
XXL évfolyarr\ 1891. 50. szaru. Vasárnap, április 26. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . 

Kel evre . . 

Negyed évre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség:: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részéi illető közlemé-

nyek és az előfizetesi pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

rlirdetéseKre nezve 
i iap egy oldala 24 helyre van oeosztva 
Egy neiy ara 90 tr. Belyegdíj minaen 

:')eiktatastol külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereske-

aeseoeu is lel vetetne t . 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
löl fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéziratok vissia nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

ifigei 
Egyes szám ára 4 kr. 
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Felelet a kérdésekre. 
A kérdés, melylyel több oldalról ostro 

molják lapunkat, az, hogy nem volna-e jobb, 

ha Filó Tihamér mellett Szentes város kép-

viselőtestülete foglalna állást és ez küldene 

egy nagy deputatiót a miniszterelnök és 

belügyminiszterhez, hogy a főjegyzőre kimon-

dott méltatlan ítéletet helyezze hatályon ki-

vül s ezzel szolgáltasson elégtételt a bosszú 

által vezérelt megyei emberekkel szemben 

Szentes város fölizgatott közvéleményének ? 

Ez az egyik kérdés, melylyel lapunk 

több oldalról ostromolva van, s a másik a 

megye és a város egyik legtekintélyesebb 

képviselőjének azon kérdése, hogy: helyese, 

ha ezen eset alkalmából, a helyt, hogy pusz-

tán Filó Tihmér mellett foglalnánk állást, 

egyszersmind egy, az egész megyei közvéle-

ményt átható nagy akcióba lépünk Zsilinszky 

főispán és Stammer alispán ellen? 

E kérdések elől kitérni egy pillanatra se 

kivánunk, s ínég azon opportunitással se 

élünk, hogy a hozzánk intézett kérdésekre 

magánúton feleljünk, s a nyilvánosság kriti-

káját kerülve, magánúton igyekezünk kapaci-

tálni bárkit is. 

Nyilt értekezleten, pro et contra történt 

véleménynyilvánitások után; de egyhaugulag 

lett elhatározva, hogy az a küldöttség, mely 

a miniszterhez megy, ne pusztán azon Ítélet 

feletti felháborodásnak adjon kifejezést, mely 

Zsilinszky vezetése alatt városunk főjegyzője 

felett kimondatott, hanem elhatároztatott az 

is, hogy a kormányelnök világosittassék fel 

az itt uralkodó állapotokról is, melyeknek 

vad hajtása az az itélet, mely oly annyira 

tartja ma Szentes város közönségét méltó 

indignatióban, s melynek természetes követ 

kezménye az is, hogy: most már Csongrád-

vármegye vezetői részéről, higgadtságot tár-

gyilagosságot és igazságot semmiféle Ítélkezés-

ben nem lehet várni, mely Szentes városát 

érdekli. 

Ez a dolog az értekezleten meg lett vi-

tatva és fel lett vetve az is, hogy nem volna-e 

helyesebb, ha a városi közgyűlés küldene 

ezen ügyben a miniszterhez egy nagy depu-

tációt. — S az értekezlet mindkét kérdésre 

„nem u mel felelt. Kimondta ugyanis azt, hogy a 

közgyűlés tegyen a maga hatáskörében annyit, 

amennyit neki a törvény megenged ; de a köz-

gyűlés csak Szentes város nevében beszélhet, 

s csak dr. Filó Tihamér főjegyző mellett 

foglalhat állást; de nem áll módjában az, 

amit tenni kell Szentes város, Csongrád és 

Mindszent polgárainak, hogy egyszer már ott, 

ahol kell, az ország szine előtt: lépjenek föl 

a kormánynál azon állapotok nyilt felsorolá-

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC, 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sttrk Náaátr könyv- és papirktresketfetéfcea. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

sával, melyek Csongrádvármegyében immár 

odavitték a helyzetet, hogy a megyei méltó-

ság legelső polcán ülő ember, a főispán azt 

merje kimondani, hogy: Csongrádvármegyeben 
most már megszűnt az elvi harc, a küzdelem 
személyi s a viaskodásban legyen a győzelem 
azé, aki erösebb. 

Ahol egy főispán ezt proklamálja, nem 

csak ; de, ott hol ezeu álláspont igazolására egy 

ember egész életére kih.itó itélet is hozatik, 

elvesztette a telettes hatóság az igényt, hogy 

cselekményei elé megnyugvással tekintsen a 

közönség, s ott beállt a közönségre nézve 

azon kötelesség teljesítése, hogy nyíltan, fér-

fiasan tiltakozzék az ellen, hogy itt bárki 

isten fia a világon személyes bosszúja kielé-

gítésére merje felhasználni azon hatalmat, 

melyet a törvények alapján a kormány bone 

fide ráruházott! 

Azt a viszonyokkal ismerősök tudják, 

hogy Zsilinszky főispán másfél év óta egye-

bet sem csinál, mint örökké vád- és védelem-
ben utazik. — Utazik Ciökké, hogy a kor-

mány előtt folytonosan áztassa és gyalázza 

Szentes városát és Gsongrádvármegyének 

mindazon képviselőjét, kik az ő és az ő méltó 

társa: Stammer alispán kormányzásával szem-

ben a nyílt Ítélkezés szerepére mertek vállal-

kozni. — S mig áztat, gyaláz és vádol mást, 

addig védi magát, kit — úgymond, — csak 

az általa fegyelmi vizsgálatokkal üldözött 

tisztviselők gyűlölnek; de a ki mellett el van 

lelkesülve az egész megye közönsége. 

Ezért van utón Zsilinszky mindig, s 

ezért loglalt a kormány várakozó állást, ami 

állapotainkkal szemben. — S éppen ezért 

kell egyszer már megmozdulni Csongrád-

vármegyében és tőként Szentesen minden 

megyei és városi szolgálati viszonyon kivül 

álló, tehát teljesen független embernek, hogy 

hadd lássa a kormány, hogy hamis az a 

kép., melyet a csongrádmegyei állapotokról 

Zsilinszky festett. 

Nem a fegyelmi vizsgálattal hajszolt 

tisztviselők izgatása, hanem Zsilinszky és 

Stammer ténykedése az, mely alapjában fel-

dúlta Szentes város társadalmának és közé-

letének békéjét és nyugalmát. 

S ezt nem egy közgyűlés obligát kül-

döttségének, hanem Szentes és Csongrád-

megye független polgárai egész seregének kell 

a miniszter előtt elmondani és kijelenteni, 

hogy a viszonyok immár olyanok, melyek-

nek következményei beláthatlanok. — S a 

kormánynak a köznyugalom és közbéke ér-

dekében tenni kell. Mert Szentes és annak 

felzaklatott polgárai innen nem mehetnek el, 

tehát távozni kell azoknak, kik hatalmi ál-

lásukat nem a béke helyreállítására, nem ál-

dásra, hanem a köz- és társadalmi életünk 

békéjének szétrombolására használták fel. 

Válaszunk tehát a hozzánk intézett kér-

désekre az, hogy kelljen fel Szentes és 

Csongrádmegye minden független polgára s 

csoportosuljon azon zászló alatt, mely a kor-

mányhoz indult, hogy: legyen már egyszer 
elég! Vessen véget ezen állapotnak. © 

Pansiavizmus és ritualizmus 
az alföldön. 

HL 
A „Cirkevné Listy" egyházi folyóirat f. évi 

február és martius havi számaiban x y z aláírás-

sal egy csanadmegyei evang. lelkész közli Szebcrényi 
Gusztáv volt csabai lelkész és banyakerületi püspök 

életrajzat. Az illető nagyon bizalmas lábon állhatott 

a meghalt püspökkel. Leveleket közöl tőle, melyek-

ben ez utóbbi a maga hivatalos tényeinek motívumait, 

céljait és egész belső lelki világát leplezetlenül fel-

tárja a cikkiró előtt. 

Csabára lett jöveteléről ezeket irja: 

„A korszak kedvező volt. Az osztrák abso-

lutismus uralma alatt a világnak fiai (!) visszavonul-

tak a nyilvános élettől, nem izgatták a népet lelki 

vezéreik és kormányzóik ellen, az altalános nyomás 

alatt elhallgattak a politikai és nemzeti pártok. A 

köznép, különösen az alföldi, akkur az anyagi jó-
létnek tetőpontján állott; mert bő esztendők jartak, 

kevés volt az adó és a búzának jó ára s nagy 

keletje volt. Ezeket a körülményeket felhasználta a 

íiatal pap." 

Azután elbeszéli, mily nagy kegyben állott a 

bécsi kormány előtt, mely őt a pátens idejében 

Nyíregyházára küldte ki az ottani zavarok lecsen-

desítése végett. Elbeszéli, mint szedte ra a nyíregy-

házi patensellenes pártot, amiért aztan B.-Csabán 
a cikkiró altal csőcseléknek nevezett hazafias párt 

beverte a parochia ablakait. Elbeszéli, micsoda 

gúnydalokat tartalmazó iratot dobálták be a szobakba 

a bevert ablakokon keresztül. 2) 

,Ezen gyalazatos tüntetésnek, — mondja cikk-

iró, — intézője egy fiatal ember volt, akivel Szebe-

rényi sok jót tett és aki, persze későbben, keserűen 

fájlalta ezen undok cselekedetét." 

„Három dolgot hánytak szemére Szeberényi-

neku — úgymond, — „hogy a tót nemzeti párthoz 

tartozott, tehát hogy pánszláv; hogy hajlandó volt 

elfogadni a pátenst, tehát hogy patentalista; végül, 

hogy ellensege a felügyelői intézménynek, tehát 

hogy hierarcha." 

Mind a három irányban aztán, igyekezik 

Szcberényit a lehető legkedvezőbb színben bemu-

tatni a pánszlávok előtt. — „Nem lehet tagadni",— 

mondja róla, — „hogy azon férfi, akinek itt élet-

rajzát közöljük, fajához hű maradt és vérét soha 

semmi körülmények között meg nem tagadta, — a 

szláv hteratura ápolását ajánlotta, a mi Ínyünk sze-
rinti theológusokat pártolta és első püspöki körle-

velében is tót nyelven szólalt meg.* 

*) Szeberényi 1853-ban jött Csabára. 

2) Egy ily gúnydalt mai napság emlegetnek B.-Csabán, 
persze osak a réyi krónikások, mely is igy hangzik: 

,.Nas pán farar Szeberinyi, 
Koszi kabát ako Zrinyi, 
Kivül Zrinyi, belül frakk: 
Nak ho verme besini drak." 



2. oldal. 

Ezeknek illusztrálásául közli Szeberényinek egy 

1863-ban kelt levelét, melyben egyebek közt ez ol-

vasható: „A nequid nimis szabályát kettőnk (Sze-

berényi és cikkíró) közül, talán egyikőnk sem hágta 

át, ha csak annyiban nem, hogy egy idegen fajnak 
gyarapítására százakat költöttünk, a mi sajátunkéra 
pedig éveken keresztül egy krt sem; hogy idegen 
nyelveket éveken keresztül tanultunk, irodalmát fi-

gyelemmel kisértük, holott a mi saját nyelvünknek 

(a tótnak) még abc-jét sem tudjuk elemezni. No, 

nem ugy van-e? Melyik részen van tehát a nimis?-

Mint különös érdemül sorolja fel, hogy mikor 

Csabára jött, családja tagjai nem beszéltek más, 

mint tót nyelven és hogy ősei Legyelországból Árva-

vármegyébe bevándorolt telivér szlávok voltak. 3) 

Hogy Trefort minister soha sem bízott benne. „Mi-

dőn — úgymond, — a minister felhívatta őt, hogy 

vizsgálatot tartson a pánszlávizmussal vádolt papok 

ügyében és őket büntesse meg, ö nem teljesítette e 
kívánságot, hanem kijelentette, hogy a vád alaptalan 

és személyes gyűlöletből eredt.* 

Nagyobb dicsőítésére elmondja azt is, hogy a 

tholoogiai kandidátusok vizsgájánál nem bíztak benne, 

hanem a kerületi felügyelőt bízták meg azzal, hogy 

ama vizsgák az ő jelenlétében tartassanak — Be-

mutatja ót, mint martyrt, akit a magyar lapok min-

den oldalról támadtak mog, és akin „kóbor újdon-

dászok", ahol csak tehették, „rúgtak" egyet-egyet. 

„Mindezekből latható, mondja cikkíró, hogy 

neki nem maradt egyéb hátra, mint vagy lemondani 
a püspöki hivatalról, vagy alkalmazkodni a világhoz. 

S ő ez utóbbit választotta." 

Itt következik azután klassikus megokolása an-

nak a színváltozásnak, melynek Sz. egész életében 

oly nagy mestere volt, s melynek azóta a fiatalabb 

generatió kőzött egész iskolája tainadt. 

Hogy ezt a színváltozást cikkíró a panszlávok 

előtt erthetővé tegye, közli Szeberényinek egy, állító-

lag hozzá sajat kezűleg irt hosszú levelét. 

Ebben az van mondva, hogy a mit ő, Sz. a 

csabai lelkész es püspök, a Hurbán léle theoriák 

emberei ellen koronként mond és ir, azt csak kény-

telenségből teszi, különben pedig elveiket el nem 

itéli, személyeiknek barátja kiván maradni és akkor 

is, midőn tüntetőleg az ellenfél táborába ment át, 

csak az ő ügyöknek akart az altal használni. „Mikor 

seui az ügynek, sem magamnak, sem barátaimnak 

3) Pedig az „Alföld" 1888. okt. 11-iki számában a békés-

csabai evang. egyház egy kitűnősége azt kürtölte róla, hogy 

Szeberényi egy magyar család ivadéka, s nemhogy pánszláv 

volna; de csak nem is tót es hogy családja és ismeretseg 

köre a legmagyarabb. 

SZKNTESl LAP . 

(Hurbánéknak) nem használhatok pusztán azért; mert 

azok zászlaja alatt latnak állani, akik a hidakat 
régen elégették maguk mögött: ilyen situatió mellett 

lehet nyomorogni Hlubokán, de élni nem es nem!" 

„Midőn láttam, — olvassunk tovább a cikkíró 

álta' közölt levélben, — hogy a lapok hétről-hétre 

megtámadtak azon gyanú alapján, hogy veletek so-

lidaritásban állok; a midőn a minister a re-

átok vonatkozó gyanúsítások ügyében tett felterjesz-

tésemre azt felelte, hogy „az minden alapot nélkü-

löz s azontúl más közeghez kell fordulnom ;" midőn 

tapasztaltam, hogy saját kerületem egyházai bizal-

mukkal Czékus és Karsay felé fordulnak; midőn 

saját füleimmel hallottam, hogy a te egykori leghí-

vebb barátaid igy nyilatkoztak: „barátom volt; de 

nem sajnalnám felakasztatni; mert pánszláv lett;«) 

midőn arról győződtem meg, hogy Bácskában (Hel-

zer), Zólyomban (Thebusz) ketten-harman képezik 

az archimedesi pontot: akkor mindent, mindent 

láttam, csak a nemzetet (a nagy szláv nemzetet) 

nem láttam ! Kubintól Ó-Pazováig 300 ember (ennyi-

re becsülte a levélíró a pánszláv papok, tanítok és 

felügyelők számát) ezrek es ezrek elleneben ! Én szere-

tem a népemet és nyelvemet, de az, amit Húrban és elv-

társai akarnak, a szükséges anyagi és szellemi mo-
mentumok hiányában kivihetetlen /" 

Ezek utan a levélíró elpanaszolja a cikk író-

jának, hogy milyen gyávák és jellemtelenek a tótok. 

„Azt mondják, hogy számunk milliónyi! — irja. 

De hol? Mit idealizaljam azt, ami nincs? Vedd te-

kintetbe, hogy nincs egyetlen egy egyház sem, mely-

ben csekély uracska keresztül nem vinne akarmit, 

ami a pap és tanító ellen irányul. K- t (Kutlikot) 

saját hivei bevádoltak, hogy nem engedi az iskolá-

ban a magyar nyelvet taníttatni. Lamban megvá-

lasztották Zochot (a bezárt rőcei tót gimn. tanarat) 

felügyelőnek. Alig, hogy vége volt a választásnak, 

némelyek feleszméltek, hogy panszlavot választottak, 

másnap — ugyancsak a Zoch valasztói közül 70-en 

— egy folyamodványt irtak ala, melyben azt kérik, 

hogy a valasztas semmisittessék meg es Osterlam-

nak (a lelkésznek) fizetését 100 frttal emeltek. Hát 

én ezekre támaszkodjam ? Én nem akarok piktus 

maskulus lenni. Nem diplomatizalas, hanem a mi 
közös érdekünk indított arra, hogy nyilatkozzam." 

— A csorda járás ügye ugy látszik 
a legközelebbi városi közgyűlésnek egyik 

Cikkíró tanuló korában a pozsonyi Szeberényivel 

együtt, Petőfi ismerősei közé tartozott, s csak niikor a békési 

egyházmegye egyik legnagyobb tót egyházába bejutott papnak, 

vedlett át pánszlávvá! 

A7 RZiiro — 
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legvitásabb tárgya lesz. A gazdászati szak-

osztály ugyanis azt javasolja, hogy az a te 

rület, mely tehénlegeltésre nem lesz elfog-

lalva, csikólegelőül adassék ki. Ez az eszme 

azonban — a hozzánk beérkezett felszólalá-

sok szerint — éppen nem találkozik a közönség 

zömének és valószínű, hogy a közgyűlés 

többségének véleményével se. Komoly kifo-

gást képez a szakosztály azon javaslata is, 

hogy akkor, mikor egy-egy tehén után a 

szájbér 12 12 frtban van előirányozva, tehát 

ugy, mint ez a mult években is volt, egy-

egy csikó után a legelő bér megállapítását 

8 — 8 frtban ajánlja a szakosztály. — Ezt 

mi is képtelenségnek tartjuk; mert egy csikó 

nem kevesebb legelőt kiván, mint egy tehén, 

s addig, mig a tehénjárásra kevés és olcsó 

felügyelet is megjárja, a csikóknak külön 

aklokat kell építeni és éjjel nappal künn 

őrizni, tehát felügyelésök több gondot és 

költséget igényel, s e mellett — tekintve, 

hogy a csikók egész nyáron át ménesszerü-

leg künn járnak, kétannyi legelőt kívánnak, 

mint a tehén. Nincs tehát éppeh semmi ér 

telme, hogy ha elfogadja is a közgyűlés a 

csikó-legelő behozatalát, hogy a csikó száj-

bér és őrzésdij kisebb legyen, mint a tehén 

után fizetett 12 frt. 

A szakosztály egyébiránt onnan jött erre 

a csikó legelő létesítésére, hogy a földmi-

velésügyi miniszter ezt a lótenyésztés érde-

kében ajánlja az alföldi városoknak, sőt se-

gélyt is igér azokuak, melyek ily csikólegelő 

számára megfelelő területet rendeznek be. 

S ajánlta ezt az eszmét a szakosztály előtt 

az is, hogy az utóbbi években tehénlegeltetés 

alá az alsó csordajárásnak hogy alig fele lett 

kivéve, mig a fennmaradt terület mint kaszáló 

értékesíttetett; de igen kevés haszonnal. 

Ez a kaszálókezelés azonban csak azt 

mutatia, hogy a tehén szájbér igen drága 

ná lunk; mert, bár a legjobb részeket tartotta 

fenn a város kaszálóul, mégis holdja alig 

hozott be 5—6 ftnál többet, a tehenek után 

sdott terület pedig, mert egy-egy tehén után 

egy hold van számítva, holdanként 12 frtot 

hoz. S éppen ez a magas szájbér idegeníti 

el a közönséget a csordajárástól, illetve a 

tehéntartástól. S mi azt hisszük, hogy ha a 

szájbér lejebb szállíttatnék, több haszna lenne 

a városnak, mint igy van, s mint azt a csikó 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Néphymnusz. 

— Bujdosó ének az 184b—9-iki szabadságharcból. — 

„Áld meg Isten, magyar hazánk királyát!" 

Rákos felől már ezt kiáltják. 

Duna vize a jég alatt meghallja, 

Dobban magyar vitézek talpa. 

Magyar föld népe! hallod-e? 

Apostoli kiralyodnak esküje: 

„Az igazság országoknak talpköve — 

E zászlóval fel hát előre!" 

Fel magyaiok! kinek kedves hazája, 

Mind egy szálig menjünk utána! 

Mátyásnak székén a ki ül: 

Magyarok közt álljon „rendületlenül!" 

Élj boldogul, magyaroknak királya! 

Béke 3 dicsőséggel megáldva! 

Ki rád törne, karjainktól rettegjen! 

Ki hű, részesüljön kegyedben. 

Balszerencse rád ne dőljön, — 

Meg Buda áll és magyar él e főidőn! 
« * 

* 

A hatvanas években élt községünkben egy em-

ber, a kit közönségesen csak „a pék Franci" név 

alatt ismertek. Különben Lacki Ferenc volt a neve. 

A gyermekek mindég kíváncsi őrömmel Iesték, 

mikor tűnik fel az utca végén tiszta fehér abrosszal 

beterített nagv kaskaja, melyet karján cipelt, s mely-

ben sós pereceket, kifliket és zsemleket árult. 

Hallgatag ember volt. 

Sós pereceit is csak sipjanak hangjával kínál-

gatta. az embereknek. 

Különben arról is nevezetes volt a „pék Franci", 

hogy csak féllábon járt. 

A jobb lábát egy faláb pótolta. 

Ez utóbbinak történetét ma is élő, hiteles szem-

tanuk így beszélik el nekem: 

„Az 1849-ik év telén Aradon voltunk, mint 

honvédek. Egy nap a befagyott Maroson keresztül 

a rácok varatlanul átjöttek s minket — meglepve, 

túlnyomó nagy erővel tamadtak meg. A várbeliek-

kel egyesülve, ágyúkat vezettek ellenünk. Mi ott áll-

tunk a főtéren a többiekkel együtt s tartottuk ma-

gunkat, a mig lehetett. 

Egyszer, midőn már majdnem hátrálasra gon-

doltunk, a var felől egy agyúgolyót láttunk jönni 

felénk. 

Láttuk, a mint a kövezethez és házakhoz csa-

pódva, nagy ivekben ugrálva, egyenesen a mi csa-

portunk felé tartott. 

Mi megrettenve, félre ugrottunk. Erre Lacki, 
a ki szinte köztünk volt, elkiáltja magat: 

.Adta németje! Elfaradtál ugy-e? — Ti gyá-

vák! — mond felénk fordulva — nézzétek. A lá-

bammal feltartom! 

És kinyújtotta a jobb lábát, hogy a faradtnak 

vélt ágyúgolyót feltartsa vele. 

Abban a pillanatban láb nélkül, véresen bu-

kott a földre. 

Én és Szklenka Pál — ma is élő mezőberényi 

földmives-gazda — kaptuk fel a szegény Lackit és 

félre vittük, hol nem érték őt a németek és rácok 

golyói." 

Ezt egy szemtanú beszélte nékem. 
* * 

* 

Ezelőtt jó tiz esztendővel, egy napon értem 

jöttek, hogy menjek a beteg Lackihoz, a ki az ur-

vacsorát kívánja felvenni. 

Mikor elvégeztük a szent cselekményt, a be-

teg megfogta kezemet és rám meresztette bágyadt 

szemeit. 

„Lelkész ur! — mondá, — én már nem soka 

élek." 

„Az Isten mindent tehet! — mondám én. — 

Lá m, Ezékiás király is (a király szónál a beteg sze-

mei élénkülni kezdtek) igy gondolkozott egy napon 

magában: mint az oroszlán, akképen megrontja Is-

ten minden tetemimet; reggeltől fogva estig meg-

ölsz engemet." És mégis, mikor, mint a daru és 

fecske, akképen csivog vala; nyögött, mint a ga-

lamb és szemei felemelkedvén a magasságba, igy 

szólt: uram, erőszakot szenvedek, adj nyugalmat 

nékem!" akkor az Isten meggyógyitá őt és az ő 

idejét tizenöt esztendővel meghosszabbitá. Nem kell 

mindjárt lemondani az életről, Lacki ur! 

„Lelkész ur! — mondá a beteg, — nekem 

nincs okom miért kívánni, hogy az Isten meg-

hosszabbítsa életemet. Hanem a királyt én mindig 

híven szolgáltam." 

„A mennyei királyt érti ön, ugy-e bár?" — 

kérdem. 



47. szám 

féle szabad legelő behozatala után várni le-

het. Mi ugyan állat-, illetve lóteuyésztési szem-

pontból a csikólegelő behozatalát nem ki 

fogásoljuk; de ha ez létesül, akkor fizesse 

meg az árát mindenki. — Ez annak a rendje! 

Helyi és megyei hirek. 
— A min iszter nem fogadja a 

k ü l d ö t t s é g e t . Ezt a hirt terjesztgetik a 

vármegye emberei, mióta nyilvánosságra ju-

tott, hogy Szentes, Csongrád és Mindszent-

ről egyesülve, egy nagyobb deputáció megy 

a belügyminiszterhez avégből, hugy az itteni 

állapotok feltárásával arra kéressék fel a 

belügyminiszter, hogy a főispán áthelyezésé-

vel vessen véget azon helyzetnek, mely Cson-

grádmegye köz- és társadalmi életét ma szinte 

ostrom-állapotban tartja. De a miniszter, 

mint Zsilinszky és Stammer ur környezete 

hirdeti, ilyen küldöttséget nem is fogad el, 

tehát hiábavaló minden készülődés. Mert a 

kormány csak olyan deputációt akar látni, 

azt azután elfogadja, akármekkora lesz, mely 

Zsilinszky és Stammer urak érdemeit fogja 

hangoztatni. Ez a hir jár szájról-szájra azóta, 

hogy a nagy deputatió készül Budapestre. 

— A vármegye köreiből terjesztett ezen ten-

dentiózus hirrel szemben köztudomásra hoz-

zuk, hogy : Horváth Gyula országos képviselő, 
városunk díszpolgára azt táviratozta, hogy a 
küldöttséget szívesen vezeti a ministerhez és 
készséggel lesz az ügyben a küldöttség kérelmé-
nek tolmácsolója. A küldöttségben Horváth 

Gyula mellett részt vesznek Törs Kálmán, 

Helfi Ignác és Komjáthy Béla országgyűlési 

képviselők. — A küldöttséget, melyhez ha-

sonló nagyságú deputatió Bpest utcáin még 

nem járt, szerdán délután fogadja a belügy-

miniszter. Tehát akár kedves ez a dolog bi-

zonyos embereknek, akár nem, mégis csak 
fogad a miniszter! 

— A megyerendezés kérdése, — 
mint ezt hiteles forrás után közölhetjük — 

legközelebb az országgyűlés elé kerül. — 

Ez a kérdés bennünket közelről érdekel, 

amennyiben komolyan szó van egy Szeged-

megye létesítéséről, mely — mint tudósítónk 

értesit bennünket — Csanádmegye egész és 

Torontál és Csongrádmegyék egy egy részé-

nek összetételéből kontenpláltatik. Csong-
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rádmegyéből a tiszántúli rész csatoltatnék - Se lyemtenyész tés . A selyemtenyésztés-

Szegedmegyéhez Csongrád és Felgyő kivé- nek minél szélesebb körben leendő meghonosítása 

kivételével, mely jövőre is Csongrádmegye tekintetéből, a városi tanács a f. évben 1500 db. 

területe marad. Csongrádmegyéhez csatoltat- eperfacsemetét ültettetett el a vásártéren, ország- és 

nék Félegyháza, Alpár és a Tiszazug. — dülriutak, továobá a gátak mentén. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez a terület- — Csendő r ö k keres te tnek . A szolgálati 

rendezés azon kilátás mellett van, hogy Szén- idő letelte miatt, a f. év őszén a boszniai és her-

tes önálló törvényhatóság lesz! cegóvinai csendőrség létszámában nagyobb apadás 

A c s o n g r á d m e g y e i g a zda s ág i egye- állván be, a katonai hadtestparancsnokság közhírré 

s ü l é t altal 1. I16 18-an rendezett s díjazással egy- tétel végett arról értesiti a polgármesteri hivatalt, 

bekötött borjukialhtas — az adott körülményekhez hogy mindazon tehetséges és alkalmasabb volt al-

képest — a lehető legjobban sikerült. Bejelentetett tisztek, akik e csendőrség létszámába magukat fel-

s elővezettetett 16 drb. üsző s bikaborju, melyek vétetni kívánják, már most jelentkezhetnek, 

elegge hü tükrét mutattak Szentes varos s környéke - M e g u g r o t t á l-siket-néma. Sikerült 

szarvasmarha tenyésztésenek. A pályázók, egy kivé- fogás kínálkozott f. hó 16-an a szentesi rendőrség-

telével, mind szentesiek voltak. —- A biraló bizott- uek, azonban, mert csak kínálkozott, tehát nem si-

sag barkadi-Nagy Mihály elnöklete alatt: Nagy Imre, került. A nevezett napon ugyanis egy, körül-belől 

Potyondy Béla es Hutnagel Jakab ailatorvosból al- 30 évesnek látszó siket-néma jelentkezett a kapitányi 

lott, mely bizottság 10 órakor megejtvén a vizsga- hivatalban okmányainak láttamozasa és könyörado-

latot, a tulajdonosok következőkep lettek jutalmazva: nianyok gyűjtésének engedélyezése céljából, s miután 

1-ső díjjal (5 drb arany) Novak Emil, magocsi ura- beszelni nem tudott, mindezt egy papírra irta fel s 

dalmi ispán 1 éves bikaborjuert. 2-ik dijjal (3 drb ugy adta at a kapitany urnák. A kapitany erre elő-

arany) Kozák György, 10 honapos üsző borjúért, vette az al-siket-néma igazolványát, mely Arva-

2-ik díjjal (3 drb arany) Zsoldos Ferenc, 10 hóna- megye alispanja által van kiállítva s megpecsételve. 

pos üsző borjúért. 3-ik díjjal (1 drb arany) Berényi 

László, 9 hónapos bikaborjuert. 3-ik díjjal (1 drb 

arany) Vadasz János, 9 hónapos üszöborjuert. 3-ik 

díjjal (1 drb arany) Kanasz-Nagy Imre, 11 hónapos 

bikaborjuert. 3-ik díjjal (1 drb arany) Sarkadi-Nagy 

Mihály, 0 hónapos üszőborjuért. 3-ik dijjai (1 drb 

arany) Novak Emil, 1 éves bikaborjuért. Szentes 

varos dijaiból jutalmazva lettek: 2 drb aranynyal 

Eddig csak rendén ment a dolog, azonban a pecsét 

primitív kivitele szemet szúrt a kapitánynak, s míg 

az al-siket-némát megvizsgálás végett az orvoshoz 

küldte, telegratirozott Árvaniegye alispánjához, hon-

nan azon di ótvalasz érkezett vissza, hogy ott Kállai Bela 

nevü siket-nema reszére nemcsak hogy nem állít-

tatott ki igazolvány; de ilyen nevű embert még csak 

nem is ismernek. — A dologban az a legkumiku-

Zsoldos Ferenc, 11 honapos bikaborjuért. Jól gon- sabb, hogy az al-siket-néma, mikor az orvos elé 

dozasert 1 drb aranynyal llorvath János, 1 eves bi- állíttatott, maga irta fel egy cédulára, hogy őt a 

kaborjuert. Az 1 drb 2 írtos tallért Kristó-Nagy kapitány ur küldte a tekintetetes orvos úrhoz. Persze 

István altal k»alhtott 6 hónapos bikaborju nyerte volt esze, hogy újból mutassa inagat s most bottal 

el. — A biraló bizottság ily értelemben a dijakat ütik a nyomat. 

kiosztván, a kiállítás déli 11 orakor véget ért. — A pénz olvasva ló. Ezt tartja a példabeszéd, V—i 
A t a n k ö t e l e s e k Ö s s z e í r á s a varo- P o l * á r t á r s u n k azonban f. hó 16-ika óta ezt is szereti bozzá t a n k ö t e l e s e n ossze i rasa varo- t enn i : d e Q e m s o k g z o r m e g o l v a s v a ! E z t a p á r s l ó t pedigcsak 

sunk területen betejeztetett. L szerint az 1891—2 . a z ó r t t e s z l h o z z a ; m e r t f h ó 1 6 . a n két vidéki uri embér, kiket 

iskola» évre ÖSSZeilatolt összesen 5450 gyermek , és kereskedőknek nézett, valójában pedig csalók voltak, — még-

pedig : 6—12 eves 4010, 12 — 15 eves 1440, ezek 

közül 2910 íiu, 2540 leány. Vallas szerint: 2177 

r. kath., 2940 retorm., 91 evang., 40 görögkeleti 

és 190 mozes vailasu és 1 nazarénus. 

— P é n z ü g y ő r s é g C s a n y o n . Az orszá-

gos hirre vergődöt t csanyi dohanycseuipeszet meg-

gatlasa céljából, a pénzügyminiszter egy pénz-

ügyőri szakasz telallitasat rendelte el Csanyon. Az 

uj pénzügyőri szakasz, mint ertesülünk, f. évi ju-

hus hó 1-en íogja működését megkezdeni. 

szólitván, hogy adna nekik egy ötvenest 50 drb. egyesért, hogy 

a postára annál könnyebben feladhassak. V—i teljeseitte is 

szivesen a vidékiek kérését. Becsületes embereknek is látszottak ; 

mert nehogy megcsalják V—t, a pénzt háromszor is beleolvas-

ták a markába, mit ö egészen nyugodtan vágott zsebre, hiszen 

csak hija, mikor háromszor is megolvasták, nem lehet! Nagy 

volt azonban csodálkozása, midőn alig pár óra múlva, egy 

ismerősénél ötvenest váltana, azt látja, hogy a háromszor is 

megolvasott 50 forintból — most már hiába, akárhányszor 

olvasva — 14 jó pengője hiányzik. Ismerőse azt jegyezte meg, 

hogy ha ez a két gazember olvasná, bizonyosan most is 50 

ft lenne belőle. 

Itt elhallgatott. 

Aztán nagyot sóhajtva, így szólt: „Lelkész ur! 

hogy lehet tiszta, a ki asszonytól születtetik? íme1' 

még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt. 

Csodálkozva néztem ez emberre. 

Honnan szedi az ezeket a mélységes értelmű 

szavakat? 

Itt a beteg felemelkedett ágyában és igy szólt: 

„Lelkész ur! Ismeri azt az éneket, mely igy 

kezdődik: Ti magyarok, már Istent imádjátoki 
Láttam, a mint kigyúlt a tűz a beteg szemei-

ben. Arcát rózsás pir öntötte el. Nagy szemöldökei 

felhőkként uszní látszottak előttem a levegőben. Érez-

tem, hogy minden vér a szivem felé tódul. 

Ö nem varta be feleletemet, hanem a párnája 

t\lól egy darab régi, elrongyolt sarga papírost hu-

z o tt elő és igy szólt: 
„Igen, lelkész ur! Én a királyt mindig híven 

szolga' Ham. Két bizonyságom van erre. Az egyik az 

a mank ó, — monda a sarokban levő falabra mutatva. 

Azt tegyek velem a sirba. A másik: ez az irás. Ezt 

kerem, lelkész ur! fogadja el tőlem emlékül.' 

És átnyujtá nekem a párnája alól előhúzott 

darab papirt. 
Szé t te r í t e t tem a négy felé hajtott ívet. Láttam, 

hogy az egy német nyelven irt obsit-fele, melyen 

az van bizonyítva, hogy, mint volt honvéd és kato-

nai szolgálatra teljesen alkalmatlan, - szabadon 

utazhatik illetőségi helyére. 

„Köszönöm Lacki ur! - mondám - Ez a 

sarga papiros m á r v á n y k ő n é l maradandóbb emieket 

fog biztosítani önnek!' 

Mélyen meghatva hagytam el a haldokló öreg 

honvéd lakását. 
* » * 

Most, hogy a Jókai-ie\e királyhymnusz ügye-

ben a közönséget hívja fel ítéletre a „Magyar Hír-

lap i _ eszembe jutottak a szegény Lackinak utolsó 

szavai. 

Élővettem azt a rongyos sárga papirost, mit 

Lacki egyedüli őröksegkep hagyott maga utan e 

földön. 

És amint lámpám világánál kezeim közt for-

gatom, — egyszerre csak a Baltazár király csodája 
ismétlődék velem. 

Ugy vettem észre, mintha valami lathatatlan 

kéz annak a sárga papirosnak hatlapjara veres, de 

már nagyon megha l v ányodo t t tentaval betűket kez-

dene írni. 

Oda fordítom a lampam felé azt az oldalát a 

papirosnak, melyen ama titkos irást felfedezem. 

Kezdem betűzni és nagy almélkodasomra egy-

szerre csak a lentebb közöJt ,Néphymnus*"-t látom 

magam előtt az asztalomon! De az már fekete és 

jól olvasható betűkkel volt leim. 
* * 

* 

Íme! ez a fentebb közölt hymnusz születésé-

nek titka! + ^ 

* 

Azóta, hogy a szegény Laczkit eltemettük, 

folytonosan a fülemben cseng Tinódinak éneke, me-

lyet a haldokló öreg honvéd haialos ágyán eszembe 

juttatott, s melynek első verse igy hangzik: 

„Ti magyarok már Istent imádjátok! 

Neki nagy halákat adjatok! 

Tiszán innen kik lakoztok: 

Egri vitezeknek sok jót mondjatok!" 
• * 

* 

A fentebb közölt „Néphymnusz'-nak is ez a 

versalakja, azzal a különbséggel, hogy ennél az 

első két sor ismétlődik. Dallama a „Pesti Hirlap" 

f. évi március 31-iki zenemellékleteoen volt közölve, 

— Lányi Ernő által vegyes karra feltéve. 
* * 

* 

Még arra legyen szabad felelnem: miért köz-

löm én ezeket a „Szentesi Lapu-ban ? Miért nem 

küldöm be szegény Laczkinak szellemi örökséget 

oda, a hol csengő aranyokat Ígérnek a pályabirák 

annak, a kinek müvét legsikerültebbnek találják? 

Először is azért; mert egy nemzetnek érzel-

meit kifejező hymnuszt pályázat mellett készíteni 

nem lehet. 

Másodszor azért; mert ott király-hymnuszt 

akarnak ! Pedig nem a királyok fogjak azt énekelni, 

nem is azoknak érzelmeit van hivatva az tolmá-

csolni. 

Harmadszor azért; mert egy oly hymnusznak, 

melyben a magyar nemzet akarja apostoli magyar 

királya iránt táplált érzelmeit kifejezésre juttatni, 

— illetékesebb birája nem lehet, mint annak a 

városnak fiai és leányai, 

„a kinek szive van!• 
I f j , Jeszenszky Károly. 
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— A d i f ter i t i sa gyógy í t ása . Györgyi 

József dr., Pest-Pilis-Soltmegyei tiszteletbeli főorvosa, 

az .Orvosi Hetilap'-ban cikket tesz közzé, melyben 

tizenkét eset közül tizenegyben tett tapasztalása alap-

ján egész határozottsággal állítja, hogy gyermekek-

nél a roncsoló toroklob a torok ecsetelése és a 

befuvás-permetezés mellőzésével nátron salicycum-

mal a legsikeresebben gyógyítható. Az orvosságot 

dr. Györgyi por alakjában, egyenlő adagokban ren-

delte és cukorvizzel adatta a gyermekeknek. 2 éves 

gyermekeknél 15 centigrammot, 4 évesnél 20 cgmot, 

6 évesnél 30—35 cgmot rendelt egy adagra, 3 óránként 

egy port, kevés vizben. Az álhártyaleválásának tartama 

alatt naponta 2 port, ha pedig már tiszta a torok, 

1—2 napig reggel és este egy port kell a betegnek 

beadni. E gyógymód mellett még az erőfentartásra 

fordítandó figyelem, s akkor a beteg meggyógyul. 

— A b ú z a á r a a csekély készletek miatt, a 

hét folytán csaknem 1 írttal emelkedett, ugy, hogy 

ma 9 frton felül áll s a tartósan szilárd irányzat 

után ítélve, még további áremelkedésre is van ki-

látás. 

— J a k ó M i h á l y n é divatárusnőnek lapunk 

mai számában olvasható hirdetésére e helyen is fel-

hívjuk olvasóink figyelmet. 

Nyilatkozatra nyilatkozat. 
T. szerkesztő i r ! 

A „Csongradmegye," melynek Sz. Kovács Pál alatti 

szerkesztőéről a .Szentesi Lap- eddig tudomást sem vett, — 

Sz. Kovács l'al aláírással ,Nyi la tkozat« cim alatt azt újságolja, 

hogy a .Szentesi Lap* ellen sajtópert log inditani azért; mert 

ez a lap — már mint a .Szentesi Lap* — a közigazgatási 

bizottság f. ho 14-en tartott üléséről hozott tudósitasaban azt 

irja, hogy Kovács Pál sikkasztotta el a helypénzből annak 

idején kezelese alatt allt 2350 frt 38 krt. 

Amennyiben ezen tudósitast én irtain,-—miután tudomf 

hogy a .Szentesi Lap" éppen ezen sikkasztási teny miatt nem 

vett tudomást Kovács Pal ur szerkesztői szerepleséröl, s igy 

külön egyáltalán nem reflektál semmiféle velemenyere és 

nyilatkozatára, — annal íogva, mint a kerdeses tudósítás irója, 

kijelentem, hogy nyugodtan varja a „Szentesi Lap" és annak 

relerense is Kovács Fái ur sajtóperét; mert ha Kovács Pal 

volt helyettes számvevő kezelése alatt pénz áll s abból 2350 

frt 3» kr. elsikkad, akkor bizony azért nem tehetjük felelösse 

a római pápát, hanem igen tisztelt Kovács Pal urat, kinek 

különben azt tanácsolom, hogy majd ha sikerült neki a köz-

velemeny előtt kiegyenlíteni az ezen sikkasztási esetből sze-

mélye el.en fennforgó diíl'erentiákat, csak azutan fogjon itt — 

a főispán szolgálataban — a megye és varos között folyó 

harc kiegyenlitésehez. 

Szentesen, 1891. april 18. 

A .Szentesi Lap• referense. 

SZENTESI LAP. 47. szám. 

Balog Benedek Tóth József, 5 éves, tüdőlob. — Papp Terézia, 
60 éves, tüdőszélhüdés. — Vecseri Sándor, 10 napos, 
születési gyengeség. — Halász Eszter, 5 hónapos, III. t. 45 számil háza eladó, esetleg a 
bélhurut. — Erdei Julianna, 65 éves, szívbaj. — Kailinger ur által birt lakrészek, mely 
i~\ 1i r* JL\ Cl L JL i.r. ,J ű 1.., J D . . /• /1 

dr. 
áll 

Hirek a szomszédból. 
— E g y p r í m á s l akz i j a . A vásárhelyiek 

híres primasa, Üutor Bela („tíela cigány*) is meg-
unta a legénységet s összeadta életét egy szép sze-
gedi leánnyal, Konkoly Etelkával. Esküvőjük april 
hó 22-én lesz a szegedi-belvárosi templomban. 

Hazánk és a főváros. 
— A vasárnap i munkaszünet . A hi-

vatalos lap f. hó 14-iki szama tette közzé az ipari 
munkasok vasarnapj szüneteléséről szóló 1891. évi 
Xlll-ik t.-cikket, melyet a király április 9-én szen-
tesitett. E törvény értelmében, mely f. évi julius 
14-én lép életbe, vasarnapokon, valamint szent Ist-
ván király napjan, mint nemzeti ünnepen, a magyar 
szent korona orszagainak területén az ipari munka-
nak szünetelnie kell. Kivetelt képez az üzleti helyi-
ségek es berendezesek tisztantartasahoz és helyreál-
lításához szükséges munka. Az ipari munkanak szü-
netelése legkésőbb vasarnap reggeli 6 órakor kez-
dődik és megkezdésétől szamitando 24 óráig, de 
legalább is a szüneti napot követő reggeli 6 oraig 
tart. — A ki a hatarozatokat megszegi, kihágást kö-
vet el és 1 írttól 300 írtig terjedő pénzbüntetessel 
büntetendő. 

E lha l t ak névsora. 
Szentes, 1891. április 14-től április 19-ig. 

Pataki Rozália, 24 eves, tüdővész. — Fekete 
N. Pál, 67 éves, szívbaj. — Abaíli Zsigmond, 32 
éves, Dallos-Szilagyi Emma Klara, 6 hónapos, bél-
hurut. — Szathmari Mária, 16 éves, tüdő vész. -
Debrecenyi Lajos, 1 éves, görvélykór. — Barna 
Ilona, 35 éves, tüdővész. — tíorbas István, 75 éves, 
aggkór. — Dömsödi Eszter, 25 éves, sorvadás —' 
Törőcsik Imre, 10 éves, tüdővérzés. — Kotymán 
József, 76 éves, tüdővész. — Kovács Mihály, 28 
éves, tüdő vész. — tíese Mária, 53 éves, majbaj. — 

Etelka, 3 éves, vörheny. — Pálfi Juliánná, 82 éves, 
végelgyengülés. — Farkas Erzsébet, 9 hónapos, bél-
hurut. — Labádi Jusztina, 2 napos, születési gyen-
geség. 

Szentesi piaci árak. 
Szentes, 1891. april 18. 

A buza ára tartósan szilárd és emelkedő. — 
Árpa, kukorica szintén szilárd árak mellett kel; de 
csakis helyi szükségletre. 

Következő árakat jegyezhetjük. 
Buza: mmja minőséghez képest: 8 ft. 70—80 

—90 kr. 9 ft. 
Árpa: köble 4 ft 50 kr. 
Kukorica: köble 5 ft 80 kr. mmja 6 ft 
Zab: köble 4 ft 50 kr. 
Hereinag: vékája 9—10— 11 ft. 
Szalonna: mmja 42 ft. 
Hizott sertés: tiszta vágásra, 41—42,42^ 

kilő szamra. 
kr. 

» három utcai és egy belső szobából zárt 

honyha, kamra és tüzrevalósból, Szent-György 
naptól kiadó. 2 - 3 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. belügyminisz-

ter urnák 12921.|X. sz. a. kelt rendeletével 
a lovak elővezettetése és osztályo-
z á s a elrendeltetvén a megküldött terv sze-
rint Szentes városában annak foganatosítása 
következőkép fog eszközöltetni, u. m. 

1. A lovak elővezettetése a f. é v i áp-
r i l hó 20-án fog megkezdődni és 6 na-
pon át fog tartani. 

April 20 án elővezetendők lesznek az I. 
tized 1. számtól számítólag végig s azonkívül 
a II. tized 1. számtól 95. számig lakó tulaj-
donosok lovai. 

April 21-én elővezetendő lesz a II. tized 
96. számtól 615. számig lakó tulajdonosoké. 

April 22 én a II. tized 616. számtól vé-
gig és a III. tized 1. számtól 417. számig 
lakó tulajdonosok lovai. 

April 23-án a III. tized 418. számtól 
végig és a IV. tizedbeli tulajdonosok összes 
lovai. 

April 24-én a?, alsóréti, berekháti, berki, 
bereklaposi, belső ecseri, derekegyházoldali, 
dónáti, felsőréti, hékedi, kajáni, kistőkei, lapistói, 
nagynyomási, nagytőkéi, nagyhegyi, szt.-lász-
lói, vekerháti, vekerzugi tanyai lakosok lovai. 

April 25-én elővezetendők lesznek a belső-
ecseri, eperjesi ecseriréti, jaksori, királysági, 
nagykirálysági, külső ecseri, mucsiháti, pan-
kotai, veresegyházi és zalotai tanyai lakosok 
összes lovai. 

Az elővezettetés és az osztályozás az 
uj cédulaház mellett lévő sertésárulás körüli 
vásártéren fog történni és pedig akképpen, 
hogy az osztyályzás mindenkor d. e. 8 óra-
kor fog megkezdetni s tartani fog déli 12 óráig, 

Divatüzletem f Z ^ ^ ^ S ^ S S ^ f M- 5 órakor veszi kezdetét és 5 

* fog végződni. 

A kispiacon 
levő Czukkerniann-féle házban, a Dezső mészáros 

altal birt helyiség f. évi Szent-György naptól bérbe 

adandó. Értekezhetni UGRAY ANTAL vendéglőssel 

a 48-as népkör helyiségében. 

Hölgyek figyelmébe! 
Van szerencsém a n. é. hölgyközönseg szives 

tudomásara hozni, hogy n t ö m e g e s megrende-
lések e f f e k t u á l á s a r a egyik első rangu bécsi 
n ő i k a l a p ü z l e t b ő l segédnőt hozattam, minek 
folytan azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. 
é. hölgyközönseg igényeinek minden tekintetben 
megtelhetek. 

Ezen kivül első rangu b é c s i üzletekkel való 
összeköttetésem folytan ujaob es ujabb 

kalapformák és díszítések 
érkeznek, a mit ezennel a t. hölgyközönség szives 
figyelmébe ajánlok. Kiváló tisztelettel 

Jakó Mihályné, 
divatárusnő. 

Árverési hirdetmény. 
Mindszent község vá l t ságügy i 

b i z o t t s a g a a 41891. számú közgyűlési 
határozatban nyert felhatalmazás alapján köz-
hírül teszi, miszerint a Mindszent község tu-
lajdonát tevő, eddig az italmérési joggal együtt 
hasznosított ingatlan 

a) az úgynevezett „Szegfű-csárda" 
a hozzátartozó és hiteltelekkönyrileg 
kataszlerileg 27,^ holdnak kitüntetett föld-
birtokkal örök áron a f. évi apr i l hó 

figyelmeztetik a lótartó közönség, hogy 
lovait csak is a fentebbi határidőben kitűzött 
napokban vezetheti elő a megállapított sor-
rendben ; továbbá, hogy a bejelentett 2 éven 
alóli csikókat a törvény értelmében elővezetni 
nem köteleség; hogy ha valamely tulajdouos 
a közbejött országos vásár alkalmával be 
jelentett lovai közül eladna, arról a vásár-
ban a lólevél kiállítási helyén igazolványt fog 
kapni s az igazolványt az elővezetéskor ma-
gával hozni tartozik; ha pedig lóállománya 
vétel által szaporodnék, maga igazolásául a 
vett ló járlatát magával hozni tartozik. 

Figyelmeztetik arra is a közönség, hogy 

28- ik n a p j á n d. e. 9 ó r a k o r Mind- a szintén elővezetendő, de törvényileg nem 
szent község közházánál megtartandó n y i l - osztályozandó, engedélyezett tenyészmének és 
vános árverés u t j án eladatni fog. állami mén által fedezett tenyészkancák enge 

Kikiáltási ár 4603 frt. — Venni szán- dély-okmányait, illetve fedeztetési jegyét az 
dékozók tartoznak a kikiáltási ár 10°|()-át elővezettétéskor fel kell mutatni; mert annak 
készpénzben, vagy megielelő értékpapírokban hiányában az elővezetett ló osztályozás alá 
bánatpénzül az árverés megkezdésekor azon- esuí-
nal letenni. Végül felhivatnak a tulajdonosok arra 

Vevő nem köteles a vételárat egyszerre is, hogylovaikat oly egyének által vezettessék 
és azonnal készpénzben kifizetni, hanem az elő, kik azoknak fékentartására elég testi erővel 
árverési feltételekben körülirt feltételek mel- bírnak, és a tulajdonosnak nevét, lakásának 
lett részletfizetéseket teljesíthet. tized-, vagy tanyai számát határozottan be-

Az árverési feltételek az I. aljegyzői hi- mondani tudják. Önként értetődik, hogy e 
vatalban naponkint a hivatalos órák alatt hirdetmény ellen vétők a törvény által előirt 
megtekinthetők. birságai fognak sújtatni. 

Mindszent, 1891. april 9. Szentes, 1891. april hó 16. 

.. . M ihá ly József Szaká i Mihá ly , Sarkad i N. Mihá ly , 
biro, a valtsagügyi bizottság elnöke. aljegyző. polgármester. * 

Szent««. 1891. Nysmatstt Sima Ferenci gyorssajtóján. 




