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Október 6. 

Huszonnégy év óta béke és egyetértés 

uralkodik e nép és felkent királya között, s 

a nemzet az alkotmány sáncai között munkál 

a haza felvirágzására, a nemzeti szabadság 

kifejtésére és megszilárdítására; de azért e 

napon, október 6-án gyászt ölt minden igaz 

magyar, s az aradi vértanuk szent emlékére 

gondolva, buzgó imádság epedez milliók aja-

kán, kérve a mindenség urát, hogy az aradi 

vértanuk emléke legyen utolsó Golgothája a 

magyar honszeretetnek. S az a szabadság-

szobor, melyet egy évvel ezelőtt emelt a hon-

fiúi kegyelet hazánk szabadságáért vértanúi 

halált szenvedett 13 dicső hős meggyilkolta-

tásának szomorú emlékezetére, mint a hon 

szeretet kálváriája álljon fenn ; de csak szo-

morú emlékezetéül rég elmúlt időknek. 

Emlék, szomorú, gyászos emlékezete ma 

radjon ez rég elmúlt időknek, s ne legyen 

soha a honszeretet megpróbáltatásának buz-

dító, lelkesítő emlékjele, melyből erőt kelljen 

merítenünk harc és küzdelemre. 

Legyen ez határköve a nemzet és király 

között uralkodott véres viszályoknak. 

Legyen ez a mult, hova a nemzet az 

engesztelés és bűnbocsánat imájával jár. En-

gesztelést és bűnbocsánatot hirdetni azoknak, 

kik e gyászos napot a magyar nemzet törté-

nelmébe beiktatták. — Engesztelést rebegjen 

e napon minden magyar ajka, mindaddig, 

inig a vértanuk szellemét a haza veszélye fel 

nem idézi a szent porok alól. 

Ekkor áldozunk az ő dicső emiékezetök 

oltárán az igazi hazaszeretetnek legméltóbban. 

Mert azzal szerzünk a hősök haláláért a 

nemzetnek legnagyobb elégtételt, ha az ő 

dicső küzdelmök által megszentelt eszme dia-

daláért a jog, törvény és alkotmány szelle-

mében nem szününk meg békén munkálkodni 

mindaddig, mig az ő halálukkal szerzett jogok 

megvédését és fejlesztését semmi nem veszé-

lyezteti. 

De ha jönnének oly idők, mikor az en-

gesztelés és bűnbocsánat szava elvész a jog-

tiprás zajában, akkor ti hozzátok fordul a ma-

gyar nemzet, ti hozzátok dicső vértanuk szel-

leme, s majd keljetek fel lángra gyújtani 

minden magyar kebelben a honszeretetet, azt 

a honszeretetet, mely kész vért és életet ál-

doz a hazáért, a szabadságért, melynek a mai 

nap emléke örök Golgotája marad 1 

Mert — a mint a halhatatlan költő mondja 

gyönyörűen : 

,Az nem lehet, hogy annyi sziv 

Hiaba onta vért, — 

S keservben annyi hü kebel 

Szakadt meg a honért. 

Az nem lehet, hogy ész, erő, 

És oly szent akarat 

Hiúba sorvadozzanak 

Egy átok-suly alatt. 

Még jönni kell, még jönni fog 

Egy jobb kor, mely utan 

Bnzgó imádság epedez 

Százezrek ajakán. 

A vasutügy. 

Lejött végre azon fatalis megyei határo-
zat ügyében a ministeri döntés, amely felett 
a városi képviselőtestületben folyt éles vita 
okául szolgált Sarkadi volt polgármester le-
mondásának. 

Értjük itt a vasutügyben hozott várme-
gyei határozatot, melyben annak idején tisz-
telettel ki lett mondva, hogy nem Szentes 
városa állapítja azt meg, hogy milyen felté-
telek mellett ad a város a szentes—hódme-
zővásárhelyi vasútra 60000 frtot, hanem a 
megyei közgyűlés. 

Szentes ugyanis kimondta, hogy ad a 
kérdéses vasútra 60000 frtot, ha az állam 
hozzájárul 200000 frttal s ha Zsilinszky és 
Stammer keresztül bírják vinni, hogy a te-
nyői, szentesi és szentes—vásárhelyi érde-
keltség egyesülni fog, különben pedig nem 
ad a város egy krt sem. 

A vármegye föntemlitett határozatában 
kimondta, hogy a városnak nincs joga ilyen 
feltételeket kikötni, hanem saját jól felfogott 
érdekéből, minden feltétel nélkül tartozik 
60000 frttal hozzájárulni a szentes vásárhelyi 
vasút kiépítéséhez. 

Kimutattuk akkor, hogy Csongrádvár-
megye törvényhatósága a törvénytelenség és 
erőszakoskodás legvégső határára lépett akkor, 
mikor ezen határozatát meghozta, s felszó 
lamlásunk folytán Szentes város képviselő-
testülete meg is fellebbezte ezt a határozatot. 

Emlékezhetnek rá olvasóink, hogy akkor, 
mikor a városi képviselő testület ezen feleb-
bező határozatát kimondta, a „Szentes és 
Vidéke* s az ezen lappal együtt existentiára 
vadászó ügyvédek egész serege mily hajszát 
indított a vármegyei hivatalos lapban a kép-
viselő testület többsége ellen, hogy az ezen 
felebbezése által is mily törvénytelenségre ra-
gadta magát a vármegyével szemben. Mi ki-
jelentettük s ime a pár nappal ezelőtt leér-
kezett ministeri rendelet is nekünk adott iga-
zat abban, hogy azt, mely szerint Szentes 
városa ad-e s ha ad, mily feltételek melleit ad 
valamely összeget a kérdéses vasútra. azt nem 
a vármegge s nem a minister, hanem egyedül 
és kizárólag Szentes város közönsége van jogosítva 
meghatározni. 

Ezt mondja tulajdonképeni értelmében a 
miniszteri rendelet is, s igy meg lett semmi-
sítve a vármegye határozata, mely törvényte-
len beavatkozás volt Szentes város autono-
mikus jogaiba. 

Ez a tény s igy azon harcban, melyet 
a vasutügyben Szentes város hozzájárulására 
nézve mi képviseltünk, mienk volt a törvé-
nyes álláspont és nekünk lett igazunk. A mi-

niszter ugyan az államkincstár érdekeinek for-
sirozásából elmondja, hogy tiszteletlenség volt 
a kormánnyal szemben Szentes városa részé-
ről 200,000 frt állami hozzájárulási összeg-
nek követése; mert hát az állam ennyit nem 
adhat és túlzott az a kívánság is, hogy a város 
a három érdekeltség egyesülését követeli s 
azért felhivja a minister Szentes városát, hogy 
anyagi ereje és érdeke arányában járuljon a 
kérdéses vasúthoz bizonyos összeggel. 

Ami a miniszteri rendeletben emlegetett 
tiszteletbeli kérdést illeti, erre részünkről azt 
a határozott megjegyzést tesszük, hogy itt a 
kormány, vagy a miniszter iránti tiszteletlen-
ségről szó sincs, hanem arról van pusztán 
szó, hogy mit és milyen feltétel mellett ad 
a város ezen vasútra ? S mikor erről van szó, 
itt semmiféle udvariaskodásnak helye nincs, 
hanem komoly üzleti meghatározása annak, 
hogy érdeke-e a városnak a tervbe vett görbe 
vasút kiépitése, vagy nem ? — Ha érdeke : 
mit ad rá, s ha nem érdeke : egyáltalában haj-
landó-e adni valamit f 

S mi erre azt feleljük, hogy a görbe 
vasút Szentesnek nem érdeke, s miután a 
felajánlott feltételeket nem fogadta el se a 
vármegye, se a minister, annálfogva Szentes 
városa nem fog adni ezen vasútra egy kraj-
cárt se. 

Ez az egyszerű és tiszta álláspont s eb-
ben nincs se tisztelet, se tiszteletlenség senki 
iránt. 

Mi egyelőre megérjük azzal, hogy meg-
mentettük a várost a 60,000 frt hozzájáru-
lásától. —•— 

Ujabb lap vélemények a pol-
gármester-választásról, 

A h a t a l om tú lkapása i . 
— »Magyar Hírlap" — 

Csodalatos, hogy ne mondjam, megdöbbentő 

időket élünk! A hatalom, mintha morális erejéből 

kivetkeződni akarna, a túlkapások mezejere kezd át-

csapni. És ez annyival feltűnőbb, mert alkotmanyos 

vilagban élünk s parlamentáris kormányunk van, 

melynek a maga létjogát a nemzet többsegének tá-

mogatasara kell fektetnie. De szamithat-e jogosan és 

méltányosan bármely kormány a nemzet többségé-

nak őszinte támogatasara, ha az a hatalomnak tul-

kapasait gyakorlatba kezdi hozni, vagy legalabb alan-

tas közegeinél felbatoritólag elnezi, sőt — ha kell 

— mentegeti?! 

Ily irány ós aramlat nem egyéb, mint a tör-

vényes hatalom helyébe az önkénynek uralomra 

emelni akarása. 
* 

A mi a szentesi polgármesteri kijelölést illeti: 

igaz, hogy a kijelölő bizottság a törvény betűi szerint 

kihagyhatja a legérdemesebb pályázót is a kijelölés-

ből, de a tőrvény szellemére ügyelni nem kívánó 

nem méltó arra, hogy kezébe a törvény végrehajtása 

letétessék, mert az akkor a hatalmat könnyen csak 

a személyes érdekek kielegitésére használja fel. Mi 

volt és mi lehetett célja a kijelölés törvény által 

lett kimondásának ? Nem a szabad választás lényegé-

nek, hanem a szabad választással való visszaélésnek 

a korlátozása; tehát megakadályozása annak, hogy 

érdemetlenek, hívatlanok, képzettlenek a választó 

közönség kegyének mesterséges kihalászása által 



4. oldal. 

valahogy közhivatalra emelkedjenek? És mit látunk a 

szentesi polgármesteri kijelölésnél? Azt, hogy a leg-

érdemesebb, a választó többség óhajtottja kihagyatik 

s csak azért, hogy egy másiknak, a kisebbseg általi 

megválasztása keresztülkorbácsolható legyen. Mi ez, 

ha nem a választási szabadságnak és jugnak tar-

tózkodás nélkül való kijátszása, — a hatalomnak egy 

vérig sértő tulkapasa?! és melyik figyelmes szemlelő 

ne vezettessék azon gondolatra, hogy ez bizonyosan 

csak azért tőrtént, mert a mellőzött egyén a kijelölő 

bizottság elnöke előtt nem vala »grata persona*, és 

az elnök a bizottságba a maga részéről olyan tago-

kat nevezett ki, kik mindenben az ő hiusaganak kí-

vántak eleget tenni. Mert hiszen a kérdéses egyen, 

mint a megyei árvaszék elnöke s azelőtt Szentesnek 

polgármestere, mind képesség, mind gyakorlottság 

tekintetében nemcsak a varosnak, hanem a megye-

nek is egyik kitűnőségé. 

Az ily eljárás botránkoztató s nem csupán 

Szentesnek, de valamennyi városnak és törvényható-

ságnak jogerzetet melyen sértő. S mivel „ma ne-

kem, holnap neked*, az ilyen esetet, politikai part-

különbség nélkül, valamennyi varosnak és törvény-

hatóságnak sérelméül lehet tekintem. 

Mint e lapból olvassuk, ezen kijelölés és az 

annak nyomán megejtett polgármesteri valasztás el-

len felfolyamodás tetetik a minisztériumhoz. Tegye 

a minisztérium belatasa szerint azt, a mit jónak, 

törvényesnek és igazsagosnak ítél. De szabad legyen 

e tekintetben velemenyemet kockaztatni. 

Az a hatalom, mely erkörcsileg is elég erősnek 

erzi magat, sohasem szokott a hatalmaskodas, a tul-

kapasuk hioajaba keveredni; az ellenzek iranyaban 

nem feltekeny, nem kislelkü es ooszualló, hanem 

ínkabo mersekelt és a méltányosság hatarszéleig 

igazsagos. Szigorúbb sajat emberei, mint ellenfelei 

iránt s örül, ha törvény, jog es hazai szent erdek 

serelme nélkül az ellenzek ohajtasanak is megfelelő-

leg intézkedhetik. Ez a lojális, a helyes, a tapintatos 

eljárás. Míg ellenuen az a hatalom, mely akkor is 

ütni es tapodni akarja ellenieleit, meg pedig * tör-

vény neveben, midőn azok semmi törvénytelent nem 

kivannak, — csak sajat romlását sietteti; es a ki a 

törvenyes hatalmat ily iranyDan kezeli, annak leg-

jobb hatalmat kezere nem bízni es ha bízva van, 

azt kezeiből kivenni; mert az ilyen hatálomkezelő 

kompromittálja a felsőbb hatalmat is. 

A szentesi bo t rány . 
— „A Nep Baratja* — 

Szentesen különös polgarmester-valasztás volt. 

Az lett polgármesterre, a kire a kisebbseg szavazott. 

A „SZENTESI LAP 4TARCAJA 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Kegény két kötetben. — 104 

Irta Hugó Alfréd. 

A „ S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

U. KÖTET. 

Verhagen dacos mozdulatot tett. 

— Hát tudomassal birt a báró róla, hogy e 

jegyzetek az ön kezeinél vannak? — kerde. 

— Ö nem; de Róbert igen. 

— Miért nem figyelmeztetett akkor ezen körül-

ményre ? Ez egyebkent mit sem valtoztat a dolgon. 

Mondja, hogy elloptak. 

— Hahaha! — kacagott fel Reinhard keserűen, 

— s ön oly butanak képzeli a bárót, hogy ezt elhiszi ? 

— Miután nincs lehetetlenség a nap alatt, — 

miért ne. 

— Ez lehetetlen ! 

— Ugy gondoljon ama nagy szerencsétlen-

segre, melynek egyedül a baró az oka. 

— Mit szándékozik még tenni ? — kérdé Rein-

hard, gyűlölet és haragtól szikrázó szemekkel. — 

Talan leanya jegyeset is meg akarja semmisíteni ? 

— Hogy érti ezt? 

— Ugy, hogy ezzel saját gyermekét tenné örökre 

szerencsétlenné. 

— Ah, ha leányomnak elmondanám az igazi 

okot, melyek tiltják a Jenővel való házasságot, egy 

percig sem habozna megvetését nyilvánítani. De, 

ezt nem teszem, mert en az ifjút becsületes jellemű* 

SZENTESI LAP. 

Balogh Jánosra 121 polgár szavazott, dr. Tasnady 

Antalra pedig 61, s igy a szabadelvü-párti politika 

elvei és tőrvényei szerint Tasnády lett polgármester. 

Tisza Kálmán szabadelvű kormánya csinálta meg az 

ilyen szabad választási törvényt s Szapary szabadelvű 

kormánya alkalmazza. Ez az úgynevezett „kijelöléssel 

mersekelt szabad választási rendszer." Ez volt a Tisza 

hamissaga. Nem hozta be a tisztviselők kinevezéséti 

fenntartotta a szabad választást elvben, de a főis-

páni vagy alispáni kijelölési joggal meghamisította, 

nevetségessé tette azt. Szerencsére, Tisza főispánjai 

s alispánjai legtöbbjében volt annyi tisztesség, hogy 

a kijelöléseknél a világos többség jelöltségét nem 

mellőzték, mert kerülni akartak a botrányt. Szabolcs-

ban csinált ilyesmit egyszer a főispán egy főszolga-

biró-valasztasnál, mellőzve a megvei közönség egy-

hangú jelöltjét, a kinek az a politikai bűne volt, hogy 

az antiszemita partot visszatérítve a függetlenségi 

párt kebelobe, lehetővé tette, hogy a képviselőválasz-

tásoknál úgyszólván megyeszerte megverjék a kor 

mánypartot. Szabolcsban azonban a kisebbség jelöltje 

ilyen botrányos, bár a Tisza-féle törvény betűje sze-

rint alakilag jogos erőszakoskodással szemben, nem 

fogadta el a megválasztást. 

A mi a szentesi esetet illeti, a kijelölési joggal 

visszaélő alispant Stammer Sandornak hivják. Ülvan 

fajta ember, a kikre az nj alkotmányos korszak be-

köszöntésével azt szoktak volt mondani : Meghalt ; 

— Stammer hazája ellenében szolgálta az ellenséget: 

Bach-huszár volt. Most a riep ellenében szolgálja a 

kormány-hatalmat. Stammern» k legutóbb a7 a'ispán-

valasztaskor ellenjelöltje epen az altaía most polgár-

mester-jelölésnél mellőzött Balogh J:inos volt. Neki 

mar csak erre való tekintetből sem illett volna Balogliot 

mellőzni, mert még a legkifogástalanabb ember is 

ily helyzetben kitette volna magát annak a gyanúnak, 

hogy nem a közérdek, hanem egyéni ellenszenv vezet». 

Az illeni legelemibb szabálya szerint Stammernak 

nem lett volna szabad elnökösködni e választáson. 

Avagy Stammernak egyenes parancsa volt felülről? 

Akkor hulljék le a lepel! Ki parancsol a megye kor-

mányzó alispanjanak ? A most még fennálló törvé-

nyek szerint az alispan a varmegye első tisztviselője, 

ő csak a tőrvénynek s a varmegyének felel. Kitől 

fogadott hat el parancsot ? A kormánytól, illetőleg 

a kormány képviselőjétől, a főispántól ? De hiszen ő 

nem a kormány, hanem a megye tisztviselője. El-

arulta volna-e a megyet, a mely neki kenyeret ad, 

hogy kedvébe járjon a kormánynak, a melytől kine-

vezést remél ? Még arra is kíváncsiak volnánk, hogy 

szól a kormánytól kapott s szolgalelküleg végrehaj-

nek tartom. Van azonban meg más ut is, melyen 

a szerencsétlenséget teljessé tehetem. Például csak 

tudomasara kellene hozni a grófnénak férje ifjúkori 

vetkeit, azonnal kesz lenne a veszedelem. 

Ostobasag/ — mormoga az ügyvéd, 

majd bizony 30 év után törődik a grófné férje ifjú-

kori vétkeivel! 

— Kérdés s minden attól függ, miként hozzák 

e dolgot tudomasára, — valaszolt a törpe ravaszul 

vigyorogva az ügyved szemei közé. — A szigorú 

erkölcsű asszonynak azon időben nem volt szabad 

egy betűt seui megtudnia nővérem szerencsétlen 

esetéről. Mindnyájunknak szigorú hallgatast kellett 

ígérnünk s boldogult Gummbinner ügyvéd annyira 

megköté kezeinket, hogy a világért sem mertük 

volna adott szavunkat megszegni. Nos, ha Priska 

grófnő, a büszke Holcendorf miniszter leánya meg-

tudna az akkori eseményeket, ugy a báró békés 

családi eletének rögtön vége szakadna. 

— Meggyőződése ez önnek? — kérdé Reinhard 

elgondolkozva. 

— igen, szent meggyőződésem s oly bizonyos, 

minthogy most itt ülök. 

— Ugy hát hadd bűnhődjék a bűnös, — 

mondá Reinhard keserűen, — arra azonban már 

most felkérem, hogy bár gyűlölöm a bárót egész csa-

ládjával egyetemben, engem ezen játékból hagyjon ki. 

— Helyes! — valaszolt a törpe, — majd 

gondolkozom róla, tervem még ugy sincs kész. 

Ezután uj szivarra gyújtva, látható kedvtelés-

sel vete magát hatra szekében, Reinhard pedig új-

ból az aktak között kezdett lapozgatni. 
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tott parancs: egyszerűen ugy-e, hogy Balogh Jánost 

kell mellőzni, avagy pedig ugy — s ez a szentesi 

viszonyok ismerői szerint valószinübb — a nép je-

löltjét ? Azt akarták-e megmutatni a népnek, hogy 

a törvény betűi adnak hatalmat és módot a kor-

mánynak a népakarat elfojtására ? Azt hiszik-e talán, 

hogy a hatalom ily durva nyilvánulásától megijed 

Szentes derék, hazafias ellenzéki népe s a független 

polgárból a hatalom tányérnyalója és csuszó-má-

szója lesz ? 

Az EMKE közgyűlése. 
Vasarnap tartotta meg az EMKE fennallásanak 

hetedéves közgyűlését Marosvásárhelyt. A közgyűlé-

sén nemcsak Erdély magyarsaganak színe-java, de 

Magyarorszag számos kitűnősége is részt vett és a 

hazai tiókegyletek mind képviselve voltak. A gyűlés-

ről a következő távirati értesítést vesszük : 

Marosvásárhely, okt. 5. (A „Szentesi Lap* 
eredeti távirata.) Gróí Bethlen Gábor és Hor-
váth Gyula elnöklése mellett tegnap déli 11 
órakor több ezer előkelő tag jelenlétében köz-
gyűlést tartott az EMKE a reformátusok tem-
plomában. Gróf Appongi Aioert a közgyűlés 
tapsai között indítványozta, hogy a közelebbi 
közgyűlés Budapesten tartassék meg. — Ugrón 
Gábor Apponyi beszéde alatt érkezett a tem-
plomba, s mikor Apponyi beszédét befejezte, 
Ugrón mellette foglalt helyet. 

Délben 350 terítékű bankett volt a „Tran-
silvania* szálloda termében. Bethlen Gábor 
elnök a királyt éltette. Apponyi a felekezet 
és pártkülönbség nélküli egyesülésért emelt 
poharat Erdély és a székelység érdekében. A 
terem karzatait Erdély előkelő hölgyei foglal-
ták el s ott hallgatták a pohárköszöntőket. 
Este a polgárság fáklyászenét adott Bethlen 
Gábornak, Apponyi Albertnek és Ugrón Gá-
bornak, kik a „Transilvania" erkélyéről kö-
szönték meg a megtiszteltetést. Később hang-
verseny volt a legelőbbkelőbb nők közreműkö-
désével. Eidély előkelőségei mind itt voltak s 
a lelkesedés leírhatatlan. — Mi, szentesiek, 
az EMKE szentesi összes tagjai nevében ba-
bérkoszorút tettünk a marosvásárhelyi vérta-
nuk : Horváth Károly, Gálffy és Török em-
lékoszlopára. Ma este utazunk nagyobb tár-
sasággal Kolozsvárra. 

* 

— Hm, aztán nr is van abban a tarcaban? 

— kérdé Verhagen hosszú szünet múlva. 

— Semmi, — fe'elt az ügyvéd, — vagy leg-

alább semmi jelentősebb, ann ónt is érdekelhetné. 

Bar eddig is óvatosabb lettem volna önnel szemben. 

— Ugy? S szabad tudnom az oká t? 

— Miért ne ? Ön az ellesett titkot oly módon 

hasznalta fel, melyet nem helyeselhetek s amelynek 

előbb-utóbb en iszom meg a levét. Tekintélyes csa-

ládok mar is kompromittálva érzik magukat . . . • 

— Hát nem ők e az okai ? 

— Lehet, ez azonban nem ok. Titkukat ió^ 

megőrizve hitték atyám altal, míg most méltán vá-

dolhatnak szemrehányással, mint megoizhatlant, tud-

ván, hogy ezen titkok csak altalam s az én bele-» 

egyezésemmel jöhettek napfényre. Verhagen, ön go-

nosz játékot űzött velem, s nem gondolt a követ-

kezményekre. Midőn a tárca tartalmát átlapoztuk, 

azon egyezségre léptünk, hogy csak azon iratokat 

fogjuk javunkra felhasználni, amelyekből jövedel-

met remélhetünk, s én elég balga voltam azt hinni, 

hogy auyám testvérében megbízhatom, dacára, hogy 

biztosított róla, hogy minden itt élő család viszo-

nyaival ismerős. 

— Ugy hát őn azt hitte, hogy tanacsadója 

leszek, nemde ? — kérdé a törpe. 

Reinhard nem felelt. Verhagen pedig folytatá: 

— Nyugodjék meg drága öcsémuram, nem 

ádunk még olyan rosszul. 

— Sőt ellenkezőleg, ón már is visszaélt bizal-

mammal, — válaszolt Reinhard megvetőleg. 

(Folytatása következik.) 
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Az EMKE mult évi működése eredményét a 

titkári előterjesztés alapján, a kővetkezőkben fog-

lalhatjuk össze : 

Az egyesület ügyforgalma az alszamokkal együtt 

túlmegy a 4000-en, tehát 1000-rel több, mint a ia 

valyi; a boritékolt postai küldemények (levelek, fel-

hívok, atiratok stb.) száma pedig 35.000; 10.000-rel 

több, mint mennyit mult évi jelentesünkben is kmiu 

tattunk. Hatralékos ügydarab nincs. 

Az ügyek ellátásara, illetve előkészítésére tar-

tatott a lefolyt évben a dévai közgyűlés óta a köz-

pontban 9 igazgató-választmányi, 20 direktóriumi, 

15 irodalmi szakosztályi, 1 közgazdasagi szakosz-

tályi, 3 segélyző bizottsági, 3 könyvtar-bizottsági, 

2 olvasókönyvi bizottsági, 1 kongresszus-bizottsási, 

2 kárpát-bizottsági, 1 bérhaz-bizottsagi, összesen 58 

központi különböző gyűlés. Hozott az igazgató vá-

lasztmány összesen közel egv ezer (940) jegyzőkönyvi 

hatarozatot. Ha a központéhoz vesszük azon íiok köz-

es választmányi gyűléseket, melyről határozott tudo-

másunk van, elmondhatjuk, hogy nincs az esztendő-

nek napja, melyen az EMKE érdekében valahol 

gyülésszerü összejövetel ne történjék. 

Tagjaink száma e pillanatban 1854 örökös es i 

alap tó, 11.079 rendes, 4500 partolo, összesen 17.433. 

Fölötte nevezetes jelenseg, hogy a csekelyebb tag-

díjjal jaró kötelezettségekben mutatkozó némi apa-

dassal szemben, a terhesebb aldozattal jaró kötele-

zettsegek, t. i. az alapító tagsagok, szaporodnak ugy, 

hogy 66 alapító taggal szaporodtunk az idén is, 

minek készpénzben kifejezett összege 63.863 forint 

42 kr. Tagjaink az ország minden varmegyéjében 

és városaban vannak allandóan most is. 

Az Emkének e pillanatban 61 szervezett vidéki 

valasztmanya van, mely mellett megjegyzendő, hogy 

az uj ügyrend értelmében az eddig külön állott nő-

valasztmányokat a sikeresebb müködhetes érdeke-

ben a férfi-választmanyokkal mar ez évben egyesí-

tettük. A fiók választmányi eletröl altalano^an örven-

detesei jelenthetni. Van fiókvalasztmany, mely 2 5V 

aról is lemond s óvóját a tagok közötti külön gyűj-

téssel tartja fenn. Műkedvelő szakosztályok, március 

15-iki és gyűjtő bizottságok stb. alakulnak. Fiókja-

ink kezdenek allandó helyiséget tartani, s ezzel a 

mozgalmat allandósitani. Van fiók, mely gyűjtésé-

ből történelmi hőseinknek már a második emlék-

szobrot emeli. A fiók-valasztmányokban rejlő erő 

egyik bizonyítéka a Karpát-egyesületnek egy jelre 

megalapitasa s az erdélyi rész leirasanak gyors 

egybehozatala. 

Tavalyi évi jelentésünkben 50.000 irt évi törzs-

vagyon növekedést mutattunk ki. E pillanatban je-

lentésünk ennél is kedvezőbb. Egyesületünk tőkeva-

gyona f. évi szept. hó közepén 563818 frt 30 krt 

tett ki. A tavalyi közgyűlés óta tehát egy év alatt 

78.280 frt 53 krral szaporodott. Benne van ebben 

Kovács Sándor fejedelmi alapitvanya is, mely az 

egésznek felénél nagyobb részét teszi; de nincs 

benne a Dersi János 10.000 frt s az Orbán Balazs 

baró 8000 frt alapitvanya, melyek bevetele folya-

matban van. Egyesületünk összes künn levő s meg-

felelőleg esedékes, befolyandó várandósaga még : 

örökös tagoktól 5134 frt 16 kr., alapitoktól 58.888 frt 

57 kr., rendes tagoktól 62.333 frt 61 kr., pártoló 

tagoktól 4268 frt 8 kr., va,7 :s 119.624 forint 42 kraj-

car. Nem szerepeltettük a fenti tőkevagyonban a 

Kun Kocsárd gróf fejedelmi alapitvanyát, melynek 

értékét, ha a Bartha Miklós alelnök hivatalos becs-

lése szerint 221.557 frtra vesszük, az esetben az 

egyesület jelen összes alapitvanyi, tőke és várandó 

vagyona 905.009 frt 72 kr. Minthogy azonban ez 

összegnek egy része még csak remény, másik jelen-

tékeny része pedig egyetlen nagy alkotásra, az al-

gyógyi székely földmives iskolára fordittatik: a tény-

leg rendelkezésre álló tőke ma csak az 563.828 frt 

30 kr. Ennek elkölthető kamatait tekintve, nem ha-

bozunk kimondani, hogy ez csak annyi a célhoz 

képest, melyre szövetkezénk, hogy megfeszített tevé-

kenységre és áldozatkészségre buzdítson a jól meg-

kezdett uton. 

A jelzett tőkevagyont tekintve, minthogy egye-

sületünk nem időleges becsű jutalmazásokra, hanem 

rendszeres és biztositott fennállásu intézmények létre-

hozására törekszik, tehát a kamatjövedelemre fek-
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teti működését: az algyógyi birtok jövedelmén kivül, 

az összes m sem nagy kezelési költség betudásával, 

38 40.000 forint az évente elkölthető, de biztos és 

pozitív jövedelem. A fiókválasztmányoknak saját 

szükségletére és segélyeikre felhasznaiható 25Vka 

bizonytalan nagysagu összeg. Erre a jövedelemre 

alapította egyesületünk eddigi alkotasait. Az egye-

sületi adózás módja nem az állam, vagy közigazga 

tas kény s.erü és mindig biztos adózasa, hanem 

nagyon változó és időleges, azért fokozatosan tőket 

kei) teremteni, mely e biztosított adózast mintegy 

a kamataiban nyújtsa. Ezzel a jövedelemmel okosan 

es bölcsen kell, mint a meváltónak, egy kenyerrel 

és nehany kaiacskaval, ezreket és százezreket kielé-

gítem. Csak igy történhetik meg, hogy egyesületünk-

nek egyéb akcióin, kiadványain, népkönyvtárain, 

gyakori, egyszersnhndenkorra szóló segélyen kivül 

kilencvennégy erdélyrészi községben van mar száz-

négy allandóan biztosított, önnalló vagy segélyezett 

intézményé. 

Helyi és megyei hirek. 
— S t a m m e r u r po l g á rmes t e r e , mint 

halljuk, az alispannak külön, szigorú írásos rende-
lete folytan, Szentes város tanacsa altal ma fog hi-
vatalába beiktattatm. A tanacs ugyanis tegnapi ülése-

| ben folyóvá tette dr. Tasnády Antal reszere a pol-
gármesteri fizetést s ma fogja a hivatalt átadni 
neki. — S mindez az alispan parancsara történik. 
Azt, hogy az alispan törvénytelenül jar el és erősza-
kosan : a polgármester kinevezésnél tapasztaltuk s 
ez ellen Szentes varos képviselőtestülete mar ott 
óvást tett s ezzel kifejezést adott annak, hogy 124 
kepviselő szavazatával szemben 61 szavazattal, nem 
engedi senkinek elfoglalni a polgármesteri szeket 
mindaddig, mig a mmister is hozza nem járul Szen-
tes varos képviselőtestülete valasztasi jogának nyilt 
megsertesehez. Ezen óvással szemben Stammernak 
a rendelkezese törvénytelen. Ezt Szentes varos taná-
csanak keli tudni legjobban. S így neki vagy egye-
nesen tiltakozni kellett volna ezen rendelet végre-
hajtasa ellen, vagy a közgyűlésre kellett volna azt 
beterjeszteni, annyival is inkább ; mert először is a 
tanacsnak nincs joga tiszti fizetést folyósítani; erre 
sem törvény, sem statutum engedélyt nem ad neki; 
másodszor a közgyűlés felhatalmazása nélkül nincs 
joga neki még egy alantas hivatalt sem atadni senki 
részére. Oly közgyűlési utasítást pedig, hogy dr. 
Tasnády Antal részére a polgármesteri hivatalt átad-
hatja, Szentes varos képviselőtestülete részéről nem 
kapott. S így nagyon sajnáljuk a tanacsot, hogy a 
Stauimer altal kezdett törvénytelenség utján haladva, 
oda togja provokálni Szentes város képviselőtestü-
letét, hogy ezen eljárását a legkomolyabban meg-
rendszabályozza. — Különben, hogy a tisztelt tanacs 
magaval jobban tisztaba jöjjön, ezen polgármesteri 
hivatal atadasat és a íizetes folyósítását targyazó 
iiatarozata ellen lapunk szerkesztője, továbbá dr. Filó 
Lajos és dr. Ecseri Lajos előterjesztés, illetve feleb-
bezéssel élnek ; s igy jog- és törvény szerint feltét-
lenül meg van akadalyozva az, hogy Stammer ur — 
vagyis a vármegye polgármestere — Szentes város 
polgármesteri széket tőrvényesen elfoglalhassa. Mert 
ez mindaddig jogosan nem történhetik meg ennek 
a „kis istennek* az uralkodása alatt, mig a tisztelt 
ügyvéd ur polgármesterré választasa jogerőre nem 
emelkedik. 

— L a p u n k jelen számában ujolag közlünk 
par szemelvenyt a fővárosi lapokból a nálunk leg-
utóbb vegbe ment polgármestervalasztásra vonatkozó-
lag. Különösen felhívjuk olvasóink figyelmét a „Ma-
gyar Hírlap" vasárnapi szamában „A hatalom túl-
kapásai" cím alatt közlött cikkre; megérdemli, hogy 
egesz terjedelmeben elolvastassek és megszívleltes-
sék nemcsak helyi vonatkozásoknál fogva, — de 
országos politikai szempontból is. 

— T e s s é k v á l a s z t a n i ! Ily értelmű felhí-
vást kapott most, a polgárnestervalasztó köz-
gyűlés utan Temesváry aljárasbiró a szegedi kir. 
törvényszék elnökétől, melyben fel van szólítva arra, 
hogy miután a törvény értelmében egy járásbíróság-
nál a biró közeli rokonságban nem lehet a telek-
könyvvezetővel, amennyiben Temesváry Antalnak 
veje, Korbuly Béla segéd telekkönyvvezető, s igy 
együtt nem szolgálhatnak, annálfogva nyilatkozzanak 
együttessen, hogy melyikőjök akarja magát máshová 
átiielyeztetm ? — Ezen összeférhetetlenségi rendel-
kezéssel szemben csak annyit kívánunk a közönség 
tájékozása végett megjegyezni, hogy Korbuly Béla 
1881. jumus 12-ike óta reje Temesváry Antal aljá-
rasbirónak s ezen idő óta vele együtt szolgál s ez 
ellen ,eddig nem volt észrevétele senkinek. — Mint 
tudjuk, ezen felhívás folytán, tekintettel arra, hogy 
Temesváry Antal őt hónap múlva teljes nyugdíjba 
lepne, s vejét nem akarja megfosztani attól, hogy 
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hivataloskodását továbbra is ne itt folytathassa, ho 
már némi vagyont is szerzett, annálfogva ma 'át 
fogja áthelyeztetni azon rövid időre, de az is lehet-
séges, hogy azonnal nyugdijaztatasát kéri, hogy 42 
évi hivataloskodása utan független polgára lehessen 
ennek a varosnak. 

— A f e l e b b e z é s a polgármester kinevezése 
ellen már elkészült s a törvényes határidőn belül 
Szentes varos képviselőtestülete legális többségének 
aláirasával ellátva fog beadatni. S meg vagyunk róla 
győződve, hogy Csongrádvármegye törvényhatósága 
Stammer Sándor alispán által Szentes város válasz-
tási szabadsaga ellen elkövetett merényletet, a ki-
nevezés megsemmisítését olyképpen fogja megtorolni, 
mely egyúttal Stammer ur botrányos közéleti pályá-
jának is befejezése lesz. 

A megye i be tegápo lás i a l a p iránt 
a „Szentes és Vidéke" szerkesztősége kiváló érdek-
lődést latszik tanúsítani. Mult számaban ugyanis fel-
panaszolja a varosnak, hogy az alispán felhivta a 
polgármestert, hogy megyei betegápolasi alap cimén 
1892-ik évre ne hanem l V o t vegyen fel a költ-
ségvetésbe, a szakosztály azonban megtagadta az 
alispán kívánságát, miután a megyei pótadót nem 
az alispán, hanem Csongrádmegye köztörvényható-
saga allapitja meg. A „Szentesés Vidéke* erre most 
azt írja, hogy méltányos a magasabb potadó; mert 
az alapot többnyire szentesiek veszik a varmegye 
terhére jgenybe. A tisztelt ujsag ezt nyilván tapasz-
talatból tudja, hiszen a segedszerkesztő ur is hosz-
szabb ideig volt Hód Mező-Vasarhelyen a 17. számú 
betegágy apoltja és az e címen felmerült 45 frt 67 kr. 
meg ma is a hátralékok közt szerepel, ha ugyan 
azóta, mint behajthatlant, leirasba nem hoztak, ugy 
amint az a szerkesztő urnák hódmezővásárhelyi 
kaszinói tagsági dijaival is történt. — Ilyenekre kell 
a pótadóemelés ! 

— A m e g y é r ő l . Vármegyénk közigazgatási 
bizottsága f. évi október hó 13-án delelőtt 9 órakor 
a szokott helyen ülést tart. 

— F e l a C n r i á i g ! A városi központi vá-
lasztmanynak szeptemeer 14 én hozott hatarozata 

| ellen, mely szerint az 1892 évi országgyűlési kép-
viselő választók névjegyzékébe leendő felvételre töb-
bek kérvényét elutasította, Orosz János, Banfalvi 
Lajos és dr. Purjesz János felebbezést adtak be. Neve-
zettek felebbezése a kir. Curiahoz fog végleges elbí-
rálás vég'-tt felterjesztetni. 

O k t ó b e r 6. Az aradi gyászos emlékű év-
forduló alkahnabol ma a helybeli ref. és r. kath. 
templomokban ünnepélyes isteni tiszteletek tartatnak. 

U j m e n e t r e n d . A magyar kir. állam-
vasutak vonalain f. évi október 1-etől uj, téli menetrend 
lépett életbe, Noha ez a menetrendváltozás a mi 
vasutunk menetrendjét nem érinti, mindazonáltal 
figyelmébe ajánljuk azt az utazó közönségnek. 

— N e m lesz h á b o r ú . A 101. gyalogez-
redhez besorozott újoncok közül tegnapig 15 újonc 
bocsáttatott haza és még további hazabocsattatasra 
is van kilátás, sőt az önként szolgalatra jelentkezők 
is abbeli kérvényükkel, hogy a rendes sorozási idő 
előtt vétessenek fel tényleges szolgalatra, következe-
tesen elutasittatnak, amiből méltán azon következtetés 
vonható le, hogy a háború réraeez;dö szerint nem kisért. 

B á j i t a l . Furcsa esetet panaszoit el tegnap 
a rendőrség előtt Nemcdi Imre Azt mondta ugyanis 
hogy őt egy Szabó Anna nevü kuruzsló asszony 
valami titkos szerrel meg akarta rontani, uogyelvegyek 
a kedvét a korcsmaba való járástól, no meg hogy a 
szeretőjét — szerethesse. A panaszra természe-
tesen nagyot nézlek a rend derek őrei s nyomban 
irásba is vették azt ugv amint azt Nemedi előadta. 
A bajitalt Szabó Anna keszitette volna s hasznalati 
módja a következő: Egy üvegben levő folyadékkal 
Nemedi Imre feje lett volna megmosandó, s a hasz-
nait törülköző még az nap kapcavá alakítandó, mi-
előtt azonban belebujtatta volna a csizmájába, a 
csizma talpanak alsó része is bizonyos porral lett 
volna behintendő, végül pedig többféle es mindenféle 
növényből készített pornak kávéban ;agy borban 
va'ó megivása, — persze mindennek ugy kellett volna 
megtörténni, hogy ő ne tu i jon róla semmit, mert 
különben a bájital sikere az ördögé. — Szabó Anna 
f. hó 4-én vitte el az igy elkészített szert őzv. Némedi 
Janosnéhoz, a megbübajozandó Némedi Imre any-
jához ; de mert az asszonyok nem voltak eléggé 
óvatosak, a szomszéd szobában véletlenül jelen levő 
N. J. meghallván a készülendőket, egy meresz ugras-
sal a konyhaban termett s a bajitalt és a titkos 
szerek oroszlánrészét a földhöz vagdalva, megsem-
misítette nemcsak, hanem első felinduiasaban jó 
Szabó Anna ellen a rendőrségnél a megkisérlett 
kuruzslás miatt a feljelentést is megtette. — A kelep-
cébe került kuruzsló most azzal mentegetődzik, hogy 
az általa készített szer se árt, se hasznai. A büntető 
bíróság azonban minden valószínűség szerint kemény; 
de hasznos leckét fog szolgáltatni a kuruzslónak. 

— Tüa . F. hó 4-én virradóra Fekete János 
111. t. 499. szam alatti lakos zalotai 4. számú tanyájan 
tűz ütött ki, mely egy kazal szénát es nagyobb mennyi 
ségü kukoricaszarat hamvasztott el. 



4. oldal. SZENTESI LAP. 130. szám. 

Közgazdaság. A t . 1778;b. alalt foglalt IV t 
« . . . . . o í . K a A népsorszámu ház és udvarra az árverést 

^ J S S f ö S L 831 írtban ezennel megállapít ott kikiáltási 
különféle gyapjat vásároltak, melyek a tulajdonosok árban elrendelte, és hogy a fennebb megje 

' ~ 1 lölt ingatlan az 1891. engedékenysége folytán 1—2 frttal olcsóbb árakat 

értek el. Fizettek : közép, elsönyiraauért 60—70 frtot, 

jobb, hibátlan bacskaiért 53 — 55 frtot, fehér másod-

nyirásuért és nyári gyapjúért 70—73 frtot, kek 

másodny irásuért 62—66 frtot, baranyaiért 58—62 frtot, 

gyárilag mosottért 108 — 105 frtot, olyan minőségű-

ért 125—135 frtot, mosott bőr- és timárgyapjuért 

92—100 frtot, mosott bárány gyapjúért 95 — 110 frtot, 

minden 56 kgként 2 százalékkal. 

— S e r t é s - ü z l e t . Budapest, okt. 3. E héten 

élénk forgalom volt, miután azonban tulajdonosok 

a szükségletnél többet kínáltak eladásra, az üzlet 

kissé csökkent arak mellett csendesen folyt le. Heti 

atlag-arak: magyar válogatott áru 320 — 380 kilo-

gramm nehéz 46«),—47 kr, 280—300 kilogramm 

nehéz 4 8 — 4 8 k r . Öreg 300 kilogrammon tuli 

— . — krajcár vidéki sertés könnvü 49—50 kr. Szerb 

46—47i|a kr. román kr. tiszta klgk ; paiunkint 45 

klg. életsuly levonás es 4% engedmény szokásos. 

Eleség arak : Tengeri 6.70 frt. Árpa uj 6-80 frt. 

Kőbányán átvéve. 

Előfizetési íelhivás 

M A G Y A R H Í R L A P 
politikai és társadalmi napilapra. 

A Magyar Hirlap megindulása alkalmával kiadott prog-
rainmunkhoz híven ragaszkodtunk. Az ország olvasóközönsége 
ma már megitelheti, hogy követtük-e a reális szabadelvű {irányt 
és a nemzeti allam komoly erdekeinek védelmeben lankadtunk-e? 

A társadalmi kérdesek mindig elenken foglalkoztatjuk a 
Magyar Hirlap-ot, mely mar több fontos kerdesbeu magahoz 
ragadta a vezerszerepet. Ilyen országos erdekü kerdes volt a 
nemet színház ügye, melyben a Magyar Hírlap közölte elsőnek 
a híressé lett felseglolyamodast. 

A közgazdasag minden egyes ága a Magyar Hirlap-ban 
kellő kultivalasra talal. Sohase érjük be a szaraz hírek egyszerű 
közlesével, hanem azokat elvezhetö formaban s a kellő ma-
gyarazatokkal kiserve juttatjuk a közönség ele. 

Tarcarovatunk erdekes, modern cikkeket hoz; apró cik-
keiben a Magyar Hírlap fürge tollal, erdekes formaban dolgozza 
fel a nap aktuahs eseményeit; Ujdonsagi rovata mindeu magyar-
orszagi hírlapét felülmúlja erdekesseg es Irisseseg szempontjá-
ból, s nincs oly szama a lapnak, melyben egesz halmaz ere-
deti hír ne volna, mely aznap csakis a Magyar Hirlap-ban 
olvasható. 

A többi rovatok is mind avatott kezekre vannak bizva, s 
gondoskodás történt, hogy a legapróbb hír is irodalmi forma-
ban kerüljön a közönség elé. 

A Magyar Hírlap szerkesztőségének belső tagjai: 
Abonyi Árpad, Ambrus Zoltán, Benedek Elek, Fenyő 

Sándor (helyettes szerkesztő), Füredi Mór, György Endre, Hor-
váth Gyula (felelős szerkesztő), Heltai Jenő, Janovics Pal, Kal-
noki Izor, Kohn Dávid, kondor Alfréd, Kürthy Emil , Márkus 
Miksa, Pollak illés, Szabó Endre, Szana Tamás, Szemere Attila 
Szemere Huba, Szeredal Sváb Leó, J . Virág Bela. 

A Magyar Hinap naponkint y2—3 iv terjedelemben jele-
nik meg, ezenkívül hetenkint háromszor mellekleteket ad, még 
pedig: irodalmit, tanügyit és mezőgazdaságit. 

A közlemények fnsseséget, valamint az írni tudó és akaró 
közönség közreműködését pályazatainkkal segitettük elő. A Ma-
gyar Hírlap ugyanis palyazatul kitűzött: 40 aranyat egy tárcara, 
lUO aranyat egy novellara es 10 aranyat egy ujdonsagra, ez 
utóbbit állandó palyázatul, a mely l ü aranyat minden hónap 
20-an kiadjuk a legjobb es legérdekesebb hir beküldőjének. 

Lapunk egyik allando közlemenye a rendes íolytatasok-
ban megjelenő regeny. Kiváló hazai es elsőrendű küllöldi erők 
müveit közöljük s meg e hónap vegen kezdjük meg Ambrus 
Zoltán uj, eredeti „Midas Király* cimü regényeuek közlését. 

A „Magyar Hirlap* előfizetési árai: 
Egész évre — — — — — — 14 frt — kr. 
Hat hóra — — — — — — 7 t — t 

Három hóra — — — — — — 3 , 5 0 , 
Két hóra — — — — — — á t 4 0 , 
Egy hóra — — — — — — 1 t ¿0 , 

Egyes szám ára 4 kr. 

az 

7-ik napján 
évi december hó 

délelőtti 9 órakor ezen telek-

§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt 
kelt igazsápügyministeri rendelet 8. §-ában 
kiielölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 
170. § a értelmében a bánatpénznek a biró-

könyvi hatóság helyiségében megtartandó ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási szerű elismervényt átszolgáltatui. 
áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10°0-át, vagyis 83 frt 10 krt 
készpénzben, vagy az 1881. LX . t.-c 42. 
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BUDAPESTI HÍRLAP 
Mindenki, aki 

alkalmazást keres vagy alkalmazást adhat, a 

„BUDAPEST I H Í R L A P -

a p r ó-li i r d e t é s e i 
által nélkülözheti a közvetítőket. 

Hégi dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül es a viszo-
nyokat egyáltalában tekintve, gyakran fordul elő, hogy a 
költséges közvetítés dacára sem az alkalmazást kereső nem 
jut könnyen helyhez, sem az alkalmazást adó nem kap 
könnyen megbízható embereket. Oka ennek főleg az, hogy 
a műnkaad- es munkakereső, a vevő es az eladó, nem 
érintkezik közvetlenül A közvetlen érintkezésre pedig 111a-
nap alig van hathat sbb eszköz, mint egy elterjedt lapban 
való hirdetés, a .Budapesti Hirlap- apro-hirdetési rovata 
pedig naponta legkevesebb 9 0 . 0 0 0 ember altal olvastatik. 
(A lap naponta 30.000 peldanyban jelenik meg; legkevesebb 
három olvasót lehet szamitani egy-egy lapra). Kereskedő, 
aki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot keres, vagy vi-
szont azok, akik hasonló alkalinazast keresnek ; a yazda, 
aki kasznárt, ispánt, vagy gazdasagi gyakornokot keres es 
viszont, akik ajánlkoznak ; a haziasszony, aki szakácsnét, 
szobaleányt, dajkát, cselédleányt keres es hasonlóan szolga-
lók. akik helyet keresnek; birtokeladas, üzleteladas, bir-
tokbérlet, házeladás, házvétel, nevelő, nevelőnoi, házveze-
tőnői, qazdasszonyi, es egyéb palyazat, lakaskiadás és 
lakás bérbevételi hirdetesek, szóval az eletszükseglet minden 

fázisában könnyen és olcsó penzen a 

Budapesti Hirlap apró-hirdetései 
ál 'al célt lehet elérni. 

Családi jelentsekre, különösen ejegyzsi és hymen-

hirekre, esküvőre való meghívásokra, születsi jelen-

tsekre, nvnapi gratulációkra, gyászjelentsekre 

és minden efféle köziemenyekre 
a „Budapesti Hírlap" apróhirdetési rovata kívalóan 

alkalmas. 
A hirdetési dijak igen olcsók. Mindannyiszor, a hányszor 
a hirdetés megjelenik, egy-egy szó ket krba kerül, vasta-
gabb betűvel négy kr. Címmel ellátott hirdeteseknel meg 
egy-egy hirdetés után 30 kr kincstári bélyegilletek külön 
jár. Ha a cini nincsen kitéve, hanem a hirdetés ugy szól, 
hogy ,Cím a kiadóhivatalban megtudható*, akkor belyeg-
dijat nem kell fizetni. A kiadóhivatal ilyen esetben minden 
dij nélkül megmondja a kérdezösködőknek az illető cimet, 
sőt vidékre díjtalanul levelez is, ha a kérdezősködő a posta-
bélyeget beküldi. Helyben a hirdetések a kiadóhivatalban 
vétetnek fel kes/penzen, vidékről a pénzt legalkalmasabban 
postautalványon lehet küldeni. A .Budapesti Hírlap*4 elő-
fizetési ára negyedévre 3 frt 50 kr., egy hónapra I forint 
20 kr A cím egyszerűen „Budapesti Hírlap Kalap-utca 16.* 

Kelt Szentesen, 1891. évi szept. 17-én. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. T e m e s v á r y , 

kir. járásbiró. 

^ y C y C H ^'"den ing védjegyemmel van ellátva. 

ö Uj és legtökéletesebb találmány!! 
V Az általam feitalalt cs. és kir. kiaá-

^ rólagosan szabadalmazott, elől 

^ zárt és vállon nyitott gomb- és 
^ gomblyuk nélküli 2—10 

^ f é r f i - é ü f i u i n g 
felülmúl minden más inget, mert könnyen 
felvehető, nem gyűrődik, a gomb nem 
nyom és a meghűlés ki van zárva. És 
mivel sem a mellen, sem a vállon nem 
gombolódik, a piszkolódástól a mell védve 
van, minden más ingnél 15-szörösen tar-

tósabb, tehá' ugy ebből, mint az egészség 

szempontjából n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 

Minden ing sajátvéd jegy gyei van ellátva. 

M m i n ő s é g ű fehér sifl'on i ng a r a frt 2 . — 

ü , , . 2 .40 

R . . . „ 2 .70 

F r a n c i a k r e t on „ „ „ „ 2 .20 

O x o r d i ng „ „ 1.60 

0 9 éve s fiuk s z á m á r a t a ó i ng „ „ 1.40 

9 1 2 . , , . . . l ' Ü 

H mzett vagy redős elejü, legújabb divatú 

»ng drbként 50 krral dragábD — A szaba-

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

dalmazott ingek csakis Schroll-féle siftonból 

készíttetnek. 

F R I S C H IGNÁCZ , 
férfi- és nöi divatraktára. 

Budapest, VII., Kerepesi-ut 52. sz. 

X 
X 
X 
X 
X 
» 

X 
V ^ ^ X B Arjegyzeket ingyen és bermentve küldök Q C ^ É ^ / 

0000000000000000000^00000033003000000 

¿iöfizetömknek kedves szolgálatot vélünk tenni, midőn 

Gyermek Újságot 
mellekelünk lapunkhoz, hogy elöiizetöink 7—15 éves gyerme-
kei ne nélkülözzék azt az olvasmányt, a mely koruknak minden 
tekintetben megfelel. Ez a kis ujsag a „Kis Világ", mely heten-
kint egyszer jelenik meg pompás szinnyomatu melleklettel s 
melyet minden penteken lógunk szetküldem, olyan lesz, hogy 
tanuljanak es okuljanak belőle a gyermekek, ne legy nek 
olyan olvasmanyokra szorulva, melyek artalmukra lehetnek. 
Avatott kezekre van bízva e gyermek-ujsag szerkesztése, s min-
den közlemenye, minden illusztrációja gondos megfontolás tar-
gya lesz, A .Kis Világ* szerkesztője mar hosszabb elbeszeles-
rol is gondoskodott, mely: „A kis gróf kalandjai* cim alatt 
log mindjárt az első szamban, Márkus bácsi tollából megjelenni. 

A .Kis Világ" elófizetesi ara lesz (de csakis a Magyar 
Hírlap előfizető szamara, mas nem kaphatja meg e gyermek-
lapot Egesz evre á iorint, felevre 1 forint, negyedevre 50 kr. 

Magyar Hírlap 
kiadóhivatala Budapest, Granátos-utca 16. 

3066—891. tk. szám. " 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság, raiut telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy Szentes 
varos arvapénztár mint végrehaitatónak Pap 
Antal és neje Molnár Jusztina végrehajtást 
szenvedők elleni 300 frt tőkekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében, a szen-
tesi kir. járásbíróság területén lévő és Szen-
tes városában fekvő, a szentesi 8914. sz. 
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K é p e » C s a l á d i L a p o k 

szépirodalmi és ismeretterjesztő Isépeslxeti lap. 
Szerkeszti: D r . T o l n a i La jos . — Főmunkatars : D r . V á r a d i A n t a l . Felelős szerkesztő 

kiadótulajdonos: Dr. Murányi Ármin. 

Előfizetési ára: 
es 

a „Hölgyek Lapja" cimü divatmelléklettel s a „RegénymellékletMel együtt: 

Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr. 
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK* cimü hetilap uj negyedbe lép. A magyar szépirodalomnak e hatalmas 

tényezőjét, a magyar müveit családoknak e szellemi kincsét mé* a következő ir ók és irónök támogatják : Jókai Mór, 
Lauka Gusztáv, Rudnyánszky Gyula, Dalmady Győző, Mikszáth Kálmán, Komócsy József, Temérdek (Jeszenszky Danó), 
dr. Prém József, dr Sziklay János, Incédy László, Palágyi Lajos, Erődy Dániel, Dengi János, Tölgyesi Mihály, Vértessy 
Gyula, Méry Károly, dr Murányi Ernő, Petri Mór, dr. K xiitzky Jenő, Csorba Palotay Ákos stb. — Benitzky-Bajza 
Lenke, Büthner Lina, Ni^yvárady Mira, Kuliffay-Benitzky Irma, Harmath Lujza, Hevessiné-Sikor Margit, V. Gaál Ka 
rolina, Karlovszkv Ida, Mericay-Karossa Irma, Erzsike, stb. stb. 

A KÉPES CSALÁDI LAPOK4 az összes szépirodalmi képes hetilapok között a legélénkebb, legváltoza-
tosabb. Tartlma a* i ro i i l om i n u i m váP'ajít felöleli; icépei a jslei eseményeit s a leghíresebb festők műveit 
mutatják be. a 

.HÖLGYEK LAPJA 4 cimü, havonkint kétszer megjelenő divat melléklete a legújabb divatképeket hozza 
s e mellett a magyar hauasszonyn ik vibságos szellemi titkára, a mennyiben a nevelés, az egészség, a gazdaság, 
ertészet, a háztartas s a konyha teren nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna s nincs olyan titok, a melybe 
hölgyeinket be ne avatna ! 

„KEGEiNY MELLEKLETE4 külön beköthető négy kötet érdekes regénynyel ajándékozza meg évenként 
az előfizetőit. 

A .KEPES CSALÁDI LAPOK*-nak ínég a zöld boritéka is tele van mulattató közleményekkel, humoros 
aprósagokkal, sa*k-, kep-, szam-, kocka- és póntalányokkal es szorejtvényekkel, melynek megfejtői értékes jutal-
makat kapnak. 

A .KEPES CSALÁDI LAPOK* gazdag tartalma és számos melléklete dacára méggis a legolcsóbb szép-
irodalmi képes hetilap; eppen azért bizton számitunk minden honfiú ós honleány, minden magyar család támoga-
tásara es partfogasara. 

Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, kik ez iránt — legcélsze-
rűbben levelezőlapon — hozzaiordulnak. 

Aki az egesz evre szóló hat forintnyi előfizetési összeget, 40 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt 
egyszerre beküldi, annak -t regenyt, és aki a 3 frt előfizetési összeget és 30 kr. csomagolási és postaszállítási dijjal Q 
együtt egyszerre beküld, annak ket eredeti regényt küld ajánlva jutalmul. Q 

Aki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy díszes emlék- W 
könyvet küld a kiadóhivatal. Q 

Megrendelhető post tutalványon minden postahivatalnál és minden könyvkereskedésben. j y 
Előfizetéseket <a hóna* bármely napjatói) elfogad a .KEPES CSALADl LAPOK" kiadóhivatala — \ J 

Budapest, Nagykorona utca 20 szám. Q 
Teljes számú példányokkal még mindig szolgálhatunk. 4H5 Q 
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