajstroma a^szegedi m. kir. pénzügyigazgató-
ság által felülvizsgáltatatván, az 1883. óvi 
XLIV-ik t.-cz. 10. 8-a értelmében folyó évi 
junius hó 17-től 24-ig terjedő 8 napon át, 
oly figyelmeztetéssel tétetik ki a városi adó-
hivatalnál közszemlére, hogy azok, kik a ki-
vetésben meg nem nyugosznak, netaláni fel-
szólamlásaikat és pedig: 

a) azon adózók, kik a most kivetett adó-
nemmel már a mult évben is megróva vol-
tak, a lajstrom kitételének napjától, 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-
tett adónemmel ez évben rovattak meg elő-
ször, adótartozásaiknak az adó könyvecskébe 
történt bejegyzést követő 15 nap alatt be-
nyújthatják. 

Határidőn tul elkésve beadott felszólam-
lások figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1895. junius 15. 

1—3 Nagy József, 
adóügyi tanácsnok. 

2063—aü. 1895. 

Hirdetménye 
Szentes város 1895. évre összeállított 

földadó kivetési lajstroma, az 1883. évi XLIV-ik 
t.-cz. 16-ik $-a értelmében folyó évi junius 
hó 17-től 24-ig terjedő 8 napon át oly figyel-
meztetéssel tétetik ki a városi adóhivatalnál 
közszemlére, hogy azok, kik a kivetésben 
meg nem nyugosznak, netaláni felszólamlá-
saikat és pedig : 

a) azon adózók, kik a most kivetett adó-
nemmel már a mult évben is meg megróva 
voltak, a lajstrom kitételének napjától, 

bj azon adózók pedig, kik a most kive-
tett adónemmel ez évben rovattak meg elő-
ször, adó tartozásaiknak az adókönyvecs-
kébe történt bejegyzést követő 15 nap alatt 
benyújthatják. 

Határidőn tul, elkésve beadott felszólam-
lások figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1895. junius 15. 

1—3 N a g y J ó z s e f , 
adóügyi tanácsnok. 

2061—aü. 1895. 

Hirdetménye 
Szentes város 1895. évi 111-ad oszt. ke-

reseti adó kivetési lajstroma összeállitatván, 
folyó évi junius hó 17-től 24-ig terjedő 8 na-
pon át oly figyelmeztetéssel tétetik közszem-
lére^a városi adóhivatalnál, hogy azok, kik 
a kivetésben meg nem nyugosznak, netaláni 
felszólamlásaikat és pedig : 

a) azon adózók, kik a most kivetett adó-
nemmel már a mult évben is megróva vol-
tak, a lajstrom kitételének napjától, 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-
tett adónemmel, ez évben rovattak meg elő-
ször, adótartozásaiknak az adókönyvecskébe 
történt bejegyzést követő 15 nap alati be-
nyújthatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul el-
késve beadott felszólamlások figyelembe vé-
tetni nem fognak. 

Saentes, 1895. junius 15. 

1—3 Nagy József, 
adóügyi tanácsnok. 

Hirdetés. 
özv. Erdődi Antalnénak szentesi lakosnőnek 
(lakik 1. 153. sz. háznál) a szegvári Korogy-
csárdai 100 hold földje több évekre 

haszonbérbe kiadó. 1V3 

HIRDETMÉNY. 
Vida Szűcs Sándor kcjáni 100 hold földje 

a folyó évi junius hó 27-én délelőtt 9 órakor 
a szentesi kir. járásbíróság árverési termé-
ben elárvereztetni fog, melyre a vevők oly 
hozzáadásai értesíttetnek, hogy az árverési 
feltételek a szentesi kir. járásbíróság telek-
könyvi osztályánál és alólirottnál a hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

CSONGRÁDMEGYEI TAKARÉKPÉNZ-
1V2. TAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

F h ö u i x - h a j k e n ó c n 
a stutgarti egészségügyi és be-
tegápolási kiállításon 1890-ben . 
dijat nyert. Orvosi vélemény és 
ezer hálairat szerint az egyet-
len reális és ártatlan szer, 
hogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen; igen 
fiatal uraknál erős bajuszt 
növeszt. Sikerért és ártatlansá-
gáért jótállás. Egy tégely 80 kr., 
postai küldemény vagy után-

vét 90 kr. 9—13 ~ 

K. HOPPÉ, Wien, XIV., Schweglergane « 
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szentesi téglagyárában kocsi- és 

gyalog utak burkolására alkalmas 

járda-tégla 

tiz évi jótállás mellett is, 
továbbá fal- és kut-tégla, valamint 

vakolat nélküli építéshez alkalmas 

sajtolt téglák, szabadalmazott fedél 

cserép, négy és hatszögletes padolat-

téglák kaphatók. 8V10 
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S Z E N T E B I LAx*. 

I ifj. Kovács Sándor kereskedésében 
egy íiu tanonczul azonnal fel-

véletik. 

Kürti Bálint örököseinek 
II. tizedbeli házuk, és belső ecseri 35 hold 
szántóföldjük szabadkézből eladó, értekezni 
lehet III. t. 522. szám alatt Herényi lát-

v á n n é házánál. 2—2 

71. teám. 

rint számítandó legfeljebb b0 fokú pálinkát, 
egy hehtolitert meg nem haladó mennyiség-
ben adómentesen főzhessenek. 

A törvény által engedélyezett kedvez 
méuyre oly figyelmeztetéssel hivatik fel az 
adózó közönség, hogy azok, kik az adómen-
tes pálinka főzés kedvezményéhen részesülni 
óhajtanak, ez iránti szándékukat a városi 
adóhivatalnál, legkésőbb augusztus hó l-ig 
szóval vagy Írásban jelentsék be. 

Szentes, 1895. május 20. 

Itark M n d o r 
IV. tized 111. számú háza kedvező feltételek 
imellett e l a d ó . I. tized 196 számú u j h á -
zánál egy boltiielyiség szeptember 
1-től kiadó Értekezhetni könyvkereskedé-

sében a kávéházzal szemben. 2V10 

ATaigy alkalmi vétel! ! ! 
Kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésemnek 

a kispiacz-térről a Kossuth-tér re 
való áthelyezése végett: 

Raktáron levő árukat a következő mélyen 
leszállított árakon árus tom el: 

1 rőf jó mosó kart., melynek gyári ára 25 kr. csak 15 kr. 

1 rőf jó , vaál-karton, , , , 28 kr. csak 18 kr. 

1 rőf jó , zefír s atlasz sat., , , 38 kr. csuk 28 kr. 

1 rőt'dupla széles szövet , . , 35 kr. csak ¡24 kr. 

1 rőf , „ „ B , , 45 kr. csnk 30 kr. 

l r ő f . , , . . . 53 kr. csak 35 kr.| 

1 iöt' , , , . » » 65 kr. csak 45 kr. 

1 J "f . • . www 1 frt csak 55 kr. 

Ezenkívül minden a legfinomabb férü 
és női ruha kelmék, mindennemű 

vásznak, sillou, zeür és kana vász-
nak, asztalnem (lek, férü és női 
szabó kellékek rendkivül olcsó: 
Gyári árakon alól kaphatók. 

Midőn e körülményre a t. közönség szi-

figyelmét felhívom, azon megjegyzéssel, hogy 
ezen alkalmi vétel csak rövid 
ideig tart, ennélfogva saját érdekében áll 

mindenkinek raktáromat megtekinteni s szük-

ségleteit fedezni. 

Pontos, szolid és lelkiismeretes kiszolgá-

lásról üzletem jó hírneve kezeskedik. 

Kiváló tisztelettel : 
5 52 BUDAY IMRE. 
* * H m m m m r n m i K m k m * \ nn in i J * 

1460. sz./aü. 189j. 

Hivatalos hirdetmény. 
A szeszadóról alkotott 1888. XXIV. t. 

cz. 5. § a értelmében azoknak, kik szeszes fo-
lyadékkal sem kicsinyben, sem nagyban nem 
kereskednek, megengedtetik, hogy öntermesz-
tette anyagokból, önmaguk és egykenyeres 
családtagjaik, vagy cselédeik részére évenkirt 
(az évet szeptember hó 1-től augusztus hó 
végéig számítva) a százfoku szeszmérő sze-

mmmm 

3V3 
Nagy József, 

aü. tanácsnok. 

Zene-hangverseny 
a v a s ú t i v e d é g l ő b e n . 

Van szerencsém a tisztelt n. é. közön-
séget értesíteni, hogy minden vasárnap és 
ünnep napokon az első czigány zenekar 
hangversenyt tart délután 5 órától 8 
óráig. Egyúttal értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy nálam ily alkalommal fagylalt 
és jeges kávé és mindennémű ezuk-
rász sütemény lesz elárusítva, kitűnő 
italokról és ételekről gondoskodva van. 

Kérem a n. é. közönség becses pártfo-
gását maradok tisztelettel: 

Deutsch Dávid, 
JV vasúti vendéglős. 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásványvizek királya. 

K i t ű n ő é l v e z e t i és g y ó g y v í z , mely a bécsi és párisi világ-

tárlatokon elismerő okiratot és ezüstérmet nyert. 

Leggazdagabb szabad és félig kötött szénsavtartalmánál fogva eddig 

az egyedüli, mely az egyenlítő alatt is átszállítható, anélkül, hogy akár 

erejében, vagy jó izében és üdességében változást szenvedne. 

M i n t g y ó g y v í z igen jó hattással alkalmaztatik : vérszegénység, 

idegbánta!máknál, emésztési zavaroknál, valamint női bajok és a hugy ivar-

szervezett több bántalmainál. 

M i n t ü d i t ő i t a l tiszta, kellemesizü, pezsgő, borviz, tisztán vagy 

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul ál l ! 

Főraktár: Szentes és vidékére. 

M Ú € Z K Á L Á m 
üveg és porczellán kereskedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden füszer-kereskedésben. 24V 

! Megérkezett 
m á r a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti g y é m á n t k a s z a . 

Ajánlom tisztelt gazdaközönségnek saját érdekükben e hires gyémánt kaszát üzle-
tembe megtekinteni, mert ennek könyüsége és jósága által felül mul a világon minden kaszát. 

Egy darab ára jótállási jegyzékkel 1 frt 50 kr. Tavalyi kaszákat igen olcsó árban 
kiárusítom, lovabbá figyelmeztetem még a tisztelt gazdaközönségel, még itt a vidéken még 
nem ismert K o k u s - k ő t é l r e , mely vontatók lekötözésére sokkal alkalmasabb mind az 
eddig használt drót, mert sok esztendőn keresztül használható, iszonyú erős, m e s é s o l c s ó , 
sötétben is lehet kötözni, kezeket nem sérti meg, ugy hogy más vidékeken már is a drótot 
háttérbe szőritől ta. Ruha szárító kötél gyanánt is igen alkalmas. 

Kátrány papírt, mely igen alkalmas minden épület fedésére szintén nálam kapható. 
* , r S í L ? ? ? nagyon ajánlom tisztelt házi asszonyok szíves figyelmébe, épen most 
érkezett kitüfiő kávé, finom édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 

Figyelmen kívül ne hagyják még a nálam igen olcsón kapható finom franczia Cog-
nacokra és mindenféle száraz és olajban tört festékekre. Aki még nem próbált nálam egye-
dül kapható mosóport és fényesitőport, ne mulaszsza ei mielőbb megkisérleni. 

Csak egyedül SZÉNÁSSY FEllENCZ utóda: 
1 0 V 5 2 OSZTERHUBER RÓKUS, vas és fűszer-üzletében kapható. 

Swntes. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: „Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 




