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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. s?ánit 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Választások a ref. egyháznál. 

(P.) A reform, egyházi választások még 

csak 20-án fognak megkezdődni, de az elő-

csatározást már nagy hévvel folytatják a 

pártok. 

Kristó Nagy István mindent elkövet, 

hogy megmaradhasson a díszes főgondnoki 

székben, és hárompróbas pákuliczokkal töltse 

meg a presbiteri és egyházközségi képviselői 

helyeket. Erőlködését nagyban tamogatjak — 

tíánfalviék. 

Ha semmi egyéb nem szólna is a Kristó 

Nagy István uralkodasa ellen, mar maga az 

az egy tény, hogy a hatalom elnyeréséért 

a Bánfalvi Lajosokkal, meg Czukor Emilek-

kel és Schlézinger Karoly okkal szövetkezett, s 

i d e g e n befolyás segítségévei akarja szervezni 

a reform, egyház kormányzatát — bőven 

elegendő volna arra, hogy minden jóravaló 

kálvinista ember elforduljon tőle, s bizalmá-

val meg ne ajándékoza. 

De ettől eltekintve, szaz ok is fentoiog 

aria, hogy Kristó Nagy Istvánt és tarsait az 

egyház kormányzatinak éléről eitavoütsuk. 

A sok közül csak két okol említünk föl. Az 

egyik az, hogy pákuliczfészket csinált az egy 

házból; a másik pedig az, hogy egyéni tu-

lajdonainak fogyatékosságánál fogva képte-

lennek bizonyult a fogouduoki tisztségre. 

Tessék végig uézni az egyház adminiszt-

ratív hivatalain; vajon nem többnyire notu-

rius pákuliczok ülnek ottan Ü A partszolga-

latok jutalmául adományozta nekik Kristó 

Nagy István és a vele tartó többség az egy 

házi hivatalokat, s azok nem is maiadnak 

hálátlanok a zsiros kouczért, hanem minden 

alkalommal szivvel lélekkel tesznek kortes 

szolgálatot a pákuliczpartnak. 

Már pedig az tűrhetetlen állapot, hogy 

annak az egyháznak a hivatalnokai, amelynek 

óriás többsége rendíthetetlen híve az ellen-

zéknek, folytonosan az ellenzéki törekvések 

ellen foglalnak állást, s a szó szoros értel-

mében pénzen fogadott ellenségeink. Ha már 

viselnünk kell a súlyos egyházi terheket, any 

nyit megkövetelhetünk, hogy a pénzünkből 

űzetett egyházi tisztviselők a magunk képére 

legyenek teremtve, s ne szolgáljanak idegen 

érdekeket. 

Erre annál nagyobb súlyt kell most fek-

tetnünk, mert ebben az évben lesznek a me-

gyei választások, s döntő csatát vívunk a 

megyepárttal. Valóságos öngyilkosság számba 

menne tehát, ha továbbra is megtűrnénk azt 

a pákulicziészket, amit Kristó Nagy István 

az egyháznál teremtett, és megengeduénk, 

hogy abból a fészekből, mint valami ellen-

séges erődből, folytassák közéleti törekvése-

ink ellen az aknamunkát. 

Ami pedig Kristó Nagy Istvánnak a fő-
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Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint .Stark Nándor 
es Szigethy Z. könyv- es 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

FAtzerkeaztő és kUdó-toUjdono*: 

S I M A F E R E N C Z 

KelelAu-«aerkeaztő I 

K O V Á T * K A L M A N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és iapki l iordóink ut ján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

| gondnoki állásra való hivatóttságát és egyéni 

képességét illeti, elég utalnunk arra a sajua-

latos tényre, hogy az ő kormányzata alaLt 

ennek a nagy és népes egyháznak a tekin-

télye egész a sempontig sülyedt alá. 

lessék megnézni példáin a szomszéd 

H.-iVI.-Vásárhelyt. Annak 4 leikésze közül á 

előkelő állást foglal el az egyházmegyében, 

a világiak közül pedig többen döntő szere-

pet visznek az egyházmegye adminisztráczi-

ójaban. S igy a hmvásárheiyi egyház azzal 

a sulylyal és tekintélylyel bir a felsőbb egy-

házi kormányzatban, amely őt népességénél 

és íutelligencziájánai lógva meltau megilleti. 

Hat ugyan a 18 ezer leiket számláló 

szentesi egyház hány taggal van képviselve 

akar az egytiázmegyei, akár az egyházkerü-

leti kormányzatban t Szégyennel kell beval 

lanunk, hogy — egygyel sem. 

Így történik aztán, hogy akárhány apró 

falusi egyház több sulylyal és tekintélylyel 

bir fölfelé, mint a szentesi egyház, s ha va 

lamit ki akarunk vinni a felsóob egyházi fo-

rumoknál, ugy kell nagy alázatosan kikol 

dulnunk a falusi kicsiny egyházak pártfogá-

sát, mert a magunk szaváuak uincs ott semmi 

tekintélye. 

Ennek a megaiazó neiyzetnek a világi veze-

tés gyarlósága volt az egyedüli oka. Amilyen 

fagyatékos volt a képviseletünk, olyan fogya-

tékos volt a tekintélyünk és befolyásunk is. 

Valahára segitenünk kell ezen a bajon, 

melynek szégyenletes és hátrányos voltát 

imudnyájan érezzük. Olyan férfiú kezébe kell 

adui az egyház világi vezetését, aki nemcsak 

akar hanem tud is tekintélyt teremteni, es sza-

vának súlyt kölcsönözni, s erelyével és maga-

sabb loku intelligencziájával a felsőbb egy 

hazi fórumoknál is kivivja egyházunk szá-

mara azt az előkelő helyet és azt a befolyást, 

amely ezt a nagy, szellemi és anyagi erőben 

egyaránt gazdag egyházat megilleti. 

Csupán ez az ok birta rá Sima Fereu-

zet arra, hogy a főgondnok jelöltséget elfő 

gadja. Köztudomásu dolog, hogy ezzel Sima 

Ferencz jelentékeny áldozatot hoz az egyház 

nak, mert nagy terhet vesz magára ; de ha 

elvállalja, akkor bizony ára meg is fog felelni 

a személyéhez fűzött várakozásoknak. 

Ha azonban Sima Fereuczet emeljük az 

egyház kormányzatának élére, akkor munka-

társait, a presbitereket és egyházközségi kép-

viselőket is azok közül kell választanunk, 

akik az Ő közéleti küzdelmeinek hűséges osz-

tályosai ; mert csak egy kipróbált gárda tá-

mogatása mellett oldhatja meg közmegelége-

désre a reá váró nehéz feladatot. 

Azért ismételten arra kérjük elvtársain-

kat, hogy a választásnál a legnagyobb egyet-

értéssel, a legszorosabb összetartással járja-

nak el. 

— (P.) Értekezlet a reformá-
tus egyházi választások ügyében. 
A lll-i k 'i tizedbeh választók értekezlete — 

mint lapunk mult számában előre jeleztük — t. hó 
lá éu d. e. 10 órakor tartatott meg, a 11-ik 48-as 
kör helyiségében. 

A kör elég tágas két terme zsúfolásig megtelt. 
A tömegben 2—3 pakuhez is mutatkozott, például 
Szőke István bognár, akitől Burián Lajos polgármes-
ter tréfásan azt kérdezte, hogy: „Mit k e r e s 
S a u l a p r ó f é t á k k ö z ö t t ? " Később ki-
tűnt, hogy mit keresett. 

Az értekezlet lefolyása kezdetben tökéletesen 
olyan volt, mint az 1-ső és 11-ik tizedbelieké. A fő-
gondnoki allásra nagy lelkesedéssel és zajos eljenzes 
kíséretében jelölték Sima Ferencz országgyűlési kép-
viselőt, s aztan elhatározták, hogy a presbiterek es 
egyházközségi képviselők kijelölése a vasarnap tar-
tandó nagy értekezletre halasztatik. 

Ekkor lel szolalt Szőke István, és aggodalmát 
fejezte ki a fölött, hogy Sima Ferencz megtud é 
felelni a főgondnoki allásnak, mert — ugyuiond — 
már egy éve, hogy elvallalta a gazdasági egylet el-
nökségét, s az egylet azóta semmi eletjelt sem ád 
magáról. 

Erre a beszédre a méltatlaiikodas vihara zu-
dult tői. ,K i v e 1 e* . T a k a r o d j é k ki,-

«N i n c s i t t s e m m i h e l y e a p a k u l i -
e z o k n a k " — kiáltozták minden oldalról Szőke 
István felé. A zaj csak akkor csillapult le, amikor 
burián Lajos polgármester kezdett szólam. A felin-
dulás hangjan erélyesen utasította vissza Szőke Ist-
ván tamadasát. Ami a gazdasagi egylet ügyet illeti 
— úgymond — mindenki tudja, hogy annak a sze-
rencsetlen egyletnek még a Zsilinszky elnöksége ide-
jében minden vagyonát elsikkasztottak, .üres kotiyha-
nak pedig bolond a gazdasszonya." Egyebbirant 
nem igaz, hogy S i m a F e r e n c z semmit 
se tett az egyletért, mert o eszközölte ki az ailam-
segelyt, ami lehetővé fogja tenni az egylet len 
maradasát. Szőke István maga se hiszi, hogy Sima 
nem tud megfelelni a főgondnoki állásnak; csak 
korlesfogasból beszel, hogy Sima ellen haagulatot 
csmáljon. Ebből a czelbol küldtek ide, de erolkodese 
kárba vesz, mert a valasztok ismerik Sima Fereu-
czet, meltauyolják az ő nagy erdemeit laradíiatlan 
munkásságát es kivalo egyéni tulajdonait; s tudjak 
azt is, hogy kristó Nagy Istvánt Sima Ferenczczel 
párhuzamba aliitani nem lehet. 

A polgármester beszedet zugo eljenzes kiserte, 
s ismét kitört a méltatlankodás Szőke István ellen. 
Talan komolyabb fordulatot is vett volna a dolog, 
ha a polgármester es Filo Tihamér dr. le nem csil-
lap tjak a haragvókat. 

Filo Tihamér mondott meg egy talpra esett 
beszédet, melyet elénk tetszéssel logadtak; s azUui 
az értekezlet veget ert. 

Gimnáziumunk államosításá-
nak kél'dese a tegnap tartott közös kou-
lereucziáu le lett tárgyáivá, tíekéssy tankerü-
leti főigazgató mint a kormány képviselője 
és a város által kiküldött bizottság közös tanács-
kozásán az államositas feltételeire nézve létre 
jött az egyezség, mely már a hétfői közgyüléseu 
targyalas alá is kerül, s ha ez eifogadtatik, amint 
hisszük hogy eiiogadtátik, akkor az államo-
sitás pár hónap alatt^keresztül is lesz vive, 
ugy hogy a folyó iskolai tanév végétől vagy 
is julius elsőtől kezdve tanáraink m>r az ál-
lam pénztárából fogják húzni tizetésüket. 
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Az egyezség főbb pontjai a következők: 

1. Az állam átveszi a lőgimnáziumot 

állami kezelés alá s a város az épületeket 

használatra átadja. Az épület átalakitás költ-

ségeit, melyek telekkel együtt 60 ezer frtra 

rúgnak, teljesen az állam viseli. A tanárokat 

az állam fizeti és nyugdíj igényüket ő fogja 

kielégíteni. 

2. A város fizet, illetve hozzájárul a fő 

gimnáziumnak 30 ezer frtra rugó évi fentar-

tási költséghez évenként 12 ezer írttal mind 

addig, mig az állam a gimnáziumot fentartja. 

S ezenkívül a város átadja állami kezelés és 

rendelkezés alá a stipendiumokat; de magá-

nak tartja meg a város által eddig gyűjtött 

tanári nyugdíj-alapot, mely 13 ezer frtot ha-

lad. Ez az összeg visszaszáll a város köz-

pénztára javára. 

Ha az állam később nem akarná fen 

tartani a gimnáziumot, az esetre az épületek 

s az is, melyet az állam épít a telekkel együtt 

visszaszállnak a városra az összes állami fel-

szerelésekkel együtt. S a város nem tizet kaz 

államnak semmi kárpótlást. Az épületeket az 

állam tartja fenn és viseli a javítási költsé-

geket is. Szóval a város nem ad semmit 

csak az évi 12 ezer frt hozzájárulási össze-

get. S az állam köteles már ez év jul. 1-tól 

kezdve viselni az összes kiadásokat. 

Nincs kétségünk az iránt, hogy a városi 

képviselőtestület készséggel járul hozzá ezen 

kedvező feltételek elfogadásához. S igy az ál 

lamositás kérdése már is eldöntöttnek illetve 

befejezettnek tekinthető. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
(P.) A vármegye közigazgatási bizottsága ja-

nuár havi ülését 11-én tartotta meg, Vadnay Andor 

főispán elnöklete alatt 

Az ülés a főispán egy meglepő kijelentésével 

kezdődött. A szegedi pénzügyigaztó képviseletében 

ugyanis ezúttal nem annak kinevezett helyettese: 

Perczel Jósef, hanem Szigethy pénzügyi titkár jelent 

meg. Azonban a főispán kijelentette, hogy a bizott-

ságban »törvény szerint csak maga a pénzügyigaz-
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gató, vagy annak állandó helyettese fungálhat; más 

kiküldöttet tehát el nem fogad, a pénzügyigazgatót 

igazolatlanul távollevőnek tekinti, s elmaradását fel 

fogja jelenteni a pénzügyminiszternek. 

Érre a puskaporos nyilatkozatra következett 

ogy puskaporos interpelláczió. Sima ;Ferencz állott 

fel, és a következő kérdéseket intézte az alispánhoz : 

1. Zsarkó Ferencz sándorfalvi jegyzőt - aki 

köztudomás szerint olyan súlyos visszaélésekkel van 

vádolva, hogy állásában egy perczig se volna meg-

tűrhető — felfüggesztette é már, vagy mikor szán-

dékozik felfüggeszteni ? 

2. A Herédi Veron-féle horgosi ügyben Soós 

Pál tisztiügyész és Kelemen Béla dr. volt főszolga-

bíró ellen elrendelt fegyelmi eljárásnak van é már 

és milyen eredménye ? 

3. Van-é tudomása az alispánnak arról, hogy 

tranzverszális müut szentes—kunszentmártoni sza-

kaszán annyira kiaknázták az ut mellékét, hogy a 

tanyai földekre való közlekedés életveszélylyel jár; 

s szándékozik-é ezen égető bajt valamely alkalmas 

módon orvosolni ? 

Az alispánt látható zavarba hozták ezek a fo-

gas kérdések. Válasza a következőleg hangzott: 

Zsarkó sándorfalvi jegyző ellen a közigazgatási 

bizottság is, a volt főispán is elrendelte a fegyelmi 

eljárást. Elismeri, hogy a vizsgalat soká húzódott, 

de hát annak az volt az oka, hogy a sándorfalviak 

sürün emeltek ujabb panaszokat a jegyző ellen, ami 

folyton ujabb eljárást tett szükségessé. Most már 

azonban valahára véget ért a vizsgálat; az iratok 

kiadattak a tiszti ügyésznek véleményezés végett, s 

igy valószínűleg még ebben a hónapban meghozható 

lesz az elsőfokú határozat. 

A Herédi Veron-féle ügyben a vármegye fe 

gyelmi választmánya Soós Pal tisztiügyészt és Ke-

lemen Béla dr. volt főszolgabírót — akik ellen tudva-

levőleg a belügyminiszter már előzetesen is megál-

lapította a vagyoni felelősséget — teljesen fölmen-

tette. Ezen határozat ellen azonban a főispán fel-

terjesztéssel élt a belügyminiszterhez. 

A szentes—kunszentmártoni uton történt ár-

kolások dolgában a városi tanács is tett panaszos 

előterjesztést; azt szóló közölte az útépítéssel meg-

bízott szolnoki áliamepiteszeti hivatallal, honnét az 

a válasz érkezett, hogy a kifogásolt kubikolás a jóvá-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Nem adja a lányát. 
— Igaz történet — 

(Folytatás.) 

Irta: S ima Ferencz. 

(3) 

A körönd periméjén és a grupp körül ezüst 

színre testett padok nyújtózkodnak, melyek a bána-

tos sötét körzetben jól eső ellentétet nyújtanak az 

ember szemének. Ugy éreztem, mintha sokat bo-

lyongtam volna, fáradt voltam s mert szinte feled-

tem, hogy még nagy ut áll előttem, leültem egyik 

padra a grupp mellett, éppen arra, melyről a kas-

télyhoz vezető uton egészen végig leheteti tekinteni. 

Fáradtan, jobban mondva gondtelten hajtottam le fejem, 

s amig tekintetem a színes kavics-teritékre meredt, lel-

kem a kápolnában látottak folytán az élet és sir 

között kereste az összekötő kapcsot. Kutattam a 

bánat okát, mely az apát sirba dönté s a leányt a 

bocsánat imájához hajtja. A titkos sejtelem élénk 

képeket idézett fel lelkemben s ezek egybeállításával 

szőttem a regényt; de minél messzebb mentem a 

kombinácziókban, annál jobban éreztem, hogy távol 

állok a valótól. A fekete könyvbe jegyzett mondás-

ból egy tisztán állt előttem, hogy a lány szerelme 

legyőzte az apja iránti szeretetet. Abból, hogy az 

apa, bánattól megtörve dőlt a sirba az a sejtelem 

érlelődött bennem valóvá, hogy a lányt szive apja 

akarata ellenére oly elhatározásra ragadta, melyet 

ez sem megbocsátani, sem elviselni nem volt képes, 

De mindez csak kombináczió volt, s rajtam 

annyira erőt vett a tudvágy, hogy egyszer felugrot-

tam s megindultam a kastély felé vezető uton, hogy 

1 oldal 

hagyott terv alapján történt, az érdekelt birtokosok 

'miért nem szólaltak fel annak idejében a tervezet 

ellen ? 

Sima Ferencz az alispán válaszát éles kritika 

alá vonta. Ami a Herédi Veron-féle ügyet illeti 

úgymond — miután a fegyelmi eljárásba a bizott-

ságnak beavatkozási joga nincs, ezúttal nem kiván 

a dolog érdemével tüzetesen foglalkozni; csak any-

nyit jegyez meg, hogy ebben az ügyben nemcsak 

a felelősségre vont tisztviselők érdekeil, hanem azt 

is tekintetbe kell venni, hogy szegény emberek va-

gyonáról van szó; sőt ez a dolog — az előzmé-

nyeknél fogva — erkölcsileg magát a közigatási bi-

zottságot is érinti. 

Ami a sándorfalvi jegyző ügyét illeti, jellemző-

nek találja a vármegyei adminisztráczióra, hogy egy 

fegyelmi ügy évek során át elhúzódik. Ha egyébért 

nem, magáért az öttömösi esetért is fel kellett volna 

függeszteni azt a jegyzőt, midőn kisült rá, hogy az 

Öttömös puszta közigazgatásig kezeléséért fizetett já-

rulékot a községtől éveken át elvonta és zsebre 

vágta. Bezzeg sokkal kisebb dologért felfüggesztették 

a horgosi jegyzőt, mert annak nincsenek a várme-

gyén protektorai. 

Erre az éles megjegyzésre az alispán azzal vé-

dekezett, hogy neki nem elve fegyelmi ügyeket fel-

függesztéssel intézni el; ő különben maga se he-

lyesli Zsarkó eljárását, és a kellő szigort fogja elle-

nében alkalmazni; de a felfüggesztést azért sem 

tartja kimondandónak, mivel pár hét múlva ugy is 

érdemlegesen el lesz intézve az ügy. 

Ezután a szentes—kunszentmártoni ut mentén 

történt árkolások kérdésében folyt meg további dis-

kusszió. Az államépiteszeti hivatal főnöke, Mikes fő-

mérnök megjegyezte, hogy a tranzverszális müut 

építésénél az ő nézete szerint is rendetlenségek tör-

ténnek, aminek okai abban látja, hogy az épités 

vezetésébe neki semmi belolyás sincs engedve. Kéri, 

hogy ezen anomália megszüntetése iránt tegyen föl-

terjesztést a közig, bizottság. 

Fekete Márton tapasztalásból tudja, hogy a 

kérdéses ut a közlekedés biztonsaga tekintetében nem 

helyesen épül. Indítványozza, hogy bizza meg a bi-

zottság az államépitészeti hivatal főnökét, hogy a 

helyszínén szerzendő tapasztalatai alapján adjon vé-

leményt arról, hogy mily intézkedéseket kellene kérni 

kormánytól. 

hajtva, borongó, mélázó lélekkel, szinte bánatosan, 

mint ahogy a temetőből szokott hazatérni az, ki a 

hidottaktol azon gondolattal válik meg, hogy kőzé-

jök még visszatér, s egyszer ott marad velők örökre, 

megosztani az éj örök erendjét, melyben oly elret-

tentő gondolat és oly véghetetlen vigasz rejlik, hogy 

az embert önkénytelenül is a melancholia szállja meg. 

Rám a banat sulyjával nehezedik a temető le-

vegője, s nem azért mert aggódnék az örök meg-

semmisülés nagy gondolata előtt, mely sötét fátyo 

iával egyszer eltakar tőlünk mindent, mi bennünket 

gyönyörködtetett, vigasztalt és boldogított, hanem 

azért mert a temető az éleiben rabolja meg lelkünk 

legnemesebb kincsét a szeretetet, mely itt fájó só-

hajjal kel ki minden sírból, hogy könnyekig fojto-

gassa el szivünket. 

De menjünk tovább, le a kastélyig. Haladtam 

lefelé a dombtetőről. Már az ut közepére értem, mi-

kor önkénytelenül emeltem föl fejem, talán azért 

hogy a távolságot megmérjem, mely még kőztem 

és a kastély közt fekszik. 

Néhány lépésre egy ember közeledett felém. 

Talán a kápolnához tartott, üri ember volt, magas 

szikár alak, hatvan év körül, ezüstös kör szakálla 

apróra volt nyírva, bajusza pedig ki volt pödörve. 

Előkelő kinézese még az uraságot is sejtethetné 

benne. De az első pillanatra azt gondoltam, hogy 

nem az; mert Szappanosnak ez se fia, se veje nem 

lehet. Talán más, talán idegen ? Nem sokáig kellett 

e kérdéssel foglalkoztatni elmém ; mert a korosas ur 

megállt, ahogy mellé értem s meglepett, hogy ő kö-

szönt elébb, bár én is felemeltem kezem, hogy ka-

lapomért nyúljak. 

- Uraságod talán a kápolnától jön P Kérdé 
mély bariion hangján. 

• - igen uram, onnan jövök, szóltam s meg-bont a kastélyban keressek magamnak embert, ki 

égő kíváncsiságomat kielégíti. — Hogy azóta fuva-Jbajtván magam s megmondtam nevem, 

rosom is várhat rám s ő talán már menni szeretne, — En Drágffy Miklós vagyok, tiszttartó itt az 

wról teljesen elfeledkeztem. Mentem, fejemet le- uradalomban, felelt az én emberem az ő mély ba-

riton hangján, mely ugy szólt itt az erdőben, mintha 

egy nagy harang búgna a határon keresztül az esti 

alkonyban. Rendkívüli őszhang volt ebben a hang-

ban azzal a banatosan titkos heiylyel, hol en Drágffy 

urammal találkozam. 

Azért szólítottam meg uraságodat; folytatá 

fesztelenül, az otthonosság nyugalmaval a tiszttartó 

ur; mert ha a kastélyhoz törekszik, ennek kulcsai 

nálam vannak, s nélkülem nem lehet itt betekintem. 

— En uram, nem a kastélyhoz törekszem, 

egyedüli czelom itt embert találni, ki felvilágosít en 

gem a kápolna titkairól. 

A üszttarto arcza elkomolyodolt. Nincs annak 

Utka, egyszerű história az, melyet itt e vidéken min-

denki ismer. 

— Nem e vidékről való vagyok. S nekem oly 

megható itt minden. Szappanos Benedek sírirata s 

lánya bocsánat esdeklése. 

— Igaz, ez megható lehet nem csak egy ide-

genre; de az rám is, ki ismerem azt az utat, mely 

tt az életet a sírtól elválasztja. 

— Ezt vágyom én hallani és erre kérem, ha 
nem terhelem. 

— Szívesen mondok el uram mindent, hiszen 

a történet nem oly hosszú, s mégis annyi tragicum 

van benne, hogy a szivem szorul, ha rá gondolok. 

Mért mondta hát, hogy a történet egyszerű f 

A tiszttartó rám nézett. — Miért mert aki a 

siriratot, s a gyászkönyv mondatát elolvasta: tud 

mindent. 

-- Csak sejt, feleltem, s ez a sejtelem nem en-

gedi az embert nyugodni, mig mindent nem tudott. 

— Szívesen elmondok mindent, hiszen előttem 

játszódott le a história minden fázisa. 

Megfordultam s visszamentünk a kápolnához, 

hol leültünk s Drágffy Miklós a legmeghatóbb tör-

ténetet mondta el előttem, amit én valaha olvastam 

vagy hallottam. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 

Sima Ferencz elfogadja az indítványt, de az-
zal a kiegészítéssel, hogy a főmérnök necsak a köz 
uti közlekedés biztonságára, hanem a tanyai bejá 
rókra is terjessze ki a figyelmét; mert a tanyákba 
való bejárás ezidőszerint úgyszólván lehetetlenné van 
téve ami érzékenyen sérti a birtokosok érdekét. 

Az indítványt ily értelemben egyhangúlag el-
fogadta a bizottság. 

Ezután az albizottságok megalakítására került 
a sor. A főispán javaslatára meg választattak: 

1. A börtön vizsgáló bizottságba: Csató Zsig-
mond dr. alispán elnöklete alatt Pollák Sándor dr. 
főorvos Tergina Gyula dr. tanfelügyelő, Mikes Gyula 
főmérnök, Sima Ferencz és Hegyi Antal biz. tagok. 

2. Az erdészeti albizottságba: Csató Zsigmond 
alispán elnöklete alatt Szatmári Ede és Fekete 
Márton. 

3. Az erdő-rendőri kihágásig bizottságba: Fe 

kete Márton, Újhelyi Nándor, Sima Ferencz, Hegyi 

Antal. 
4. A felszólamlás! küldöttségbe: Csató Zsig-

mond dr. alispán, Cicatríczisz Lajos dr. főjegyző, 
Hegyi Antal, Sima Ferencz, Wimmer Károly. 

5. A gyámügyi felebbviteli küldöttségbe: Csató 
Zsigmond dr. al;spán, Cicatríczisz Lajos dr. főjegy/.ő, 
ónody Géza árvaszéki elnök, Soós Pál tiszti ügyész, 
Sima Ferencz, Hegyi Antal, Fekete Márton, Szat-
mári Ede. 

6. A fegyelmi választmányba : T e r g i n a 
Gyu l a dr. tanfelügyelő, P ereze l J ó z se f pénz-
ügyigazgató helyettes, Feke t e Már ton , K iss 
Z s i gmond . 

7. A községi tanítók választását vezető elnökök : 
Szentesen Sima Ferencz, Csongrádon és Csanyon 
Hegyi Antal, Mindszenten és Szegváron Keller La-
jos, Kisteleken, Dorozsmán és a tiszáninneni járás 
községeiben a dorozsmai íöszolgab ró és Illés Jenő. 
Egyes kivételes esetekben az egész vármegye terü-
letére Tergina Gyula dr. kir. tanfelügyelő. 

A választás, recte kinevezés megtörténte után 
az alispáni referádák következtek, melyek közül a 
nevezetesebbek ezek voltak: 

Szentes város közpénztári tisztsége az 1893. 
évi számadást a mult évi február havára tartozott 
volna elkészíteni, de még novemberre se készítette 
el. A pénztárnok és az ellenőr kölcsönösen egymást 
okolták a késedelemért; végre aztán az alispán 
mind a kettőjük ellen elrendelte a fegyelmi eljárást 
Ezen határozat ellen Fábián Tóth István ellenőr 
felebbezéssel élt, és felebbezésében előadja, hogy a 
mulasztást nem ő hanem az időközben adóügyi ta-
nácsnokká választott Nagy József volt pénztárnok 
követte el. A bizottság azonban elutasította a feleb-
bezést, azzal a megokolással, hogy majd a fegyelmi 
eljárás során fog kiderülni, hogy kí a hibás ? 

Nagy József szentes-városi adóügyi tanácsnok 
ellen, botrányos viselkedés czimén a városi képvi 
viselő testület is rendelt el fegyelmi eljárást, sőt 
állásától is felfüggesztette Ezen határozat ellen Nagy 
József felebbezéssel élt. Az alispáni határozati javas-
latnak elfogadásával a közigazgatási bizottság a kép-
viselőtestület határozatának azt a részét, mely a fe-
gyelmi eljárás elrendeléséről szól — jóváhagyta, 
ellenben a felfüggesztésre vonatkozó részét feloldotta, 
mert a felfüggesztés az elővizsgálatban kiderített 
adatokkal nincs indokolva. 

A baks-péteri viczinális ut fentartási költségeire 
nézve az alispán egy régebbi határozatában meg-
állapította, hogy a fentartási költséghez Sövényháza 
község 80, Mindszent község pedig 20. százalékkal 
tartozik hozzájárulni. £z ellen Mindszent felebbezett, 
de a közigazgatási bizottság az alispáni határozato 
jóváhagyta További felebbezés folytán a kereske-
delmi miniszter Mindszent községet a hozzájárulás 
alól felmentette, s a közigazgatási bizottságot uj ha-
tározat hozatalára utasította. Az alispán ennek da-
czára szerette volna fentartani az előbbi határozatot 
mely Sövényháza javára szól; de Sima Ferencz ki-
fejtette, hogy a kereskedelmi miniszter intézkedése 
egészen helyes, és hogy merő abszurdum volna 
Mindszentet egy oly ut fentartásához való hoz7ájá-
rulásra kötelezni, mely ut más község határában van. 
A bizottság elfogadta Sima álláspontját, és a keres-
kedelmi miniszter rendelete értelmében határozott. 

A belügyminiszter ismét elutasította Mindszent 
községnek azt a méltányos kérelmét, hogy a trac-
homa elfojtására fölvett állami előleg visszatérítése 
alól felmentessék. Az alispán ennek folytán utasít-
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tatni akarta Mindszentet, hogy fizetési kötelezettsé-
gének tegyen eleget. De Sima Ferencz erélyesen 
hangsúlyozta, hogy a miniszter álláspontja a legna-
gyobb méltánytalanség, mert a trachoma járvány 
elfojtása nem községi, hanem állami feladat, e czélra 
a miniszter költségvetésében tekintélyes összeg van 
felvéve, tehát abszurdum volna, ha az amúgy is 
szegény Mindszent község közterheit még ezzel a 
kiadással is szaporítanák. Ennélfogva indítványozta, 
hogy a követelésbe tett ősszeg elengedése iránt új-
ból írjon fel a bizottság a miniszterhez, és kérje föl 
a közbenjárásra a főispánt. A főispán hajlandónak 
nyilatkozott a közbenjárásra, de megjegyezte, hogy 
csak az esetben lehet sikerre kilátás, ha a kormány 
válság folytán máskézbe kerül a belügyi tárcza, 
mert a mostani belügyminiszterhez ebben a dolog-
ban hiába fordulna. A bizottság elfogadta a Sima 
Ferencz indítványát. 

Szentes város közönsége Feiler Márton volt 
fogyasztási adókezelővel az ellene fentforgó követe 
lésére nézve 6000 frtban kiegyezett; s a városi ta-
nács ezen összeg erejéig Feiler ellen közigazgatási 
végrehajtást rendelt el. Feiler felebbezése folytán a 
közig, bizottság a tanács határozatát feloldotta, mert 
szerződéses viszonyról lévén szó, közigazgatási vég-
rehajtásnak nem lehet helye. 

A tanfelügyelő jelenti, hogy Frank Zoltán 
csongrádi polgári iskolai tanító — aki ellen mindig 
özönével volt a panasz — állásáról lemondott; de 
az irásos lemondást az iskolaszék nem terjesztette 
be. E hiány pótlására utasíttatott az iskolaszék. 

Deutsch Miksa szentesi izr. tanító betegség 
miatt nyugdíjaztatását kéri. A kérelem kiadatik a 
nyugdíj bizottságnak, melybe Fekete Márton, Kiss 
Zsigmond, dr. Pollák Sándor, dr. Heisz Sóma, és 
dr. Schlézinger Károly megválasztattak. 

Mindszent és Szegvár községek vonakodnak 
óvodát állítani. A járási főszolgabíró utasíttatott, 
hogy ebben az ügyben erélyesen járjon el, és figyel-
meztesse a községeket, hogy ha államsegélyre van 
szükségük, folyamodjanak a közoktatási minisz-
terhez. 

A főorvos jelenti, hogy a belügyminiszter 
Csongrádra és Dorozsmára egy-egy trachoma or-
vost küldött ki. Sima Ferencz indítványára közhirré 
fog tétetni a községekben, hogy a trachomás bete-
gek ingyen gyógykezelésben részesülnek. 

Az államépitészeti hivatal főnöke olvasott még 
fel egy meleghangú beköszöntő beszédet, ami ked-
vező benyomást tett. Ezzel az ülés véget ért. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A kormányválság pénte-

ken uj stadiumba lépett. Széli Kálmán nem 
vállalta el a kabinet alakítást, s igy a király 
Bánfify Dezső bárót bízta meg. Bánfl'y a meg-
bízást elvállalta, s kizárólag a szabadelvű-
pártból alakítja meg a kormányt, mely e sze-
rint csak átmeneti jellegű lesz. 

(r.) Városi közgyűlés lesz holnap, hétfőn, 
melyre újból felhívjuk a képviselők figyelmét, mert 
több fontos tárgy lesz szőnyegen. 

(r.) — Figyelmeztetés a reform 
választóklioz. Mint már többször emii-
tettük, a reform, egyházi választások ügyében 
a Simapárt ma — vasárnap — délután 3 
órakor, a kurezántuli közgyűlési teremben 
nagy pártértekezletet tart. Burián Lajos elnök 
nagyszámú meghívót küldött ugyan szét, 
mindazonáltal e helyen is tigyelmeztetjük a 
pártunkhoz tartozó reform, híveket, hogy 
ezen a fontos értekezleten minél nagyobb 
számmal jelenjenek meg. 

(r.) — A gimnáziumi Mjuság 
bá(Ja elég szépeu sikerült. Az anyagi ered-
mény ugyan nem épen fényes, mert a tiszta 
jövedelem 100 frton alól van, de egyébként 
a mulatság semmi kívánni valót se hagyott 
fenn. A társaság distingvált; s fesztelenség 
és jókedv jellemzi az egész mulatságot; a 
mint nem is lehet máskép, mikor a diákság 
mulat. Részletes tudósítást lapunk jövő szá-
mában fogunk hozni. 

(r.) — A tiszta közigazgatás. Az a bizo-
nyos .tiszta közigazgatás', melyet a főispáni prog-
rammokból (de csak is onnét) van szerencsénk is-
merni, pompásan nyilatkozott meg a f. hó 11-én 

tartott közigazgatási bizottsági ülésen, midőn — 
egyenesen a f ő i s p á n p r o p o z i c z i ó j á r a 

szimplicziter kizárták a fegyelmi választmányból 
az ellenzéket, ami még a dicső emlékezetű Tallián-
korszakban se történt meg. No persze, ott a hol a 
tisztviselők szenynyesét szokták mosogatni, nem 
épen kellemes tanuk az akadékoskodó ellenzéki em-
berek, mert esetleg olyanokat is megtudhatnának, 
amikből aztán „lárma lenne." Sokkal kényelmesebb 
az ilyen kényes természetű dolgokat more pátrió 
családi körben" szépen kedélyesen simán, elintézni. 

(r.) — .A biztos bukás tudatában." A 
reform, egyházi választások ügyében a pákuliczok is 
tartottak értekezletet f. hó 10-én, a vármegyeház 
nagytermében. Az értekezletre pártunk tagjai közül 
is többeket meghívtak, de csak néhányan jelentek 
meg, azok is csupán kíváncsiságból. Az összes részt-
vevők számát m nlegy 50 60-ra lehet tenni. A fő-
gondnokságra Kristó Nagy Istvánt jelölték, aki a je-
löltséget el is vállalta .nagy nehezen — egy szóra", 
habár ezt — saját szavai szerint — „a b i z t o s 
b u k á s t u d a t á b a n " teszi. Ámen. 

(r.) — Visszahelyezett tisztviselő A köz-
igazgatási bizottság — mint a folyó hó 11-én tar-
tolt üléséről szóló tudósításunkban olvasható a 
hivatalától felfüggesztett Nagy József adóügyi tanács-
nokot állásába visszahelyezte. 

— Egy szentesi íiu előléptetése. Váro-
sunk szülöttét Csupai Ferenczet, néhai üsupai Mar-
ton fiát, a ki néhány héttel ezelőtt tette le kitűnő 
sikerrel a bírói .izsgát, mint a hivatalos lap közli, 
az igazságügyminiszter Kecskemétre, kir. aljárásbiró-
nak nevezte ki. Szívből gratulálunk ez előléptetéshez. 

(r.) — Koszorús bál A szentesi szabó ipa-
ros ifjúság f. hó 19-én, a Kass szálloda nagytermé-
jen, jótékonyczélu zártkörű „koszorús bal"-at 
rendez. A tiszta jövedelem a Kossuth-szobor alap 
javára fordittatik. A koszoiuleány Lakos Esztike 
kisasszony (Lakos Sándor iparos szeretetreméltó le-
ánya) lesz; ő fogja a koszorút is elkészíteni Felhív-
juk erre a kiválóan kedélyesnek ígérkező és haza-
fias czélt előmozdító mulatságra olvasóink Ügyelmet. 

— Hirtelen halálozás. Tegnapelőtt reg-
gel özv. Saikadi N. Sándorné saját lakásán hirte-
len elhalt. Halálát szívszélhűdés okozta; mert fel-
kelése alkalmával még semmi baja sem volt, mosa-
kodása után azonban egyszer csak szivéhez kapott 
és rövid kínlódás után kiszenvedett. Hulláját nem 
bonczolták fel. 

— Mennyi Szentesen a gyámoltak és 
gondnokoltak ingatlan vagyona értékben? 
Az 1894. év. végén összeállított közgyámi számadás 
ad erről felvilágosítást és pedig a következőkben: 
Az 1894. év végével a gyámoltak és gondnokoltak 
ház és földbirtoka 224286 frt 85 kr. értéket kepvi-
selt; csupán csak házbirtokban: 23458 frt 70 krt 
tesz ki ezek tömege, mig a puszta földbirtok: 
110938 frt 13 krra becsültetett fel. Az összes becs-
érték tehát jelenben : 358683 frt 68 kr. Az 1893. 
év végén 353769 frt 65 kr. volt ezek tömege, mely-
hez az egész év folyamán 69861 frt 70 kr. járult. 
Ez összegből azonban a mult évben 64947 frt 67 kr. 
vétetvén ki, igy maradt meg az árvák és gondno-
koltak ingatlan vagyonának össz< s értéke a/. 1894 
év decz. 31-én 358683 frt 68 kr. Inie, ezekről vezet 
nyilvántartást a városi közgyám ! 

(r.) — Bál A szentesi gazdílkodó ifjúság f. 
évi tebruár hó 2-án, a Kass szálloda iugyter meben. 
a Kossuth-szobor javára, zártkörű tánczvigalmat ren-
dez, melyre, már csak a kitűzött hazafias czélra 
való tekintetből is felhívjuk a közönség figyelmét 

— V. Ferdinánd a képviselőházban. 
Urasan öltözött ur törtetett ma a képviselőházba. 

— Hó ha, hó! — kiáltott rá a képviselőház 
portása. — Álljon meg az ur! Ki maga? 

V dik Ferdinánd Magyarország királya, 
szólt az idegen. 

— Bocsánatot kérek, kegyelmes ur, én a por-
tás vagyok, — hajlongott, a ki magát portásnak 
vallotta. 

Az idegen, a kin meglátszott a téboly, átro-
hant a folyosón. A képviselők tömör sorain at utat 
hasított magának karjával s szakadatlanul azt kér-
dezte: „Hol van Wfkerle ? Rendeljék elém a mi-
niszterelnököt." 

Az őrült ember rátalát Wekerlére és akként 
köszöntötte: Jó napot! Én V-dik Ferdinánd vágyok, 
Magyarország királya. Mostani uralkodójuk elbitorolta 
trónomat. Követelem . . . 

Nem fejezte be szavait A képviselőház szolgai 
megragadták és átadták a szerencsétlent a rendő-
röknek, a kik orvosi vizsgálatra a Rókuskórház meg-
figyelő osztályába szállították. 

— Robbanási katasztrófa. Nagy dinamit-
robbanás történt ujabban ismét — mint nekünk 
Orsováról jelentik — az Alduna szabályozási mun-
ká'atainál. Tegnapelőtt délután a vaskapui hajózó 
csatorna alatt dolgozó furóhajó közelében a hajó 
dínamitraktárát tartalmazó ladiknak több száz má-
zsára menő rakománya irtóztató zajjal felrobbant, 
írekre szaggatván a dinamit felügyeletével megbízott 
munkást, a ki nyomtalanul odaveszett. A robbanás 
I azonban a furóhajó kovácsát is megölte s a fedél-
zeten levő munkások közül is hármat súlyosan, hár-



mat pedig könnyebben sebesített meg. Azonkívül 
szótroncsolta a furóhajólioz lánczolt szenes dereglyét 
is, a mely egész tartalmával elsülyedt. A robbanást 
valószínűleg a munkás vigyázatlansága okozta. Ezek 
az emberek a legszigorúbb intés és kitanitás dacára 
sem járnak el kellő, elővigyázattal, hanem ugy do-
bálják a veszedelmes anyagot, mint a labdát pedig 
saját életöket teszikĵ ezzel koczkára, s csak is erre 
vezethetők vissza az^utóbbi időben oly gyakran is-
métlődő robbanások, a melyek mindannyiszor nagy 
kárt tesznek vagyonban és emberéletben. 

SZENTES I LAP . 6. szám. 

Legújabb. 
A Bánffy kabinet egy, Budapesten szom-

baton este 7 óra 45 perczkor feladott táv 
iratunk szerint a következőleg alakult meg : 

Miniszterelnök és belügyminiszter Báuffy 
Dezső báró, pénzügyminiszter Lukács László, 
honvédelmi: Fejérváry Géza báró, közokta-
tási : Eötvös Loránd báró, földmivelési: Fes-
tetich Andor gróf, horvát miniszter: Jozipo-
vich Imre gróf. Igazságügy miniszter való-
szinüleg Erdélyi Sándor, király személye kö-
rüli miniszter valószínűleg Józsika Samu 
báró, kereskedelmi miniszter pedig vagy Hie-
ronymi Károly, vagy Batthiány Lajos gróf. 

A képviselőház elnöke Bánffy helyett 
Szilágyi Dezső lesz. 

Az uj kormány kedden vagy szerdán 
mutatja be magát a parlamentnek. 

„szentesi köles, segélyz. szövetkezed-
nek f. év szt.-György naptól kezdve több évre 

terjedő időre a mostaninál tágasabb helyi 

ségre van szüksége. Szó-vagy Írásbeli aján-

latok f. hó 19-éig alulírotthoz intézeudők, 

Balázsovits Norbert, 
igazgató. 

O L C S O S Á « ! 
Az Erdélyi-féle csődtömegnél összevásá-

rolt nagymenyiségü rőfös áruk mélyen 

leszállitott 30—40% gyári bevásárlási áron 

alól árusítok el. Kérem mindenkinek sa-

ját érdekükben szükségletét beszerezni, még 

a készlet tart. 

1V3 JBrüll Ferencz, 
rőfös kereskedő, 

özv. Jurenák Edéné urnő házában. Kossuth u. 

Helyiség változtatás. 
Bátorkodom a t. közönségnek tudomá-

hozni, hogy műhelyemet VVeisz B e r n á t -

féle házba helyeztem át, ahol minden-

nemű órák, arany, ezüst és ékszerek javi-

tások gyorsan és olcson elkészítetnek 

tisztelettel: 

Rédlinger Lajos, 
órás és aranyműves. 

A kispiaczi Grünvald-féle 
háznai a jelenlegi korcsmahelyiség és 
ehhez tartozó lakás mellékhelyiségekkel Szt.-
György naptól kezdve haszonbérbe kiadó, 
A feltételek a Szentes-vidéki taka-
rékpénztárnál bármikor megtudhatók 

Barta Jánosnak 
a kajáni szélmalma azonnal árendába 
adandó. Értekezhetni 11-ik tized 43. szám a. 

Szabó Mihályuak 
III. tized 138. szám uri utczai házánál egy 
bolthelyiség f. év április ¡24-tői haszonbérbe 
kiadó, értekezhetni ugyanott a tulajdonossal. 

Sinóros Szabó József örököseinek 
a szőlők alatt a Veker érben 6 hold szántó 
földjük eladó. Értesités nyerhető I. tized 624. 
szám alatt és a városi ügyészi hivatalban. 

Dr. Máté f f y P á I 
e g y e t e m e s o r v o s t u d o r 

lakását édes apja Kossuth utczai III. tized 

378. szám a. házába tette át. 

Hirdetmény. 
A város közönsége által fentartott „Sze-

génymenház" -ban az élelmezői állás f. év 
.¡január hó 20-ától kezdődőleg megüresedvén, 

1480. szám. v. 1894. 

Árverési hirdetmény. ^ _ _ _ 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881 . évi ^ö^ésére'ezenne\ p ^ 

Ezen állást elnyerő a menházban tartó LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hirré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 
1894. évi 7223. számú végzése következté-
ben dr. Ecseri Lajos szentesi ügyvéd által 
képviselt Csongrád megyei takarékpénztár 
javára Purjesz Mór Goldman Ignácz, és Bihari 
János ellen 300 frt s jár. erejéig foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján le és felül 
foglalt és 1173 frtra becsült házi bútorok, 
kocsik és iovakból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 
8710. 1894. számú végzése folytán 300 frt 
tőkekövetelés, ennek 1894. évi április hó 
25 napjától járó 6 % kamatai és pedig ösz 
szesen 00 frt 80 krbau bíróilag már megál-
lapított költségek erejéig Purjesz Mórnál 
Szentesen 1895. január 14-ikén d. e. 9 órája 
és Goldman Ignáczilál Mindszenten leendő 
eszközlésére 1895. évi januar hó 14 ik uap-
jáuak délutáni 3 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a leg-
többet Ígérőnek becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi decz. hó 26. 

Végh Sándor, 
kir. birósági végrehajtó. 

4319 tb. — 894. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szentes város 
árvapénztára végrehajtatónak Lakos Ján s 
és neje Bodács Zsófia végrehajtást szenvedő 
elleni 200 írt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék 
(a szentesi kir. járásbíróságé területén lévő 
Szentes varosában fekvő a szentesi 2143. sz. 
tjkbeu A f 2702 rsz. a. foglalt ház és udvarra 
az árverést 1000 Írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan — az 1895. évi január hó 
21 -ik napján délelőtt 9 órakor ezen telek-
könyvi hatóság épületében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10%>-át, vagyis 100 ir-
tot készpénzben vagy az 1881. LX. t. cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1894. nov. hó 7-ik napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek 
könyvi hatóság. 

Katkics, 
kir. aljbiró. 

Árverési hirdetmény. 
A felszámolás alatt levő szentesi keres-

kedelmi részvénytársaság tulajdonát képező 
szentesi L tized 228 népszámu ház és ud-
vartér a rajta levő összes épületekkel égyütt 
f. évi január hó 21 én az intézet helyiségé-
ben (Haris ház) délelőtt 10 órakor tartandó 
önkéntes árverésen el fog adatni, melyre a 
venni szándékozók ezennel meghivatnak. 

Kikiáltási ár 4000 frt bánatpéuz ennek 
10% tólija. 

A részletes árverési feltételek az intézet 
helyiségében a délelőtti órákban bárki által 
megtekinthetők. 

1V2 Felszámoló bizottság. 

zik lakni, a hol egy szoba, konyha, kamra, 
pincze, padlás és tartozékaiból álló lakást 
fog természetben kapui s ezen felül tűzi fa 
ellátásban részesül 

Pályázni kivánók felhivatnak, hogy 50 
krros bélyeggel ellátott ajánlataikat zárt bo-
rítékban, az elelmezésre vonatkozó fejenként 
és adagonként számitott árak, családi álla-
potuk és eddigi foglalkozásuk megjelölésével 
f. évi január hó 17-én d. u. 5 óráig hivata-
los helyiségemben hozzám nyújtsák be. 

Az élelmezésre vonatkozó feltételek a 
városi tanácsteremben megtekinthetők. 

Szentesen, 1895. évi január hó 8-án. 

Novobáczky Győző, 
3 3 gazd. tanácsnok. 

Rendel délután 1 órától 3 óráig. 3V3 

Szántig, 1895. Nyomatott Sima Foroncz gyorsiajtóján. 

Hirdetmény, 
Értesíttetnek az 1874-ik évben született, 

s az 1895-ik évvel hadköteles korba jutott 

szentesi illetőségű ifjak, hogy összeírásuk be-

fejeztetvén, sorsszámot kell huzniok ; — mely 

czélból felhivatnak, hogy a folyó január hó 

20-ik napján, vasárnap d. e. *?29 órakor, a 

Kurczán tul lévő közgyűlési teremben, sors-

számjok kihúzása végett személyesen jelen-

jenek meg, vagy megbízottat küldjenek ma-

gok helyett. 

Azon hadkötelesek részére, kik a kitű-

zött időben és helyen meg nem jelennek, 

vagy megbizottat sem küldenek magok he-

lyett, hivatalból huzatik ki a sorsszám. 

Kelt Szentesen, 1895. január 5-éu. 

2V3 Magyar Elek, főjegyző. 

40. sz. 895. Szentes város adóhivatala. 

Hivatalos hirdetmény. 
Felhivatnak mindazon adózók, kiknek 

ingatlanait telekkönyvileg bekebelezett tőke 

tartozás terheli, kamatterheiket Szentes város 

adóhivatalánál legkésőbb a f. évi január hó 

31 -ik napjáig bejelenteni el ne mulasszák, 

annyival is inkább, mert a későbbi bejenté-

az általános jövedelmi pótadó kivetésénél fi-

gyelembe nem vétetnek. A bejelentésnél a 

bekábelezést igazoló okmányok előmutatandó. 

Szentes, 1895. január 4. 

Bugyi Antal, 
2V3 h. aü. tanácsnok. 

53 sz. 1895. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő s 300 frt évi fizetéssel és a 

városi szervezeli szabályrendeletben megálla-

pított jövedelmekkel javadalmazott egyik ál-

latorvosi állás betöltése érdekéből ezennel 

pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, 

kik azoh tiszti állást elnyerni kivánják hogy 

képesítettségüket és erkölcsi magaviseletüket 

igazoló okmányokkal kellően felszerelt pályá-

zati kérvényeiket 1895. évi január hó 25-ik 

napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Szentesen, 1895. évi január hó 3-án. 

3 - 3 Dr. Csató Zsigmond, alispán. 

1 ¿779. sz. alisp. /894. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben lévő s 600 forint évi fizetéssel és 

150 frt lakbérrel javadalmazott aljegyzői ál-

lásra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom 

mindazokat, kik ezen tiszti állást elnyerni 

kivánják, hogy képesitetségüket és erkölcsi 

magaviseletüket igazoló okmányokkal kellően 

felszerelt pályázati kérvényeiket 1895. évi 

január hó 21-ik napjáuak délután 5 órájáig 

hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. jauuár 2. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 




