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í el evre . . . . 2 frt 50 kr. 
Nffpryed evre . . . 1 frt kr. 
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Egyes szám ¿rn 4 kr. 

Harminczegy . . * 
Kont, a kemény vitéz, harminc nemes-

sel tartó*t Budára. Mind szabad volt, mind 
hü és halni kés?. Zsilinszky Mihály, Csongrád-
megye főispánja, nem hiába histórikus és ha 
zati : föllelkesült Kont. a kemény vitéz példá 
ján s harminc szabadelvűvel Tápéra tartott 
ő is. Mind szabad volt, hü és halni kész. És 
meg is halt valamennyi. Bár e pillanatban, 
a késő éjjeli órákban, történetíró hűségével 
nem írhatjuk le a szörnyű csatát, de már most 
is konstatáljuk, hogy a harmincegy szabad-
elvűek dicsőséges csatában hulltanak el. Har-
mincegy vitéz nézett farkasszemet, vérfagyasztó 
halálmegvetéssel szemükben, egy, 657 főből 
álló „vandal csapattal." Reggel kezdődött az 
aránytalan küzdelem, délutánig tartott s köny-
nyes szemmel írjuk le, hogy a vandalok dics-
telen győzelmével végződött. 

íme, sietünk elírni a félhivatalosok elől a 
második mohácsi vész szivetrázó leírását s 
elvégezvén ebbéli kötelességünket, konstatál-
juk szárazon, hogy Tápén megesett a harma-
dik választás a következő eredménynyel : be-
adatott összesen 688 szavazat; ebből Kazaly 
kormánypárti jelölt kapott 31-et, Sima Ferenc 
nek maradt mindössze 657. — A többség po-
tom 626. 

Az egész ország kétségkívül hangosan fog 
derülni a tápéi komédia harmadik felvonásá-
nak utolsó jelenetén. Éddi^ boszankodott min-
den becsületes hazafi, illő, hogy már neves-
sen. Nem azon a jó plébánoson, a ki kétszer 
áldozta fel magát a párt becsületéért, sem 
azon az elszánt harmincegy kormánypártin, 
kik tüz viz, ég<zakadás, földindulás, mindig és 
minden körülmények közt „szabadelvűek*, de 
azon a boldogtalan emberen, ki fejébe vette, 
hogy Csongrádraegyéből kiirtja az ellenzéket, 
anyagilag, erkölcsileg megsemmisít egy embert, 
csak egyet mindenáron ! S ím, hét hónapi szü-
netlen ármánykodás, furfang, brutalitás, esze 
veszett hajsza után. harcba visz harmincegy 
hazafit, a ki Konttal, a kemény vitézzel, mind 
ütni, vágni, megsemmisíteni kész — egyet. 

Zsilinszky Mihály, mielőtt főispánná lett, 
hisztorikus volt. Azt hisszük, nemsokára is-
mét alkalma lesz visszatérni régi szerelméhez. 
Már olvassuk is Csongrádmegye monográ-
fiáját a* ő tollából. Csongrádraegye történeté-
ben az ő főispánsága lesz a fénypont s mi 
előre feloldozzuk őt a szemérmesség súlyos 
nyűgei alól. Csak irjon le mindent ugy, a 
mint történt. Ezt különösen hangsúlyozzuk ; 
ugy, a mint történt. Az a haszna lesz, hogy 
nem akad olyan hülye a jövendő nemzedék 
soraiban, a ki ezt neki elhigyje. Ez lesz az 
6 szerencséje. Még akkor is, ha más irja meg 

»Magyar Hírlap- után. 

»•'«lelőa -»zorkesztö é.i kiadé-tilajdonos 

SIMA FÉRENC. 

Csongrádmegye monográfiáját s ebben külö-
nösen az ő uralkodásának zivataros korszakát. 

A jövendő nemzedék nem fogja elhinni, 
hogy Sima Ferencet 1892. február havában 
egy, politikai meggyőződésében tántoríthatatlan 
nép megválasztja képviselőjének, jóllehet el-
lenjelöltje megszámlálhatatlan ezreket szór 
közéje. Hisz az ellenkezőjét látja ennek az 
ország legtöbb kerületében. N<jm fogja elhinni, 
hogy Sima Ferenctől a magyar parlament 
bíráló bizottsága erőszakosan elveszi a becsű* 
letesen szerzett mandátumot s ezt még tetézi 
azzal, hogy 2000 frt erejéig sarcolja meg azt 
a szegény embert, kinek nem volt egyéb bűne, 
minthogy pénz nélkül és politikai meggyő-
ződéssel ment harcba egy pénzeszsák elle-
nében. 

A jövendő nemzedék nem fogja elhinni, 
hogy a második választás azért nem történ-
hetik meg, mert Kazaly főtisztelendő ur ma-
gával viszi a választói igazolványát és egy 
írást, melyen tíz szabadelvű csak őt akarja 
képviselőjének, ellenben Sima csupán 800 
választó kíséretében vonult be Tápéra, válasz-
tói igazolvány nélkül. 

A jövendő nemzedék nem fogja elhinni, 
hogy Zsilinszky-KIio, mikor nem boldogult a 
pénzzel, a hivatalos tekintélyt játszotta ki, 
aztán boskói tüneményes gyorsasággal, hol a 
pénzes zacskót rázta meg, hol a szolgabírói 
korbácsot suiiojtdt ta meg, s mikor a zacskó 
és korbács egymást akarta íölfaíni, kétségbe-
esésében szőrcsuhát öltött s a kereszt védelme 
alá menekült. 

Kudarcot vallott a pénzzel, kudarcot a 
; korbácscsal és ekkor a vallásnoz íordult viga-
szért. Kudarcot vallott az egész vonalon. 

Időközben még egyéb baleset is történt 
vele. Áruba bocsátotta a kerületet. Nagylel-
kűen odaígérte azt, a mi nem az övé, Győry 
Eleknek. Az üzlet undorral utasíttatott vissza. 
Nem azért, mert oly árut kínált, melyet nem 
lett volna képes szállítani, de mert oly nagy 
mértékű tisztességtelenséget tételezett föl egy 
országos ellenzékről. 

Baleset után baleset érte; de ő utolsó 
pillanatig nem adta föl a harcot. Meg kellett 
menteni a zászló becsületét. Melyik zászlóét ? 
Azét, melynek minden szála bankóból yaló ? 
Azét, melyet ő maga szennyezett be pár hét 
előtt az egész ország felháborodása között? 
Azét, melyet meghajtott Ugrón Gábor előtt, 
de melytől az undorral elfordult? 

Mi becsülete maradhatott még e zászló-
nak ? Annyi, a mennyit éppen harmincegy 
szabadelvű szavazat megmenthet. Ennyi ép-
pen elég volt erre, még sok is. 

De ne higyje valaki, hogy mi kicsinyel-
jük annak a harmincegy hazafinak az erkölcsi 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala U helyre ran btoatTi 
£gy Qtíiy ara 90 kr. öélyegdíj mindea 

oeiktataatól kttiön 30 kr. 
Hirdetések ScMnfeld A. könyvkereake-

jeaeben is feltétetnek 

Bérmentetlen levelek eaak iámért kaaek 
töl fogadtatnak el. 

Kyilttér-fc«» 
minden egyes mi k&ilése 80 ki 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben t 
Sobtafeti 1 kltyv- és paplrksrssasáéséfesa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

bátorságát, mely annyi gyalázat után fölvette 
a ¿silinszky-Klió zászlaját. Nem kicsinyeljük, 
ámde engedtessék meg minékünk, hogy kala-
pot emeljünk a tápéi ellenzék hősies kitartása 
előtt. Gondolja meg mindenki jól széles e 
hazában, hogy ez az ellenzék ebben az esz-
tendőben háromszor járult az urnához s sza-
vazott mindig egy emberre. Megvetette a pénzt, 
nem ijedt meg a korbácstól, nem zavarta meg 
józan elméjét a vallásnak a politikai küzdel-
mekbe való furfangos keverése. 

Megállt rendületlenül, szilárdan. Csöndes, 
higgadt maradt a választások alatt, a győze-
lem után. Ital nem tette mámorossá, mert 
nem itatták, a győzelem nem tette mámorossá, 
pedig győzött dicsőségesen. Inzultálták csend-
őrök, katonák: föl sem szisszent. 

Ma sem. Pedig ma is inzultálták. Inzul-
tálták Tápétól Szegedig s holnap bizonyára 
tovább inzultálják Szegedtől Tápéig, meg vissza. 
Kimérik az útját: erre és nem arra. S nem 
ront a csendőrökre, nem a katonákra, hogy 
felháborodásában, torkig telve annyi keserű-
séggel, megaláztatással, széttépje bántalmazóit. 

Ez az igazi magyar nép. S ezt a népet 
üldözik, bántalmazzák, a helyett, hogy rom-
latlan virtusával eldicsekednének az egész vi-
lágnak ! 

Sima fogadtatása Szentesen. 
— ödját tudósítónktól. — 

Attól a paranyi kis körtől eltekintve, mely Szen-
tesen a megyei hivatalokból eszi a kenyerét, vagy 
valami érdekösszeköttetesben all a megyei urakaal; 
es a paranyi kis tot együaz tót érzelmű híveitől, 
az egesz varos tisztességes polgárságát igaz öröm 
töltötte el a valasztás eredményének hirére. 

Azt, hogy Sima Ferenc győz, tudta mindenki; 
de hogy ily csúfosan pusztul el Zsilinszky és Kele-
men hada ebben a politikai háborúban, még sem 
liitte senki. Tehát ez esak [okozta a közlelkesültséget. 

A szentesi nép előre készült Sima ünnepélyes 
togadtatasara, mely tenyleg mar Csongrádon hezdó« 
dött, mert a 48-as part idáig küldte ¿Sima eló a maga 
fogadó küldöttségét, melynek a csongrádi állomásnál 
a szónoka Novobacky Győző, társulati mérnök volt 
— Csongrádon Cszes Mátyás házánál nagy párt-
ebéd varta Sima Ferencet és kíséretét, mely Hock, 
Issekuc és Hevizy országos képviselők ós Hegyi 
Antal, Temesvary Antal, dr. Filó Tihamér és Szőke 
Pal párttagokból állott. 

Ebéd utan a társaság Hegyi Antalhoz, a tápéi 
választői harc egyik első vezéréhez ment, s innen 
indult a menet 4 órakor ki a Tiszához, hol 
zöldgalyakkal feldíszített komp hozta át a varo-
saba hazaterő és itt nagy lelkesültséggel fogadott 
képviselőt és kiseretét. 

A Tiszán átjőve, a kucori csárdánál összegyűlt 
több százra menő lelkesült közönség élén, Pandovics 
Demeter görög kath. lelkész mondott a nép nsvében 
Sima Ferenc előtt üdvözlő beszédet, Farkas Eugénia 
kisasszony pedig egy díszes virágcsokrot nyújtott 
at, széles nemzeii szín szalagján a következő 



felírásai : aSima Ferencnek, a három próbás arany-
nak". Sima meghatottan mondott köszönő beszéde 
után dr. Tary Endre ügyvéd, a mindszenti 48 as 
és függetlenségi párt elnöke, egy nagy küldöttség 
élén a megyei ellenzék nevében mondott Símán»k 
üdvözlő beszédet, melyre Sima valaszolva, megindult 
az óriási kocsisorból álló menet a város felé. A 
közel 3 kilométer Széchényi utat kocsi sor foglalta 
és két oldalról lelkesült nép epte el. Egy valóságos 
emberáradat várt azonban Simára a kurcai hid 
főnél, hol a szentesi fiatal leányok nevében Hadi-
mecki Mariska mondta a következő üdvözlő be-
szédet : 

Mélyen tisztelt képviselő ur ! Kedves Sima bácsi! 
Engedje meg, hogy mielőtt városunkba lep, né-

hány szóval üdvözölhesem Szentes ifjúsága neveben 
Örömünknek adunk ez alkalommal kifejezést, 

örülünk azon, hogy a tápéiak képviselője, de azért 
szivével, lelkével mindenkor a szentesieké is maradt. 
Kérjük, őrizze meg szeretetét számunkra ezután ts. 
Mi pedig kívánjuk, kísérje minden fáradozását a 
mostanihoz hasonló szép siker. Éltesse az isten ! Éljen ! 

Ezer és ezer ajkról hangzott fel a lelkesült éljen 
e beszédre, mely bátor csengő hangon volt elmondva, 
s melyet egy nagy, szép csokor átnyújtása követett, 
s a fehérbe öltözött leányok virágzapora, mely Sima 
hintóját elárasztá. Sima Ferenc köszönő beszéd he-
lyett homlokon csókolá a kedves szónokot, s ezzel 
haladt a menet tovább mind nagyobb emberáradattal 
végig a keramit-uton, ki a vásarállásig, s itt befor-
dult a menet a 48-as kőr felé, hol a széles utcát 
teljesen ellepte a közönség. Itt a 48-as népkör ud-
varáig fehérbe öltözött leányok képezték két oldal-
ról a sorfalat, mikor Sima vendégtársaival odaért 
s a 48-as kör helyiségébe ment, hol az udvarra 

SZENTESI LAP. 

jos h. polgármester üdvözölte megválasztatása al-
kalmáoól. Így foga tátott Sima Ferenc Szentesen. 

A tápéi választás. 
— A .Szegedi Napló* után. — 

Steged, 1892. aug. 29' 

Ebben a választói szezonban ma történt meg 
Tápén a h a r m a d i k vaiasztas. Nem, mintha szük-
ség lett volna rá, hanem mert néhányán a 
régiókból ugy akartak. 

A most már harmadik képviselő-választás ma 
délelőtt kilenc órára volt kitűzve. Meg is tartották a 
kitűzött órát. Pontban kilenc órakor mar a zöld asztal 
mellett ült G s a t ó Zsigmond, a valasztási elnök s 
Z s a r k ó Ferenc, a választas jegyzője. Két jelölt 
pályázott a mandátumra : dr. K a z a 1 i Imre kor-
mánypárti és S i m a Ferenc, az Ugron-párt jelöltje. 
Csodalatos, hogy mindkét jelöltnek rendben volt a 
valasztói igazolványa, tehát szavazatra bocsathattak 
a nagy számban megjelent es a csendőrök altal a 
választás végéig szoros glédaban tartott polgárokat. 

felsőbb 

102. szám. 

s fölkértek, hogy a kisteleki, dorozsmai és horgosi 
választóknak engedjen szabad átmeneteit a városon 
a mai napra. 

A főkapitány erre kijelentette, hogy a városon 
vsló átutazást a választóknak olyan formában, — 
kórmenetben — mint a múltkor, semmi szm alatt 
se engedi m«g, hogy Simáék nyilvános helyen be-
szédet tartsanak. Keressenek maguknak egy v e n d é g e ^ 
lői udvart, vagy magánhelyiséget, s ott beszéljének«*». 
a néphez. 

Temesváry, a küldöttség szónoka, nepCf lége-
dett meg ezzel, hanem magyarázatot kért. A főka-
pitány ur a közrendre és a közlekedési akadályokra 
hivatkozóit. Hogy azoaban a mult átvonulás alkal-
mával csak valamennyire is meg lett volna zavarva, 
vagy csak egy percre is fönnakadt volna a közleke-
dés, ezt még a főkapitány ur se állithatja. 

Ma aztán szóbeli rendeletét irassal toldotta 
meg. Ezt kidoboltatta a tápéi utcákon s elküldte az 
ott levő képviselőknek is. 

A jeles okmány igy szól: 
12386/892. 

Hirdetmény. 
M.utan a tápéi választókerület polgárai f. évi Kazali Imre bizalmi fértlai Kovács Rókus és 

Berta József voltak, míg Sima részéről Horváth Gyula | augusztus hó 11-én a választás színhelyéről haza 
es Balogh János országgyűlési képviselők ellenőrizték 
a bizottság működését. 

Simával Horváth Gyula, Hock János, Hévizy 
János, Issekutz Győző és Balogh János országgyűlési 
képviselők jöttek be a kerületbe. 

Kilenc órakor sorshúzás utján döntötte el a 
valasztasi elnök, hogy melyik párt szavazzon előzsör. 
E szerint a Kazali-partiakat illette volna a szava-
zasban az elsőség, ha ugyan lett volna, aki a jogot 
fölhasznalja. Harman-negyen vonultak be a terembe, 
hogy raadjak szavazatukat. Azután következte* a 

gyűlt be « nép egy része «z t. i. amely be fért Itt ö i m á r t , a k ^ , r e n d ő r s é t l z e n k i n t b o c s a t o t t 

Szantho Lajos üdvözölte Sima Ferencet, ki megkö-
szönve a fogadtatást: beszédje folyamán kijelenté, 

be a terembe. 
Így folyt ez, mig csak véget ért a szavazás. 
Tapé utan Sövényhaza, Dorozsma, Algyő, San-

dorfalva, Horgos és Kistelek következtek. A nép a 
Sima ulin Issekutz Győző, Erzsébet város kép- f o r r ó n t p s u g a r perzselesében mindadd.g kitartott, 

mig csak el nem vették szavazatát. 
Csend volt mindenütt. A nép kedélye oly nyu-

hogy közéleti pályáján egész életén át Sztntes bol-
dogsága fogja egyik célját képezni küzdelmeinek. 

viselője beszélt, kiemelvén beszédjeben, hogy a tápéi 
kerület küzdelme Sima mellett nemzeti küzdelem 
volt; mert az egész magyar nemzet valasztási joga g o d t v o l u m i n t a t e n g e r t ú k r e a z a p a i y b a n . Ez nem dekoznak hazatérni. 

tértökben városunkon keresztül csoportosulva enge-
dély nélkül menetet rendeztek s a legélénkebb for-
galmú köztéren párt, illetve népgyűlést tartottak s 
ez alkalommal nyilvános beszedek is mondattak, ha-
sonló esetek elkerülése végett e város polgárai nyu-
galma és békéjének, nemkülönben a közrend, köz-
csend ós közforgalom biztosítása és megóvasa cél-
jából, a törvény és helyhatósági szabályrendelet adta 
jogomnál fogva a tápéi kerület valasztó polgárainak 
f. évi augusztus hó 29-;k napján a választas szín-
helyéről varosunkon való hazatérésüket illetőleg a 
következőket rendelem ; 

1. Dorosma város mindkét parti választó pol-
gárainak kocsin vagy gyalogosan való átkelésükre a 
tápéi sorompótól a felső-tiszaparti útrészt a nagy-
körűiig, a római, brüsszeli és párisi körutak s a 
budapesti sugárut jelöltetik ki. 

2. Ugyanezen útvonalon lesznek átmenendők 
azon horgosi valasztó polgárok, kik vonattal szán-

volt az itt elkövetett visszaéléssel megsértve. 
Issekutz után liévizy János, Nagy-Kanizsa kép-

viselője állt fel és hangsúlyozta, hogy mig Magyar-
országnak olyan példái lesznek, milyent a tápéi ke-
rület népe nyújtott lelkes kitartásaval Sima Ferenc 
igaz ügye mellett, addig nem lehet félteni az ország 
közszabadságát. 

Most Hock János, Csongrád város képviselője 
állt fel s tartott egy, párját kevesek által hallott, 
igazán ragyogó szónoklatot, melyben a helyi küz-
delmeket s ezekben a Sima Ferenc ellen intézett 
személyes hajszát s ezzel szemben Sima Ferenc 
türhetlenj ellenállását festette. De e küzdelemnek — 
úgymond szónok — immár vége lesz s befejeződik 
a varmegyei bűnös kormányzat teljes megbuktata-
saval, tehát Sima és párthive győzedelmével. Ebben 
a küzdelemben — folytatá szónok — én is mindég ott 
fogok állni Sima Ferenc oldala mellett. Hock beszéde 
leirhatlan hatással volt. 

Utána egyedül csak Hegyi Antal beszélhetett 
ügyelemre, sőt hatásra számitva; mert az a humor, 
amelylyel ő beszél, mindig elementáris erővel hat. 
Meg is kacagtatta a közönséget ugy, hogy ha volt 
ott valami pakulic a hallgatóság között, akkor azt 
bizonyára kilelte a hideg. Elmondta Hegyi, hogy 
nem csoda, hogy Sima oly fényesen győzött: mert 
Zsilinszky katonákkal őriztette a Sima-párti válasz-
tőkat, hogy azok közül csak egy is el ne vesszen. 
Beszédét azzal végezte, hogy a télen, mikor itt volt 
ós beszélt, azt mondta, hogy vcoki német, coki tót, 
elég volt már, ami vót," — most, miután már a 
német coki lett, hát a tót következik, s akkor béke 
és nyagalom következik Csongrádvármegyére. 

Szánthó Lajos állt fel a szónokok után, s külö-
nösen a vendégeknek köszönte meg, hogy Simát 
elkisérték s ezzel Szentest megtisztelték. 

Ezután Simát és vendégeit az ezer és ezernyi 
nép éljenzések között lakására kisérte, hol Sima 
Ferencet a városi tanacs több tagjával Buridn La 

is csoda, biztosra vette azt az eredményt, melyet 
erre fél hat órakor mutatott be az elnök. 

Az eredmény. 
Délután három órakor, midőn már a bejött 

polgárság jól fölszaporodott s valamennyien lesza-
vaztak, az elnök kihirdette az eredményt. 

Eszerint Sima Ferenc 656, Kazali Imre dr. pe-
dig 31 szavazatot kapott. A zar óra alatt alig sza-
vazott egy par ember. 

Van ebben az óriás aránytalanságban valami 
tanulság is. A kormánypártnak nincs mit keresni a 
tápéi kerületben. 

Az eredmény kihirdetése után a Sima-párt 
dalolva és zene mellett ment Simához, egy, a falu 
végén levő vendéglőbe. A most már harmadszor meg-
választott képviselő beszédet intézett a néphez, nem-
különben Hock János is, kinek csillogó nyelvezete s 
magyaros ékesszólása ma is megtette a hatást. Szó-
lottak ínég a többi képviselők is és Hegyi Antal, 
beszédeikkel mindnyájan nagy hatást értek el a lel-
kesült közönség előtt. 

Rendőrségi erély. 
Rainer József főkapitány, akinek a tápéi válasz-

táshoz voltaképen semmi köze sincs, a múltkoriban 
az elhalasztott választás alkalmaval is kimutatta, 
hogy nem rokonszenvez Simával és pártjával. 

Ez gusztus dolga. A főkapitany ur tehet, amit 
akar, de ne használjon föl mmden kínálkozó alkal-
mat arra, hogy kimutassa kicsinyességét. 

A múltkor csak Horváth Gyula személyes fe-
lelősségére bocsátotta be a Tápéról jött tömeget 
Szegedre, az Európa szálló elé. Akkor már elmond-
tuk Ítéletünket e falusias eljárásról, most azonban 
még cifrábban cselekedett a szegedi főkapitány ur. 

A tápéi kerület 48-as pártja nevében Te-
mesváry Antal nyugalmazott aljárásbiró, Hegyi 

3. A kocsikon utazó horgosi választó polgárok 
a tápéi vamsorompótól a felső-tiszaparti uton a 
kis-körutig, innen a kis-köruton és a szabadkai su-
gáruton at lesznek hazatérendők. 

4. Azon kisteleki valasztó polgárok, kik vonat-
tal jöttek és szándékoznak visszautazni, azok a 
tápéi vámsorompótól a felső tiszaparti uton a Ste-
tania-sétány mentén, hid-téren, iskola-utcán, Gizella-
téren és a boldogasszony-su^áruton a szegedi allam-
vasuti indóházig vezető útvonalon lesznek haza-
térendők. 

5. A tápéi kerület többi választó polgarai pedig 
a város belterületének érintése nélkül, avagy a főnmeg-
határozott utvonalak egyikén lesznek hazatérendők. 

Egyáltalában pedig tiltatik mmdkét párti vá-
lasztó polgároknak menetekben való átvonulásuk a 
város területén vagy bármely köztéren vagy helyen 
való csoportosításuk, nemkülönben bárkinek ez al-
kalomból nyilvános beszédek tartása. 

Akik a föntebbi rendelkezések ellen véteni fog-
nak, azok karhatalom alkalmazása mellett annak 
folytatásaban megakadalyoztatni, valamint ellenük a 
megtorlás iránt a további lépések megtétetni fognak. 

Miről a tápéi választó-kerület polgárai Tápé 
község előljárósaga által dobszó melletti kihirdetés 
utján, ugy m:ndkét párt elnökségei jelen hirdetmény 
kézbesitese mellett értesíttettek. 

Szegeden. Iö92. augusztus 
Eai ier József, főkapitány. 

A főkapitány ezen eljárása is bizonyítja, hogy 
a Zsil nszky iskola Szegeden se tévesztette el hatá-
sát. A miért valaki a tápéi kerületben választó, ez 
meg nem ok arra, hogy Rainer főkapitány útját állja, 
ha akár egymagaban, akár vele egy párton álló pol-
gártársaival jogai gyakorlása végett békésen halad, 
mert ha pl. vásáros nép, vagy esetleg egyébb célú 
sokaság akar a budapesti sugaruton átvonulni, bi-

Antal csongrádi plébános s Tóth Kálmán tegnap zonyára senki sem tartja szükségesnek, hogy a fő-
fölkeresték Rainer főkapitányi hivatalos helyiségében kapitánytól erre engedelmet kérjen. Az ilyen nagy-
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hangú intézkedések arra alkalmasak, hogy a jelen-
téktelen dolgokat felfújják vele. Értelme lett vo'na 
egy készülő néplázadás megelőzésekor, de most 
egyike volt ez azoknak a tapintatlanságoknak, melyek 
veszélves következményüek szoktak lenni. Horváth 
Gyula ezt a rendőri iulbuzgóságoí Szőgyény-Marích 
László h. belügyminiszternek nyomban megsürgő* 
nyőzte. 

Az erőszak. 

Azt hittük, hogy mar befejeztük a választásról 
irt cikkünket, mikor szerkesztőségünk ablakán be-
hatolt az éljenzéssel kevert jajgatás, sikoltozás, me-
lyet a rendőrség lovainak patkói idéztek elő. A sze 
gedi rendőrség alaposan beremekelt mai muszka-
szabasu intéikedéseivel. Egy iőrnegre, mely jó rész-
ben asszonyokból és gyermekekLől áll, rárohanni s 
kónyörület nélkül ütm-verni mindenkit, aki útban 
akad, ez már több, mint amennyit eltűrni képes em-
beri türelem. A főkapitány ur, ki az egész vértlá-
zitó komédiát rendezte, meg lehet elégedve mélységes 
bólcseségével, melylyel előre kieszelte a történteket. 

Előre tudta a főkapitány, mi fog történni, kü-
lönben nem gondoskodott volna csendőrségről Sze-
ged város területén és nem kért volna eleve hon 
védséget a vidéken levő helyőrségből. 

A főkapitány tudta, hogy ma botrány, zavar, 
anarchia lesz Szegeden és ebben nincs semmi ör-
döngösség. ILszen ő csinálta, ő készitette elő maga. 
Nem is lehetett volna szebben megvetni az ágyát 
egy vérengzesnek és hogy az nem lett belőle, az 
már nem a szegedi rendőrség érdeme, hanem a kö-
zönségé, mely eleg higgadt volt eltűrni a közköltsé-
gen rendezett brutalitast. 

Ha egy gondolattal izgékonyabb ma Szegeden 
az a par vidéki és sokkal több szegedi ember, ki-
ket tulnyomúlag a veletlenség, a kiváncsiság, vagy 
a dolguk hozott a Klauzál-térre, nem lett volna többé 
a főkapitánynak és az ő taborkarat képező alka-
pitányoknak, jegyzőknek és biztosoknak annyi erejük 
és hatalmuk, hogy megállitsik a botorul előgörditett 
követ és folyt volna Szeged utcain a vér azon nagy 
európai kérdés miatt, vaijon szabad-e itt Sima Fe-
rencnek beszélni vagy nem ? 

Kezdve azon hirdetményen, arait kiadott ma a 
főkapitány, szemben állunk egy szinte megmagyaráz-
hatatlan egyentelenséggel. Mintha csak mulatni akarta 
volna magát a rendőrség az unalmas nyári saison-
ban, mintha utánozni akarná a háborúsdit játszó 
katonákat, tudatosan és célzatosan előkészítve a pa-
rancsot. 

Olyan ez az egész dolog, mintha csak Szentesről 
intézték volna, a megyeházáról. Mintha csak Alber-
tényi lenne itt a főkapitány, aki megcsinálta .-«, múlt-
kori stiklit Tápén. Ahoz méltó egészen, amit rende-
zett a szegedi policia és az is lesz az eredménye.Hirhedt 
lesz a rendőrségünk is, amint a tápéi elnök és mint 
az az egész had, mely a politikát abban keresi, ha 
brutális és erőszakos. 

Szegednek semmi szüksége sem volt arra, hogy 
ezzel a mai botránynyal kenje be a nevét a rend-
őrség, és nem lesz képes megfelelni ezért a főka-
pitány, ha számadásra vonjak. A mai esetben annál 
is inkább nem, mert semmit se akart megtámadni 
senki. Esze ágában se volt senkinek a jelenlevő kép-
viselek közül, hogy beszéljen, ha tették, ugy azt a 
rendőrség tapintatlansága utólag erőszakolta ki. 

Be tud-e számolni a főkapitány különösen arról, 
hogy elég vakmerő volt csendőrséget igénybe venni ? 
Mert azt talan ő tudja legjobban, hogy a csendőr 
nem várhatja be parancsnokának és a főkapitány 
urnák rendelkezeseit, ha odajut a dolog, ami min-
den utcai zavargásnal megeshetik, hogy egy meg-
gondolatlan suhanc, mondjuk: követ dobb reá? 

Egv eldobott kő elég lett volna ma arra, hogy 
a csendőrök belolőijenek a Klauzál-tér tömegébe, 
melyben ott volt kíváncsi nézőnek Szeged intelligens 
társadalma. Hiszen nem tudhatta senki, hogy a tápéi 
választók átvonulásából háborút csinál a szegedi ren-
dőrség, mely, kialudva a mai meleg nap izgalmait, 
szégyenkezve fog visszagondolni a botrányra, mely-
nek ő maga volt legfőbb okozója, 

A rendőrség hőstettérői a kővetkező tudósítást 
veszszük: 

SZENTESI LAP^ 3 
A ma megejtett tápéi választás után a válasz-

tók nagyrésze csendesen eloszlott haza. Egy kisebb 
rész azonban Szegedre kisérte Sima Ferencet, ki 
képviselő társai és Hegyi Antal csongrádi plébános 
társaságában hajtatott az Európa-*zállóban lévő la-
kására. Mikor a néhány kocsiból s kevés gyalogos-
ból álló menet a nagyköruthoz ért, minden oldalról 
lovas és gyalogrendőrök rohanták meg őket s Mol-
nár rendőrbiztos kijelentette, hogy a főkapitány ren-
deletéből nem engedi be a menetet a városba. A 
menet azért tovább akart jönni, erre a lovas ren-
dőrök galoppban neki vágtak a tömegnek, s ütötték, 
verték, akit csak találtak. Hasábokat lehetne irni ar-
ról a brutalitásról, amivé ez a botrány végbement. 
Súlyos vád terheli a rendőrséget, hogy egy Farkas 
Antal nevü ácsot ugy fejbe vágott, hogy azonnal 
összeesett. A nep egy része erre eloszlott, a mas k 
bekísérte Simát s folytonosan éltetve, állást foglalt 
az Európa-szálloda előtt, ahol Balogh János orsz. 
képviselő tett kísérletet, hogy szóljon a néphez 

A szentesi képviselő azzal kezdte volna beszé-
dét, hogy „azon varos rendőrsége, melyei az ország 
és a világrész emelt föl, a magyar vendégszeretetet 
porba tiporta.* 

Itt már a lovas rendőrség lépett közbe, a fő-
kapitány parancsára és a Klauzál-téren mindinkább 
szaporodó tömeg közé vágtatva, zárt sorokban, ki-
raelet nélkül megtisztította a vonalat, melyen a lo-
vak patái dolgaztak és az oldalt haladó gyalogrend-
őrök botjai, durvaságai. 

Közvetlenül az Európa-szálló körül meg is 
tisztult erre a ter, de a tér ellenkező részein, a kö-
rülfekvő utcakban nagy csoportokba verődött a kö-
zönség, éljenezve egy-egy képviselőt és lekiáltva a 
rendőrséget, mely a részletekben is túltett ma ön-
magan. 

Saját szemeinkkel láttunk olyan esetet, melyek-
ért nem a letartóztatott ártatlanok, hanem a rend-
őrség érdemli meg a fogságot. Egy fiatal embert 
néyy rendőr hurcolt a földön, egy masikat pedig gaz-
daja üzletéből hurcoltak ki a rendőrök. Elfogatasok 
is történték. Erdélyi Mihály, Domokos István és Lan-
genfelder József estek börtönbe a rendőrség önké-
nyes durvasága miatt. Nyjlc lovas rendőr Molnár 
biztos vezetése alatt nyargalva járta be a Széchényi 
es Klauzall-teret és karomkodva rohantak a tö-
megre, melyben hogy súlyosabb sérülés nem tör-
tént, az csak a szerencsének köszönhető. — Mikor 
a rendőrök már elfáradtak az öklelőzésben, csend-
őrök jöttek helyükbe, ezek puskatusával és szurony-
nyal mentek a tömegnek és még szép tőlük, hogy 
tartózkodtak a fegyver használatától, amihez joguk 
lett volna. 

Maga a rendőrség készitette elő a botrányt 
és nem a nép. Ha nem küldi reájuk fogdmegeit, 
eloszlott volna szép csendesen a tömeg, mint más-
kor s nem kellett volna elfogni egy csomó embert, 
kinek csak az a bűne, hogy az utcán volt. 

De a rendőrség ugy akarta, hogy legyen egy 
kis hecc és mindenkire ráküldte legényeit, aki vala-
hol az Európa körül járt. Dr. Babó Emil ország-
gyűlési kepviselőt szuronnyal tamadta meg egy csen-
dőr, Horváth Gyulát pedig, aki egy sarkon állott, 
kvalifikalhatlan kifejezésekkel inzultalta egy rendőr s 
több előkelő hölgy, ki véletlenül arra járt, kőny-
nyezve panaszolta el, hogy a rendőrök gorombás-
kodtak velük. 

Kilenc óra estig tartott a zavargás a policia 
kegyelméből, mert végre is a közönség csinált ren-
det. Hazament és ott hagyta a gyalog- és lovas 
Andrásokat, akik maguk is érzik, hogy most az egy-
szer csúfot vallottak nevetséges nagy erélyükkel. 

A választók fogadtatása odahaza. 
A hazatérő választókat az egyes közsé-

gekben leirhatlan lelkesültséggel fogadták az 
otthonmaradtak. — Dorozsma, Horgos, Sán-
dorfalva és Algyő valóságos népünnepély 
színhelye volt. — Az emberek összeölelkeztek, 
dalóltak és sirtak örömükben, mikor a haza-
térők örömittasan hirdették ki a választás 

. oldal. 

eredményét. — S azután apróbb csapatokra 
szakadva, nyilvános és magánházaknál folyt 
a mulatság reggelig, szólt a zene és hangzott 
a szakadatlan éljenzés. 

kistelekieknek kellett legtovább várni 
a győztes választókra; mert ezek csak az 
éjfél utáni vonattal mehettek ki Szegedről, 
melylyel hajnali 3 órára értek haza. A válasz-
tás eredményét azonban már tudták itt is, 
mert a táviró elvitte azt, s az a község, mely 
egyetlen szavazatot sem adott a kormánypárt-
nak, ellelkesült a választás hirére ugy, ami-
lyent Kisteleken még soha nem láttak. — A 
nők azonnal hozzáfogtak a koszorú-kötéshez 
s alig volt olyan ház, hol egy-két koszorú 
nem készült volna a hazatérők zászlajának 
feldiszitésére. A vonathoz kiment az egész 
község apraja nagyja és ott várták zeneszóval 
hajnali bárom óráig a hazaérkezőket. 

Lapunk levelezője a fogadtatást igy irja le: 
„ Azt a lelkesültséget, melylyel az otthon 

maradt nép ezre fogadott bennünket a haj-
nali vonatnál, nincs toll, mely leirhatná. — 
Hogy minő fogadtatást rendez ma Szentes 
Sima Ferencnek, azt nem tudom; lehet az 
fényes, lehet külső nyilvánulásait tekintve 
pompás, a nép számát véve, nagyobb arányú, 
de melegebben, meghatóbban, a népszeretet, 
tisztelet és ragaszkodás nem nyilvánulhat se-
hol a világon senki iránt ugy, mint a nép ezre ta-
núsította azt itt ma. 

Száznál több koszorút hoztak a győztes 
választók elé, s kihozták a községben lévő 
összes zászlókat külön felkoszorúzva. A nép 
gyertyákat és lampionokat gyújtott és zöld 
galyakkal diszitve fel magát, ugy várta az 
érkezőket. 

Az egész falu és — a középületektől 
és egy pár ember pákulic házától eltekintve 
— minden ablak ki volt világítva. Mi-
kor ezt láttuk, percekig nem szűnt lelkes él-
jenzésben törtünk ki, éltetve a megválasztott 
képviselőt, a vele volt képviselőket és az őt 
támogató megyei vezérférfiakat, köztük termé-
szetesen és legsűrűbben Hegyi Antalt. 

Ilyen bevonulás még aligha volt valahol. 
A nép zeneszó és szakadatlan éljenzés között 
a »Gazda kör* elé ment, hol Kádár Lajos párt-
elnök tartott lelkesítő beszédet, s itt a népet, 
mely a győzelem feletti örömében valóságos 
ittas volt, szétoszlás a kérte. A menet innen 
Sima Ferenc nevének éltetésével Kádár Lajos 
háza felé indult, hogy a derék pártvezért há-
záig kisérhessük. Ezután ki haza, ki vendég-
lőbe ment; de aludni nem ment senki, mert 
az öröm mámora nem hagyott nyugodni sen-
kit se. 

Igy fogadták Kisteleken a hazatérő győz-
tes szavazókat. Mi lett volna akkor, ha velők 
együtt Sima Ferencet is, mint hazatérőt, fo-
gadhatta volna ez a nép, melynek lelkesült-
ségét nincs toll, mely leírhassa." 

Hely szűke miatt nem adhatjuk a többi 
községekből érkezett tudósításokat; de ezek is 
mind arról tesznek bizonyságot, hogy akkora 
lelkesültség még nem volt a tápéi kerületben 
soha, mint e hó 29-én. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h í r . Sima Ferenc Tápéról 

Hock János, üévizy János, Issekuc Győző országos 
képviselők és Ilegyi Antal kíséretében aug. 30-án 
hazaérkezett. A k tűnő vendegek Sima Ferencnél vol-
tak száilva és masnap utaztak el Csongrádon át Bu-
dapestre 

— A városi iskolaszék Kiss Zsigmond 
lemondása folytan megüresedett elnöki állásra Sima 
Ferencet, Derzsi-Kovács Ferenc lemondása folytán 
megüresedett iskolaszéki jegyzői állásra Pandovics 
Demeter görög hath. lelkészt választotta meg a (. hó 
30-án tartott üésóben. 



4. oldal 
— Törs Kálmán meghal t . A fő-

városi lapok hozzák azt a lesújtó gyászhírt, 
hogy Törs Kálmán, Szentes városának volt 
országgyűlési képviselője, Budapesten aug. hó 
31-én este, 43 éves korában meghalt. Meg-
döbbenéssel és fájó érzéssel vesszük ezt a 
gyászhírt, bár el voltunk rá készülve; mert 
Törs Kálmán közel egy év óta szenvedett 
gyógyithatlan vesebajban. E pillanatban nem 
érezünk magunkban jogot arra, hogy az 
»Egyetértés- azon kifejezéseire reflektáljunk, 
hogy „Törs Kálmán halálát siettette Szentes 
város hálátlansága, amiért őt meg nem vá-
lasztotta*. Nem bocsátkozunk most a kijelentés, 
illetve nehéz vád birálatára; mert nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy a gyászt, 
melyet Törs Kálmán halála felett érzünk, po-
litikai vitával profanisáljuk ; de9 annyit már 
most is kijelentünk, hogy Szentes népe 
még senki iránt nem volt hálátlan, s ha nem 
választotta is meg Törs Kálmánt képviselő-
jének, ezt azért tette; mert Szentesnek mai 
küzdelmes életében nem szelid szemlélőre, 
hanem oly fértiura volt szüksége, ki egész 
erejével harcra kel azért, hogy az itt felsziure 
került bűnös kormányzati rendszertől meg-
szabaduljon a vármegye. S itt a politika nem 
hálálkodhatik, hanem egy célt tüz maga elé, 
s oly ember kezébe adja a küzdelem fegyve-
rét, ki felemeli azt és ha kell, lesújt vele 
azok fejére, kik e vármegye békéjét feldúlták. 
Ez volt az ok; de azért Szentes népe fájó 
részvéttel vesz tudomást Törs Kálmán halá-
láról és osztozik mélyen sújtott családja gyá-
szában. 

— Tanárválasztás. Főgymnaziumunknal 
Veszprémi Vilmos lemondasa folytan megüresedett 
latm es német nyelv tanszéki atlast a gimn. bizott-
ság ma, szeptember á-án délután 4 órakor tartandó 
ülésősében fogja valasztas utján betölteni 

— K ö s z ö n e t . Lapunk szerkesztőjét harmad-
szori megvalasztatasa alkalmaból az ország minden 
tájáról szamtalan üdvözlő táviratok és levelekkel 
keresték fel, melyekre külön-külön felelni szinte 
lehetetlen, miért is e helyen mond hálás köszönetet 
a jó barátok és tisztelők seregene* szíves megem-
lékezésüket. 

— H o r g o s és Albertényi. Tudvalevő 
dolog, hogy Ainertényi ur ki van küldve, hogy a 
Varjassy-fele számadasok vizsgalatanal közreműköd-
jék az erre kiküldött bizottsággal. Horgos képviselő 
testülete legközelebbi közgyűlésében kimondta, hogy 
oly ember szamvizsgalati dolgaban, mint Albertényi 
nem nyugodhatnak meg, s azért egy kifogástalan 
jellemű embert kérnek kiküldeni. 

— Földeladás. A csongrádmegyei takarék-
pénztar részvénytársaság megvásárolván Aradraegye 
legáldottabb részén egy nagyobb terjedelmű birtokot, 
azt apróbb részletekben elarusitani szándékozik. Az 
átlagos vételár 1100 nsz. öles holdanként 115 írtban 
van megallapitva, mely több évi részletekben íize-
tendő le. Bar ezen eladas ala kerülő birtok legna-
gyobb resze ala vau jegyezve, minda'.onaltal az in-
tézet módot és alkalmat óhajt vau nyújtani szegényebb 
vagyoni 7iszonyu polgaroknak is arra, hogy jutányos 
áron örök földet szerezhessenek meg: alairasokat 
néhány száz hold erejéig még elfogad, s fölhívja a 
venni szándékozókat, hogy ebbeli szandekukat a 
csongrádmegyei takarékpénztár helyiségében (Szentes 
Sajtós-féle haz) mielőbb jelentsék be. — Az aiáiras 
alkalmával készpénzben 5 frt fizetendő holdanként-
Utalunk egyébiránt a lápunk mai szamaban megje-
lent hirdetésre, hol a venni szándékozók bővebb 
értesítést találhatnak. — Az érdeklődők egyébiránt 
forduljanak bizalommal a csongradmegyei takarék 
pénztár igazgatosagahoz, hol minden kérdésre nézve 
felvilágosítás nyerhető. Ezen kedvező földvásárlás-
alkalmat ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ala mi csak 
4—5 napig lehet. 

— A megyéről. Varmegyénk közigazgatási 
bizottsága f. évi szeptember hó 20-án délelőtt 9 
órakor a szokott helyen ülést tart. 

— Tápé és Budapest. A .Magyar Hírlap" 
írja a tápéi valasztás alkalmából a következőket: 
.A mai napon Tápé iránt nagyobb volt az érdek-
lődés, mint Hamburg iránt. A közönség izgatottan 
várta a választás eredményét, és a szerkesztőségi 
telefon szakadatlanul csilingelve kérdezgette: 

— Hogy áll Tápén Sima Ferenc P 
— Győxótt-e már Sima Ferenc? 
— Mi â  választás eredménye? 

SZENTESI L A P ^ ^ ^ ^ 
Három-n'»gv munkatársunk <ar*dt ki a felele- l i á S Z l Ó ö á l j[ 

egy jó karban lévfi zongora van eladó. 

Kitiiiiö ebédkoizt 

Mayer Vilmosnál, 
lakik özv. Szrenkányi Lajosné házában; ér-
tekezni lehet a f . h ó 1 0 - é i g a kereskedő 

ifjak egyletében. 

tekben, hogy : 
— Sima Ferencnek több, mint hatszáz szava-

zata van, ellenfelének — huszonhárom. 
— Sima Ferenc bizonyosan győz! ^ , . . 
— A valasztas eredménye: É l j e n S i m a i g r e n j u t á n y o s a i e u 

Ferenc !! 
Az éljenzés jelesül visszhangzott és igy, miután 

mindenki érezte, hogy nemcsak Sima ügyéről van 
szó, hanem az igazság diadaláról is, a választás 
fényes elégtétel az ellenzéki zászlónak és megérdem-
lett m e g t á p é z á s a a kormánypártnak. 

— V á r o s u n k k ü l h a t á r á b a n tegnapeiő t 
ismét nagyobb tüz volt, mely alka omraal Ru/.s- ; 
Molnár Sándor polgártársunk derek^gyhazoldali ta-
nyáján hamvadt el egy boglya széna, egy kazal szalma, 
törek es polyva. A tüz allitólag gyujtogatasból eredt; 
dacara hogy a kepviselő testület még a mult évben 
200 frt jutalomdijat tűzött ki annak, ki a gyujfoga 
tót elfogja, vagy felienti. 

-— H i p p o d r o m . Lódy János előnyösen is 
mert cirkusztula;donos, előadasok tarthatásaért fo-
lyamodott a tőkapitanyi hivatalhoz. Aradi Kálmán a 
kerelemnek helyt adva, a társulat, mely 35 tagból 
all, f. ho 8 an kezdi meg városunküan clőadasa nak 
sorozatat. 

— A s z e g e d i r e n d ő r s é g brutalitásáról — 
melyet a tapei valasztasrol jövőkkel elkövetett — 
mas helyen eleget írunk, itt csak azt emiitjük meg, 
hogy ez a derek rendőrség oiy nagy lelkű volt a 

, horgosakkal szemben, hogy m:kor a nép Szegeden 
I átvonult és az artézi kutnal száját vízzel akarta 
enyhíteni, a tisztelt rendőrség még innen is elhaj-
totta őket. Ez mar cudar embertelenség, mely nyil-
ván megbecsteleniti azok eljárását, kik ezt megcse-
lekedtek. — S ez a város akar megyeszékhely lenni! 

— . É r t e s í t é s . A vezetesünk alatti ortho 
phontcus uitezetben, mely hazankoan első s eddig 
egyedül alló ilynemű intézet, f. évi szeptember ho 
15-én uj kurzus nyílik meg hibás beszedüek szamára. 
Felvétetnek dadogó*, hebegők, selypitők, továbbá 
oly fogyatékosok, kik a beszédet bar bírjak, de be-
állott megsiketüles folytán annak elvesztésével fenye-
get vek, valamint más kiejtési hibaban szenvedők, és 
pedig ugy gyermekek, m>nt felnőtt egyének. Ezen 
intézetben a beszéd hibaiban szenvedők kezelése két 
oldalú, u. m. : therapeuticus (orvosi) és didacticus 
(nevelő, tanító). A therapeuticus kezelés a beszélő 
szervezet s altalaban a test azon kóros állapotaival 
foglalkozik, melyek a beszéd-szervezet helyes mű-
ködéseinek akadalyai. Mig ellenben a didacticai keze-
lés oda irányul, hogy a hibás beszédű tanulja meg 
előbb az egyes szóhangok helyes kiejtését, azután a 
szóhangoknak szokka való kapcsolasát, a helyes ta-
golast, hangsúlyozást stb. A kezelés időtartama a 
fogyatékosság különböző nemzés foka szerint, 3—10 
hónapig terjed s naponkent csak orat igényel-
vén, a kezelés alatt levőt napi teendő.ben lényege-
sen nem zavarja. — Szégyenlősük külön órákat kap-
hatnak. Az inte et Arad sz. kir. város iskolaszéké 
nek kőzvetieu felügyelete alatt áll. Megkeresések 
„Aradi orthuphonicus intézet* cím ala intézendók. 
írásbeli tudakoződasokra csak az esetben adunk vá-
laszt, ha atihoz egy öt krajcaros ievélbélye$? csatolta 
tik. Aradon, 189i. augusztus ¿0. 1).-. Székely 1.. a 
gégebajok s/.aüorvosa, az intézet orvosi vezetője. 
Hoboz József, az araiváros; községi s ketnéma iskola 
igazgatója, az intézet paedagogiai vezetője. 

Kedvező alkalom földvásárlásra! 
A csongrádmegyei takarékpénztár rész-

vénytársaság megvásárolván az Aradmegyé-
hen fekvő 2400 holdas csermői nemesi 
birtokot, apróbb részletekben leendő viszont-
eladásira az aláírást már megnyitotta. E ladás 
alá kerül még néhány S'áz hold kitűnő mi-
nőségű bír tok, olcsó áron és a legkedvezőbb fize-
tési feltételek mellett. 

A megvett birtok még az idén 
gazdasági használat ala vehető. 

Bővebb értesítést nyújt 'Á Csongrádmegyei 
takarékpénztár igazgatósága (Szentesen, Sajtós-
féle ház.) 1 — 2 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó főbb apró 

fö'dteriile'ek, az alábbi sorrendben, u. ra. f. évi szept. 
5 én hét'őn délelőtt és után a góerányi. 

Szept, 6 án kedden délelőtt gogsny árok, gó-
ganyparti. epreskerti, berekháti, régi téglaházi, mentő 
gát me'letti. banomháti, temető melletti, csatorna 
melletti és banomháti volt rakodó kerti, 

délután alsó csürhejarásszéli, 
Szept. 12-^n hétfőn délelőtt és u*án a sárgaparti. 
Szept. 13 án kedden délelőtt a szőllők melletti, 
délután a Szent-Lászlói. 
Szept 14-én szerdán délelőtt homokbánya kör-

nyéké. serházi, tökei -ját melletti, kurcaparti, 
délután bökényben a virágosféle és kökény-

zugi földek, és pedig hétfőn délelőtt 9 órakor, a többi 
napokon 8 órakor, délután mindenkor 2 órakor kezdve 
a helyszínén tartandó nyilvános szóbeli árverésen, 
apró szakaszokban, egy évi bérösszegnek előleges 
lefizetése mellett, 6 évi tartamára haszonbérbe fog-
nak adatni. 

Felhivatnak bérelni kívánók, hogy a kitűzött 
időben a helyszínén jelenjenek meg, 

A feltételek a tanácsteremben addig is meg-
tekinthetők. 

Szentes, 1892. aug. 27. 
N a g y Imre 

tanácsnok. 

Szerkesz i tő üzenet. 
A. Helyben. Csarnok rovatunk „PapriKas Palkó* 

című köziemenyenek hősét igazi nevével azért nem 
szolgáltathatjuk ki a nyilvanossagnak; mert az illető 
magasabo rangú megyei hivatalnok. 

J . H. Horgos. A jövő számban jön. Most ké-
sőn érkezett. 

D r . L ő v y Z s i g m o n d 
egyetemes o r v o s t u d o r városunk születte 

1 hó 26-án orvosi gyakorlatát 
megkezdte. 

Rendel d. u. 1—3-ig. 
Szegényeknek ingyen . 

Lakik Ehrlich Jószef ur uipatikai utcai házában. 

HAhelyiueguyitáü ! 
Van szerencsém a uagyéidemü közön-

ségnek becses tudomására hozni, hogy p a p -
lan-, vatta- , matrac-kész i tó mü 

Hirdetmény. 
Az 1889-ik év őszén foganatosított ház 

adó kirovás alapját képező épület alkatrészek 
volt összeírása három (3) évi érvényessége a 
f. év végével megszűnik. 

Mié^t is szükséges, hogy a városi összes 
házak alkatrészei ujabb három (3) évi érvény-
nyel házanként összeirassanak. 

Ez oknál fogva figyelmeztetnek a városi 
háztulajdonosok, hogy a városi tanácsnak 

j 1906—T. 892. sz. a. végzésével elrendelt há-h e l y t nyitottam a CSIZMADIA JANOS-féle; z a k alkatrészei összeírása a napokban kezde 

Í S S V a p i ' A l í S k f u f L m W 0 k l t é t f 0 ^ a v e ü ű i > s háztulajdonos kö-
ócska PAPLANOK és MATRACOK átalaki-; telességének ismerje, miszerint az összeírásra 
tását a legjutáuyosabb áron kirendeltek k é r é s é r e valamennyi épület alkat-

4 é \ , ü a g y é r d e m Ü k ö z ö a s é « b e c s e s P á r t f 0 részeit felnyitni és megtekintés végett meg-
gasat teri ! mutatni tartozik. 

Szentes, 1892. augusztus 25. 
mély tisztelettel 

í—1 B E R G E R SOMA. ff & 
SiaaUi, 1891 NjtnuUtt Sima Feienc fjoruajtéján 

Kelt Szentesen, 1892. augusztus hó 20-án. 

Juhász János, 
birtoknyilvantartó. 




