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Csató ur, az — ártatlan. 
Ezennel tudtára adatik országnak-világnak, 

hogy olyan ártatlan a tisztelt alispán ur, akár 
csak a — ma született bárány. 

Dehogy követett ő el valami inkorrekt-
séget a vasutügyben; dehogy istápolta ő ott 
az ő derék öcscsének és hűséges czimborá-
jának üzleti érdekeit. Hiszen egész addig, a 
mig lapunk le nem leplezte a dolgot, az al-
ispán ur még azt sem tudta, hogy Csató Kál-
mán és Schlesinger Károly lettek a kisajátítási 
vállalkozók. Mélységes titokban tartották ezek 
az urak ő előtte a vállalkozásukat, mivel attól 
féltek, hogy ha megtudná, hát — nem tolná 
előbb a szekerüket. Mert tudni kell azt, hogy 
az alispán ur maga a megtestesült önzetlen-
ség, aki atyafiságos szeretetből és pajtásko-
dásból még csak a kis ujját se mozdítaná 
meg. Egy újkori Brutus ő, egy antik római 
jellem ! 

Persze, mi elég lelketlenek vagyunk el 
követni azt az eretnekséget, hogy mindezek-
ből egyetlen árva szócskát sem hiszünk el; 
sőt teljes épségében fentartjuk mindazt, a mit 
ebben az ügyben irtunk és állítottunk. De a 
mi hitetlenségünkkel szemben áll három klas-
szikus tanú, úgymint : maga az alispán, aztán 
Csató Kálmán, meg Schlesinger Károly. 

Ezeknek a parolájára mindent elhisz a 
— közigazgatási bizottság. Sőt kész mindent 
elhinni a törvényhatósági bizottság mondva-
csinált többsége is; és kész kiszolgáltatni 
annak a szegény »égett emberinek az »ár-
tatlansági bizonyítványt.* 

Ezt a bizonyítványt azonban aligha teszi 
el a tisztelt alispán ur az ő közéleti szerep-
lésének becsesebb trofeumai közé. Mert inkább 
szegénységi, semmint ártatlansági bizonyít-
vány ; az inkább egy marasztaló verdikt, sem-
mint felmentő ítélet ; inkább erkölcsi arczul 
verés, semmint rehabilitáczió. 

De tartsunk sorrendet az elbeszélésben. 
Hát megtartották és nagy hirtelen be is 

fejezték a vizsgálatot. Meg kell vallani, hogy 
ennek a vizsgálatnak eredménye fölöttébb — 
sovány, habár nem egészen meddő. Mert 
konkrét tényeket nem állapított meg az al-
ispán ellen. De igenis meg állapított súlyos 
gyanuokokat, melyek a görnyedésig megter-
helték a vádlott erkölcsi reputáczióját. 

Ám a közigazgatási bizottság könnyű-
vérrel átsiklott a gyanuokok fölött, s beszün-
tette a további eljárást. Sőt jelentést tett az 
ügyről a vármegyei közgyűléshez, és pedig 
azzal a nyilvánvaló czélzattal, hogy a megyei 
bizottságtól bizalmi nyilatkozatot csikarjon 
ki az alispán javára, vagy legalább alkalmat 
adjon rá, hogy a vármegye közönsége elég-
tételt szolgáltasson az ártatlan vértanúnak, s 
megtorló lépéseket tegyen lapunk felelős szer-
kesztője ellen. 

Hogy e czél elérhető legyen, sietni kel-
lett a dologgal; mert a közigazgatási bizott-
ság és a megyei képviselet a mai alakjában 
utolsó óráit éli; s ki tudja, mit hoz a jövő, 
megmarad é továbbra is a szolgálatkész pá-
kulicz többség, melynek segélyével oly köny-
nyen lehet rendezni a bizalmi nyilatkozatok 
bohózatát ? 

Nem akarnánk félreértetni, s azért itt 
mindjárt megjegyezzük, hogy a czélzatos siet-
tetés vádja nem a főispán úrra vonatkozik. 
Mert tiszteljük és értéke szerint méltányol-
juk a főispán urnák azt a dicséretre méltó 
törekvését, hogy az efféle ügyeket nem en-
gedi elposványositattni. 

Hanem talán nem csalódunk, ha azt ál-
lítjuk, hogy a közigazgatási bizottságnak a 
vizsgálatot abban a stádiumban, a melyben 
eléje terjesztetett, nem volt szabad befejezett-
nek tekintenie, hanem bizonyos — homály-
ban hagyott pontok további felderítését kell 
vala elrendelnie. 

Azonban ha már a közigazgatási bizott-
ság kimeiitettnek vélie i* <& vizsgalat anya-
gát, s így lelkiismerete szerint megkimélen-
dőnek ítélte is az alispánt a további nyomo 
zás kellemetlenségeitől, — hát legalább azt 
be kellett volna várnia, mig az általa meg-
hozott határozat — jogerőssé váli*. 

A mig az a határozat nem jogerős, addig 
végérvényesen nincs tisztázva az alispán az 
ellene emelt nyilvános vád alól, s a mig vég-
érvényesen nincs tisztára mosva, addig nem 
volt szabad javára bizalmi nyilatkozatot pro-
vokálni, nem volt szabad a törvényhatóságot 
beleugratni abba, hogy megtorló intézkedése-
ket kezdeményezzen oly ügyben, a melyben 
még nincs végkép eldöntve, hogy a vádló, 
avagy a vádlott ellen kell-e törvényes retor-
ziót alkalmazni. 

Mi történik már most, ha a közigazgatási 
bizottság határozata megtölebbeztetik — a 
mint tény, hogy meg fog fölebbeztetni — és 
a fölöttes hatóság, akár az eddigi vizsgálat 
eredménye, akár pedig egy pótvizsgálaton 
kiderülendő tények alapján esetleg a közigaz-
gazgatási bizotlságétól eltérő nézetben lesz és 
nem találja fehérre mosottnak a szerecsent ? 

Hát akkor az az abszurd helyzet áll elő, 
hogy a törvényhatóság a legalaposabban 
kompromittálva lesz; mert kisül róla, hogy 
elhamarkodva szavazta meg a bizalmat az 
alispánnak, és elszeleskedve határozta el a 
sajtóper megindítását. 

Az a tulbuzgóság tehát, melyei a páku-
licz többség a törvényhatósággal egy ugrást 
tétetett a — sötétbe, még erkölcsileg nagyon 
lealázó és szégyenletes helyzetet teremthet a 
vármegye közönségének. 

De hát tekintsünk el a kérdés ezen ol-
dalától, és vizsgáljuk meg egész tárgyilagosan, 

hegy sikerült-e a könnyüvérrel megkoczkáz-
tatott manőver, és a megyei közgyűlés hatá-
rozata által helyre van-e állítva az alispáni 
tekintély kegyetlenül megsebzett integritása ? 

Mi azt hisszük, hogy erre a kérdésre 
minden elfogulatlan szemlélő tagadólag fog 
felelni. Mert mi történt a vármegye közgyű-
lésén ? 

Hát az történt, hogy a megye közönsége 
59 szóval 40 szavazat ellen bizalmat szava-
zott a lapunk által megtámadott alispánnak, 
s elhatározta, hogy felelős szerkesztőnk ellen 
— állítólagos rágalmazás czimén — sajtópert 
indit. 

No már most nézzük meg, hogy kikből 
állott elő az a 19 szónyi többség f Előállott 
a vármegyei és községi tisztviselőkből, a kik 
mindannyian alárendeltjei az alispánnak, s a 
kiknek szavazata ily fölöttébb kényes kérdés-
ben nélkülözi azt az erkölcsi súlyt, mely 
azoknak értéket kölcsönözne. 

Ha leütjük abból az 59. szavazatból a 
tisztviselők vótumát, akkor a látszólagos 
többség mindjárt kisebbséggé zsugorodik össze, 
mert nem éri el a 40 szavazatot. 

Ellenben az a 40 szavazat, mely az al-
ispán fölött ünnepélyesen eltörte a pálczát, 
egytől egyig független polgárok szavazata 
volt, s mint ilyen, elviselhetetlen erkölcsi 
sulylyal nehezedik az alispán hivatalos és 
egyéni reputációjára. 

Ha valahol, ugy bizonyára itt van helye 
azon elv alkalmazásának, hogy; a szavazato-
kat nem számlálni, hanem mérlegelni kell.* 

S midőn ezt az elvet alkalmazzuk a mai 
esetre, akkor konstatálnunk kell, hogy Cson-
grádvármegye közönsége félreérthetlenül el-
itélte a vármegye alispánját. 

Ez a győzelem tehát a szószoros értel-
mében pirhuszi diadal volt, s az ártatlan 
Csató ur bátran elmondhatja, hogy: »még 
egy ilyen győzelem, és — örökre végem van !• 

A vármegye közgyűlése. 
Folyó hó 17-én tartotta meg a vármegye ez 

évben utolsó közgyűlését; melyen Tallián Béla 
főispán első izben elnökölt. 

Bizonyos nemével a kíváncsiságnak tekintettünk 
a főispán első szereplése elé. Sokat hallottunk az ő 
erélyes kezéről, de viszont hallottunk lojálitásaról is. 

Annyit már eddig is konstatálhatónak vélünk, 
hogy nem ellensége a szólásszabadságnak, ós zsar-
noki hajlamok nincsenek benne. 

Sőt némely dolgokban talán kelletén tul elnéző 
is. Ilyen például a pakulicz rakonczatlankodás; melyet 
a mai közgyűlésen — elődjei példajára — ő is eltűrt 

Van ott a közgyűlésben egy zsizsera had, mely 
fölszólalás által a tárgyalásban soha részt nem vesz, 
banem azzal mutatja ki bölcsességét ós jól nevelt 
voltát, hogy válogatott gorombasagokat hajigál az 
ellenzéki szónokok fejéhez. 

Ezt az éretlenkedést egész tervszerűleg űzik. 
Nyoiczan-tizen összeverődnek a terem alsó végen, 8 
folytonos zúgassál zavarjak a csendet, s becsmérlő 
megjegyzéseket tesznek a felszólalók személyére. 



2. oldtL 
S a mi legmegbotránkoztatóbb, ebben a dics-

telen kihágásban megyei tisztviselők viszik a vezénylő 
szerepet; mint például Ónodi Géza árvaszéki elnök, 
Barta Kálmán ülnök, Vecseri pénztári ellenőr; hogy 
Mátóflfy Ferenczet, a ki szintén foglal el valami po 
zicziót a tisztikarban — ne is említsük. 

Lehet, hogy a terem rosz akusztikája miatt 
nem vehetett tudomást a főispán erről a nevelet-
lenségről. Ha így van, akkor ezennel felhívjuk rá a 
figyelmét, s kérjük, hogy szorítsa kellő korlátok 
közé a pákuliczok otrombaságát. 

A kőzgyü.és lefolyásáról különben, részletes 
tudósításunk a következő; 

Elnöklő főispán megnyitván az ülést, bevezető 
beszédében utalt arra, hogy egy hó alatt, mióta szé-
két elfoglalta, semmi olyan momentum elő nem for-
dult, mely őt a programmbeszédében tett Ígéreteinek 
megváltoztatására vagy módositásara ösztönözné. 
Nagyjából szétnézvén a megyei ügyek körül, ugy 
látja, hogy részéről fokozott munkasságra, példás 
viseletre ós pártatlanságra van szükség, hogy a di-
vergáló elemek bizalmát megnyerhesse, és megtart 
hassa. Az időközben lefolyt kormány változásról szólva, 
hangsúlyozza, hogy az uj kormánynak és belügy mi 
niszternek bizalmat bírni szerencséje van, s azért 
ugy Békés, mint Csongrád vármegye kormányzatát 
— az esetleges változás bekövetkeztéig — vezetni 
fogja. 

Ez éljenzéssel fogadott beszéd után a közgyű-
lés áttérvén a napirendre, meghallgatta az alispan 
évnegyedes jelentését. 

Először is Kertész József szólalt fel, elpana-
szolván, hogy a Sövónyhaza község területén lévő 
baks-siióhegyi országút botrányosán rosz, az ott al-
kalmazott megyei utász nem teljesiti kötelességét, 
hanem e helyett, privát emberekhez napszámra jar. 
0 már e miatt panaszt emelt a megyei utibíztosnal, 
— azért kérdezi, hogy az alispanhoz ériezett-ó eb-
ben a targyban jelentés. 

Csató alispán e pillanatban nem mondhatja 
meg, hogy kapott-é jelentest, de utana néz a dolog-
nak, s kijelenti, hogy ha az utász elhanyagolta kö-
telességét, szigorú büntetésben fog részesülni. 

Sima Ferencz szolalt fel ezután, s kijelentette, 
hogy az alispan jelentese nem hú ós hézagos. Nem 
hú azért, mert midőn a fegyelmi ügyekről referált, 
elmulasztotta fölemlíteni, hogy Szentes varos tiszt-
viselői közül egy ellen 3 ízben, egy másik ellen pe-
dig egy ízben rendelt el fegyelmi vizsgalatot. Nem 
vonja ketsegbe, hogy az alispannak joga van bár-
mely alárendelt tisztviselő ellen vizsgalatot rendelni, 
de a fenforgó esetben bizonyos tervszerűséget lat, 
mely a községi autonómia jogkörébe nyul bele, mi-
dőn oly tisztviselőket von vizsgalat alá, kikről tudja 
hc&y a városi képviselőtestűlet is fegyelmi eljárást 
akar eilenúk indítani, s ép ezt akarja megelőzni, 
hogy ez által az automia keretében foganatositando 
fegyelmi intézkedeseknek .eléje vágjon, s a vetaes 
tisztviselőket, sajat palastja alá rejtve, megmentse a 
biztosra vett felfüggesztéstől. Énben oiy iranyzatos-
ságot lát, mely a tisztviselőket az automikus hata-
lom alól kivonni czólozza, s ezzel a saját közvet-
len felsőbb hatóságuk iránti fúggés érzetét lazítja. 
Fogyatékosnak talalja továbbá szóló az alispani je-
lentést azért, mivel óvatosan el mellőzi a csongrádi 
főszolgabíró által a sajtó szabadsag ellen elkövetett, 
ismeretes merénylet ügyét. 

Az alispán valaszában azzal védekezik, hogy ő 
szentesi tisztviselők ellen nem rendelt el fegyelmi 
eljárást, hanem csak vizsgálatot, a mi által — ugy-

A „SZENTESI LAP 4TÁRCÁJA 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény. — 11 folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 

Másnap volt a temetés. 
Kállóban a részvét még nem hozott össze ak-

kora közönséget, mint Papp Samu kettős halottja. 
Szerte járt a városban a hire, hogy móg a két ha-
lálos ellenség, Bene Tamás ós Papp Samu is lerak-
ták a gyűlölködés fegyverét e kettős ravatalnál. — 
S a hol részvétet nem birt kelteni Papp Samu 
gyásza, érdeklődést keltett a temetes iránt az, hogy 
Bene Tamas is ott lesz csaladjával. 

Sok ember megcsóválta erre az esetre fejét és 
sok, igen sok ember bólintott Kálóban helyesléssel 
fejével és gondolt enyhitő öntudattal arra, hogy 
végre mégis van eshetőség rá, hogy két oly elke-
seredett ellenség is béke jobbot nyújt egymásnak, 
mint Papp Samu és Bene Tamás voltak. El is ment 
a várós apraja, nagyja a temetésre s egyiket vitte 
az igazi részvét, a másikat a kíváncsiság, hogy Bene 
Tamást Papp Samu udvarán lássa. 

Már a hívogató gyásxharang bus hangja kon-
gott jeléül annak, hogj. a papok íi elindultak a 

SZENTESI LAP 
mond — nem vonta ki, és nem is szándékozott 
kivonni az illető tisztviselőket az autonóm testület 
hatalmi köréből. A csongrádi főszolgabíró esetét 
pedig azért nem vette fel a jelentésbe, mivel e jelmtés 
csak a folyó hó l-ig történt eseményeket öleli föl, 
a szóban forgó eset pedig csak decz. 10-ike után 
jutott tudomására. Különben bekivánta az ide vonat-
kozó iralokat, s ha azokból azt fogja látni, bogy a 
főszolgabíró helytelenül járt el, sérelmes intézkedé 
sét hivatalból megsemmisíti. 

Réti Ferencz főszolgabíró próbált ezután a do-
logból kimosdani, védekezésében azt vitatván, hogy 
ő törvényesen járt el,¡és sérelmesnek vélt intézkedése 
nem más mint egy ártatlan figyelmeztetés. Egyébiránt 
üldözöttnek vallja magát, s üldöztetését politikai párt-
állasának tulajdonítja. 

Sima Ferencz visszautasította Réti állításait, 
különösen utalván arra, hogy közéleti szereplése alatt 
politikai szempontokból soha se lépett fel senki el-
len, a mint azt most Reti imputálja neki. 

Még a főispán adott megdöbbenésének kifeje-
zést a fölött, hogy a vármegyében kétségbeejtőleg 
sok a fegyelmi ügy. De gondja lesz rá, hogy ez a 
szomorú állapot mielőbb véget érjen, mert nem tűr 
meg oly tisztv?selőkef, k>k fegyelmi vétségeket követ-
nek el. Kifejezi egyuttai sajnálkozását a fölött, hogy 
Csongrád vármegyében is divatosak a névtelen felje-
lentések. Ilyent mostanában hármat kapott, de ki-
jelenti, hogy ezekre nem vet ügyet; mert a ki vá-
dol, legyen batorsága vádjáért nyílt sisakkal helyt 
állani. 

Ezután az alispani jelentés tudomásul vétetett. 
Most aztán a főispán indítványára az alispán 

ellen lapunk által emelt vad ügyét vettek tárgya-
lás alá. 

Olvasóink már ismerik ezt az ügyet, s igy fel-
vagyunk mentve annak bővebb ismertetésétől. Legyen 
eleg itt annyi, hogy a közigazgatasi bizottság bűn-
telennek talalta az alispánt, s bejelentette a dolgot 
a közgyűlésnek. 

Soós Pál tiszti ügyész a Szentesi Lap ismere 
tes czikkében rágalmasast lat, s indítványozza, hogy 
a törvényhatóság tegye magaéva az ügyet, s lapunk 
felelős szerkesztője ellen hivatalból indíttassa meg a 
sajtópert. 

Novak József ezt az indítványt azzal bővíti ki, 
hogy a közgyűlés szavazzon bizalmat az alispannak. 

Sima Ferencz azt hiszi, hogy miután a Szen-
tesi Lap nem a törvényaatósagot tamadta meg, 
hanem az aiispant, a törvényhatóság nem indíthatja 
meg a sajtópert. De azt helyénvalónak talalja, hogy 
az alispan indítsa meg, s azért ily értelemben felhí-
vást ker hozza intézni. 

A kérdéshez többen szóllottak hozzá. Schle-
singer Karoly, Szobotka Gusztáv az ügyész indítvá-
nyát pártolták, míg Udvardi Sándor, Katai Pál János 
es Dudás Béla a Sima Ferencz állaspontját fogad-
ták el. 

Sima Ferencz zárszavában arra is utalt, hogy 
ha az esküdtszék feltalalja menteni a czikkirót, ez 
kompromittálja a törvényhatóságot, ha az alispánnal 
azonosítja magát. 

Vegre szavazással döntöttek a kérdés fölött. 
Az ügyész inditvanyára ellene 40 szavazat esett. 
E szavazas értéket vezerczikkünkben érdeme szerint 
mól tatjuk. 

A miniszterelnöknek ós a belügyminiszternek 
kineveztetesüket tudató leiratara a közgyűlés üdvözlő 
felirat küldését hatarozta el. Ehez az ellenzék vezére 
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is hozzá járult, miután előbb a főispán kiemelte, 
hogy ez csak udvariassági tény, meiy politikai vo 
napozással nem bir. 

A főispán ál<al szék fo^alása alkalmából tett 
500 frtos alapítvány ügyéről majd külön czikkben 
emlékezünk meg. 

Az üresedésben volt Il-od aljegyzői állásra két 
pályázó volt, és pedig: Nagy Sándor és Tary köz-
igazgatási gyakornokok. 

Nagy Sándor az utolsó perezben, a kijelölő 
bizottság összeülése alkalmával, visszalépvén, egy-
hangúlag Tary választatott meg Il-od aljegyzővé. 

A központi választmány újra alakítása kerül-
vén sorra, a szavazás elrendeltetett, és nyomban meg 
is lett ejtve. 

A közigazgatási bizottság újraalakítására vo-
natkozó állandó választmányi javaslat, az alispán 
inditvanyara, levétetett a napirendről. £ tényt lapunk 
diadala gyanánt tekinthetjük, mert mi tiltakoztunk a 
czélba vett stiklí ellen. 

Ezzel a gyűlést a főispán délután 3 óráig fel-
függesztette. 

A délutánni ülésben kihirdettetett a központi 
valasztmanyra neadott szavazatok eredménye. Nem 
nagy többséggel ugyan, de mégis a pákuliczok győz-
tek s igy a központi választmányból az ellenzék 
megint ki lett szorítva. 

A megye bizottsági tagok valasztása iránt ja-
vasolt intézkedés került ezután sorra. E pontnál 
mint előre láttuk — nagy vita keletkezett, mely egész 
estig elhúzódott. 

Első szónok Tari Enare volt, a ki a folyó év 
február havaban megállapított mód szerint kívánta a 
valasztó kerületek beosztását eszközölni. 

Az alispan hivatkozott az e tárgyban kiadott 
miniszteri rendeletre és az ezelőtt 21 evvel megál-
lapított kerületek tentartása mellett érvelt, a mint 
ezt az állandó választmány is javasolta. 

Sima Ferencz csatlakozott Tari felfogásához, 
s kifejtvén, hogy törvény szerint joga van a tör-
vényhatóságnak a valasztó kerületeket akként meg-
alakítani, hogy minden 200 választó egy kerületet 
képezen, ily iranyu intézkedést indítványozott. 

Cicatriczis Lajos megyei főjegyző hosszú be-
szédeben, mely ép ugy tömve volt alokoskodassal, 
mint a hügy nem nelkúlözte a szemkápráztató ügyes-
séget, az aliandó valasztmány javaslata mellett tőrt 
lándzsát. 

Ugyan ily értelemben beszélt az alispánon ki-
vül maga az elnöklő főispán is, mig Balint József, 
Udvardi Sándor, Szobotka Gusztáv a Sima Ferencz 
inditvanya mellett foglalt állást. 

Utóbb is azonban 55 szóval 34 ellen az ál-
landó választmány javallata íogadíaíott el ; Bálint 
Józset azon módosításává!, hogy a valasztasok íolyo 
hó IS -áu ejtessenek meg. 

Eoből azonban aligha lehet v«lami, mert amint 
tudjuk, a batarozat meg lesz fölebbezve, a mi annak 
végrehajtását meggátolja; miután elfeledték kimon 
dani, hogy a hatarozat csak birtokon kivül föleb-
bezheto. 

E kői'hen mar késő este lett. A bizottsági ta-
gok oszlani kezdettek, az erdeklődes megcsappant 
s a közgyűlés gőzerővel vagtatott végig a tárgysoro-
zaton, jóformán vita nélkül fogadván el mindenütt 
az ailandó valasztmany javaslatat, 

gyászos haz felé; de sem Bene Tamás, sem családja 
nem erkeztek még meg, pedig mar olt volt az egész 
varos, Papp Samu óriási udvara és az utcza ember-
áradattal volt ellepve, az egyházi functionárínusok 
számara városi rend- és csendőrseg nyitott utat a 
tömegen keresztül, a halottas ház udvaran ravatalra 
mar kitett koporsóig. 

Itt vannak Benéék is, hallatszott a suttogás 
a tömegben. — E hirre kezdtek a fejek kíváncsian 
mozogni ide s oda, hogy lássák e hihetetleniéget. 

Bene Tamás nincs itt, csak a felesége és leánya, 
kezdett az előbbi hir megigazoláskepen újra ajkról-
ajkra kelni. 

Valóban csak Bene Tamásné es leánya jöttek 
el. Mély gyászba voltak öltözve s közvetlen oda 
alltak a kettős koporsó mellé, melyeket a rokonok 
fekete komor serege vett körül. 

A koporsó fejénél egyedül áll fedetlen fővel 
egy fiatal ember, könnyes arczczal, véghetetlen szen-
vedést sejtető tekintettel meredve a kettős ravatalra. 

Mikor Benóno és leánya megérkeztek s egy 
pillanatra megálltak a ravatal mellett, a rokonok 
rögtőn utat nyitottak nekik és Benéné leányával 
együtt, ki görcsösen zokogni kezdett, a fiatal ember-
hez léptek. 

Papp Samu fia volt ez, Papp Ignácz, a város 
országos képviselője, mikor Benénót meglátta, hogy 
ez kezót nyújtja felé részvétet tolmácsoló szavak és 

könnyek kíséretében, az ifjú megfogá és ajkához 
emelte a kezet és forró könnyeket hullatott reá. 

Zokogni kezdtek, kik ezt a jelenetet látták. 
— Oh hat mégis eljöttek, susogá az ifjú és a 

zogogastól fuldokolni kezdett. — Ki gondolta azt, 
hogy minket ily borzasztó csapás érjen ? 

— Komám uram hol van P - kérdé könnyektől 
elfojtott hangon Benéné. 

— Benn van. Nincs erő benne, hogy végig 
nézze a temetkezés jeleneteit. Ó nem éli tul ezt a 
csapást. 

Most megszólalt az egyházi kantor. 
Utana nagytíszteletü Keleti Károly uram mon-

dott alkalmi gyászbeszédet. — S végre harangok 
zúgása mellett megindult a gyászmenet, s nem ugy 
mint máskor, hogy a halottas háztól haza, meg 
egyébb dolgaik utan sietnek az emberek, hanem 
megindult a temető felé az egész emberáradat s a 
végutra kisérő gyászénekeket végig é n e k e i te az egész 
óriási néptömeg. 

E z oly látvány volt, melyre nagytiszteletű Ke-
leti Karoly uram is zogokni kezdett, ki már ötven 
év óta kísérgeti Kallón halottait, annólkül, hogy egy 
könnyet látott volna valaki a szemében. 

Ilyent nem láttam az életben soha, mondá az 
agg lelkész, ezek csakugyan a város halottai. 

(Folytatása következik.) 
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A közönség köréből. 
(E rovatban közlöttekórt nem vállal felelősséget a Szerk.j 

Nyílt kérdés Nyiry Gyula tanácsnok urhoe. 
Alóíirottak közül Várady Imre a tanácsnok ur 

vezetése alatt álló községi bíróság által a szentesi 
H-ik 48-as népkör javára összesen 4 frt krban 
elmarasztaltatván ez összeget f. évi augusztus 9-én, 
a kezeim közt levő nyugta szerint Csúcs János fo-
galmazó kezeihez lefizettem szintén alulírott Hajós 
János hasonló módon jártam az emiitett körnek 
ellenem fenforgó 2 frt 75 kr tőke és járulékaiból 
álló követelésével. 

Nagy és méltó csodálkozásunkra azonban ar-
ról értesültünk, hogy a kör pénztárnoka Vecsery 
István a bíróságtól ezen össegek lefizetéséről semmi 
értesítést nem kapott s midőn általunk értesítve a 
pénzt a bíróságnál követelte ott nem csak ki nem 
fizették, sőt a befizetett összegnek, de még a tár-
gyalás megtartásának sem találták semmi nyomát. 

Tisztelettel kérdezzük tehát a tanacsnok urat 
mint a bíróság tőnökét, hogy hova tünt el az álta-
lunk befizetett összeg. 

Szentesen, 1892. decz. 15-én. 
Váradi Imre, m. k. Hajós János, m. k. 

Helyi és vegyes hirek, 
— Tall ián Béla főiapán ma, vasárnap 

reggel, Békés-Gyulara utazott. 
— Hock Jánost, Csongrád város képvise-

lőjét mára várjak a csongrádiak. £z alkalommal ott, 
a megyebizottsagi tagok választasa ügyében, a kép-
viselő részvételéve), népes értekezlet lesz. 

— Rakodczai és Zombori izinigai-
gatók, kik ez idő szerint társulatukkal Szabadkan 
időznek a rendőrkapitánytól a jövő nyári évadra 
engedélyt kértek színielőadások tartására. Kérésüknek 
azonban a kapitány nem tett eleget: és pedig — 
mint halljuk — azért, mivel a debreczeni társulat 
részére ád engedélyt. 

— K a r á c s o n y f a ü n n e p é l y . Ehrlich 
Laura óvónő a karácsonyfa ünnepélyt nem 
mint írtuk, a Kass vendéglőben, hanem az 
óvoda helyiségében, és pedig — tekintettel 
arra, hogy a nőegyleti óvoda hasonló ünne-
pélyt rendez — pénteken délután 3 órakor 
tartja meg. Figyelmeztetjük erre az érdeklő-
dőket. 

— A bosszúálló szerető. Polyák Lajos 
még 1883-ban Makóra tette at lakasát, s ott cseléd-
nek elszegődvén, üres óráiban szerelmi viszonyt szőtt 
a gazdája feleségével, Nagy Katalinnal, kit végre is 
férjétől elszöktetett. A szerelmes par 9 évig olt együtt 
Aradon, csöndes boldogságban és jó egyetertesben. 
Egy szép napon azonban beköszöntött hazukba a 
Nemezis, egy csinos menyecske kepében, a kit a Kom-
panyik Lidia néven írtak be ezelőtt 19 évvel a szü-
letésekről vezetett anyakönyvbe. A hamis menyecske, 
a kit pedig a házasság lánczai mas férfihez csatoltak, 
annyira megzavarta a Polyák Lajos fejét, hogy ez 
régi kedvesét és uj szeretőjenek hitestarsat alakép-
nél hagyva, a fiatal menyecskével titkos naszutra 
kelt, a mely aztán Szentesen végződött. A hütlenül 
elhagyott asszony azonban nyomukra talalt a szö-
kevényeknek, vs elkeseredésében, mi telhetett tőle?4 

bejelentette a rendőrkapitanynak, hogy Polyák La 
jos nemcsak szerencsés Don Jüan, hanem egyúttal 
körözés alatt álló elitéit is, a kit az aradi törvény-
szék 4 év óta keres. A kapitany sürgönyözött az 
aradi ügyészségnek, honnét az a valasz érkezett, 
hogy Polyák fedezett alatt Aradra kísérendő. Ez mar 
meg is történt. Az elszöktetett menyecske pedig vissza 
lesz tolonczolva elhagyott térjehez. 

— Szakszerű fe lolvasás . A szen-
tesi kereskedő itjak önképző körének tagjai 
elhatározták, hogy a tervbe vett szakszerű 
felolvasásokat vasárnap délutánonként tartják. 
Az első ilynemű felolvasás ma délután 5 óra-
kor lesz az egylet helyiségében, melyre az 
egyesület tagjai ez uton is meghivatnak. 

— Bátor ember. Czirjak György szentesi 
lakos — mint nekünk írjak — Csermőn e hó 4-én, 
saját élete koczkaztatasaval mentette meg Sármezei 
Béia földbirtokost, kit lovai a vasút állomásnál el-
ragadtak. A megvadult lovak elől a járókelők mind 
elmenekültek, csupán Czirjak Györgynek volt elég bá-
torsága utjokat állani. Csak lélekjelenlétének és ügyes-
ségének köszönheti, hogy a szilaj allatok őt is le 
nem gazolták; de szerencsésen s;került őket megfe-
keznie, s ez altal a kocsiban ülőket a veszedelemtől 
megmentenie, A bátor tett önmagát dicseri. 

SZENTESI LAP, 
Második nyilvános előadás. A szegedi keresked. ós 

iparkamara kezdeményezése folytán városunkban rendezendő 
előadások másodikát, melynek tárgyát a valuta rendezése ké-
pezi, Csuppay Márton főelemi s ipariak, tanitó ma fogja tar-
tani az ipartestület nagy termében d. u. 3 órakor, melyre a 
kereskedő és iparos osztály ügyeimét ezennel felhívjuk. 

Nyilvános ssámadás. A következő sorok 
közlésere kerettünk fel: Az izr. szegeayszerü iskolás 
gyermekeket felruházó egyletnek f. evi deczember 
hó 10-én megtartott halvacsorájan és tánczvigalman 
bevetél volt. Belépti jegyekből ¿04 frt 50 kr. Felüí-
fizetósekből 53 frt. összesen: 257 frt 50 kr. Kiadas : 
Vacsoraest 137 írt. Zene 20 frt. Különfélék 5 frt 
4 kr. Összesen: 162 frt 4 kr. Maradt az egylet sza-
mára : 95 frt 46 kr. A jótékony czelra a követke-
zők voltak szívesek telüituetui: Bek Lajos, Lóvy 
Ignác, Plager Árpád, Lazar Hermaa, Freuau Mark, 
Sugár Ár mi a, dr. G?1 J^nő, dr. Purjesz Jenő, N. N. 
N. N. Matéfy Kalman, Neuteld Hermán, Purjesz 
Henrik, Neumann Jónás, Freund Lajos, Maucs István, 
Ehrlich János, Kohn Jakab, Rozsa Lajos, Nótári 
István, Rédlinger Lajos ezek fizettek 1—1 trtot. Franki 
Henrik, dr. Reisz Samu, dr. Scblesinger Karoly, N. N. 
Sonnenfeld Sámuel, Götzl Ignaczné ezek fizettek 
2—2 frtot. Ehrlich Laura 1 frt 50 kr., dr. Mateffy 
Ferencz 1 frt 50 kr., Tóth Kalman 1 frt 50 kr.. 
Kass Gusztáv, Czukor Adolfné ezek fizettek 5—5 
frtot. Czukor Emil ó frt, Pollak Marton, F. L. Mohr 
Sámuel, Adler Ármin, Hegedűs Marton, Schőn Sán-
dor, Hoffmann Jakab, Damjanovics N. ezek fizettek 
50—50 krt. Fogadjak ugy a nagylelkű felülfizetők, 
valamint mind azok kik a mulatsag sikerét jelenle-
tükkel és buzgalmukkal előmozdítottak az egylet ne-
vében a leghalasabo köszönetünket. Szentesen, 1892. 
deczember 16. Neumann Dávid, pénztárnok, dr. 
lieise Samu, elnök. 

— Ló vonata vasat H.-M.-Vásárhe-
lyen. Hódmező-Vasarhely varos területén ^tervezett 
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alakká vált, s már csak azért is magára vonta a 
figyelmet, mert tudták róla, hogy dúsgazdag asszony. 
Ez a nő soha sem költött el egy krt sem. Az utczá-
ról élt. Egész nap járt-kelt a városban, s az utczán 
elszórt papirost, .forgácsot és gyümölcs hulladékot 
szedegette. Meleg ételt évtizedek óta nem evett. Csak 
most, hogy halálosan megbetegedve feküdt, fogadott el 
az ajtóablakon át egy csésze levest a házmesternétől. 
A hatóság küldöttei visszadöbbentek, mikor beléptek 
a szobájába. Nagy garmadákban feküdt ott minden-
féle szemét: papiros, forgács, bőrdarabok, gombok, 
hajtűk, rongyok s minden, amiből az utcza szemeta 
készül. Hogy az agg zsugori mi czélra gyűjtötte eze-
ket, nem lehet tudni. Azután megtalálták az ágy szal-
mazsákjaban az értékpapírokat is, amelyek értéke az 
egy millió frankot meghaladja. A szobát oly szörnyű 
bűz töltötte be, hogy a hatósági megbízottak közül egy 
elájult. A párisi naturalista írók közül egy néhány 
apróra megnézegetett mindent a szobában, amelyben 
35 évig nem dolgozott a seprű. 

Házasság gőzerővel. A mult heti 
hó viharos napokban a Bukarest felé menő gyors-
vonat is elakadt és 12 órát volt kénytelen veszte-
gelni, a mig útját folytathatta, A vonat egyik szaka-
szában öt utas ült, köztük egy Marisson nevü angol 
gyáros, Veinel Emil is. A veszteglés ideje alatt csak-
hamar raegösmerkedtek egymással az utasok és mire 
a vonat útját folytathatta, a fiatal gyáros meg 
egy a vasúton utazó miss mar ugy megbaratkoz-
tak, hogy mire Bukarestbe értek, már az apa bele-
egyezését is megnyerték frigyükhöz és első dolguk 
volt a távíró hivatalba sietni, hogy a miss Londonban 
maradt anyjának beleegyezését és kikérjék. A válasz helyi erdekü keskenyváganyu lóvonatu vasút elő-

munkálataira, a nevezett varos polgármestere Ko- ígé rkeze t t . A mama beleegyezett ós azt a kivin-
vacs József ottani lakosnak az engedelyt, egy evre 8 a « a t f e Í e z t e k i ' h o«y m , e i ö D D a d h a s s a r t í * 
kiadta. A szóban levő vasút Hózmező-Vasarhely 
város területén, egytelől a m kir auamvasutak 
pályaudvarából a Palmai es Leopold féle fűrész-
gyárig s innen a szegvár-mindszenti vámházig, más-
felől pedig a Kovács testvérek téglagyárából szintén 
a szegvár mindszenti vámházig, inen azután egye-
sülten a körtvélyesi városi révházig, tovább pedig 
a Tiszapart mellett a Tüfarokig vagyis a 87. sz. ti-
szai átmetszés alsó torkolataig fog vezetetni s Ösz-
szekötő vonalakkal is elattatni. 

— Nagylelkű adakozó. Félegyháza varos 
polgárságának nagy örömöt szerzett nemrégiben 
özvegy Kalmár Józsefné, a jótékonyságáról ismert 
derék úrasszony. 50 ezer forintot ajándékozott a 
városnak, hogy a pénz feléből a vakok reszere in-
tézetet a másik feiéből pedig római katolikus jellegű 
dedóvót építsen. 

— A régi Jó barát. Wekerle miniszterel-
nök köztudomás szerint Székestehervárott végezte a 
gimnáziumot, melynek egyik legkiválóbb növendéke 
volt. Tanuló táásai rendkívül szeretteit; az intezei 
kebelében fennállott önképző körnek is ő volt elnöke. 
Ottani tanuló társai közül ezúttal Endrődi Sándort 
emiitjük fel, kihez mai napig benső baratsag tüzi. 
Endrődi Sándor Heine dalainak legújabb kötetét 
tisztelete jeléül következő ajanlással adta at 

juk. A fiatal pár szerdán utazott vissza, Angolor-
szág felé. 

— Ezer gyermek a pápánál. Karácsony-
hetében erdekes latogatasa lesz a papanak. Róma 
legelőkelőbb csaladjainak az apro sarjadéka egeszben 
ezer gyermek es pedig ötszáz tiu, meg ötszáz leány, 
fog nala kihailgatasra jelentkezni. Az aprószentek, a 
kik közt a legidősebb meg csak 12 eves, megtakarí-
tott penzecskejökot ajanijak fel Petertiller czimén a 
a szentatyanak s egy kis fiu meg egy kis leány be-
szédet mond tarsai neveben. A gyermekek szavalata 
utan nehany tiucska harmóniumon iog jatszani. XiiL 
Leo ezután valaszol a k»s seregnek s szólni fog a 
szülőkhöz is, végül ped g valamennyiüket meg fogja 
áldani. 

— Jó gyermekek örüljetek 1 — tudjátok mi az újság? 
a Jézuska a szentesi gyors vonattal megérkezett — hozott 
sok szép játékot ós más csecsebecséket menjünk nézzük és 
vcgyunkA de hol!? Hoffman Jakab legolcsóbb és legnagyobb 
raktáruba — ugyan ott felnőttek számára is, a legszebb újévi 
és karácsonyi ajándékok kaphatók, van ott, varró eszkőz, al-
bum, szivar és pipaalványok, és sok más itt el nem sorolható 
csecsebecsék és más trefas játék tárgyak — Kletter kőjátekok 
eredeti gyári arban — Selyem és jéger alsó ruhák fő raktára 
bazar áruk 7. 14. 2J-töl feljebb egész 20 koronáig. 

— Bazár. YVellisch Vilmos a Harris házban levő üzle-
tében idény bazárt rendezett be, hol mindenféle mulattató — 
hasznos — és jatéktargyak bazar árakon dus yálasztékban 
kaphatók. a na-

pokban Wekerlének : .Nagyméltóságú Wekerle Sán-
dor miniszterelnök urnák, és egykori őnképzőköri E L H A L T A K N É V S O R A 
elnökömnek hodoló tiszteletel. Ajanlja Endrődi San- 1892. deczember 10-tol — deczember 1 /-ig. 
dor." — A szerző a díszes kötetet maga adta át a Lovas Fal, 68 éves, szivszélhüdés. — Székely József, 
minisz te re lnöknek , ki azt szivesen és köszöne t te l f o - 78 éves, a^gkór. — Balogh Rozália, U/l eves, torokgyik. — 
gadta. De alig olvasta vég2g a köny első lapján lévő Acsi-Kovaes Zsuzsanna, 65 eves, mehrak. — Kepa István, lá 

1 _ _ w * . . . napOS> s z ü i e t é 8 1 gyengeség. — Répa Borbála, 13 napos szüle-ajánló sorokat, hirtelen a mar tavozóban levő köl-
tőhöz fordult e szavakkal: ,Bocsáss meg baratom, 
de nem fogadhatom el müvedet ily ajanias*al; va-
lamit kifelejtettél róla, ha azt még rá írod akkor — 
szivesen veszem.' ,Mi az kegyelmes uram ?• — kérdé 
meglepetve a költő. .Írd meg oda: és kedves ba-
rátomnak/" 

— Aa ,alkotmányos költség!" E* a 
jeles matéria mar megjelent a Budapest-lipótvárosi 
korteskedés piaczán. Tegnapi nap folyamán felment 
az ellenzéki párt irodajaba Mutzl János polgár, eddig 
pártállás nélküli vaiaszto, kinek a Z^nyi utcza 3. sz. 
alatt van vendéglője és felmutatta a Krausz Lajos-
párttól kapott levelet, mely szerint ő a levélvivőtől 
egy Krausz-zászlót és 100 frtot kapott ¿a «zászló ki-
tűzéséért.' Igazolta, hogy a 100 frtot visszadobta, de 
mivel a zászlót ingyen ki akarja tűzni, kór egy Ro-
bitsek zászlót és most már csak azért is ő is azt a 
kortesnótat fogja dalolni: 

fNem ég a Krausz spiritusza, 
A Robitsek elojtotta I 

Éljen Apponyi !• 
— Különoz nő. A franczia lapok újságol-

jak, hegy Parisbaa egy öreg özvegyaszony ualt meg, 
aki zsugoriságává! és gyüjtőmániájával legendaszerü 

tési gyengeség. — Vargha Ádám, 89 éves, végelgyengülés. — 
.örüli Flóra, 7 hetes, hörglob. — Mészáros Mária, <¿1/4 éves, 
hártyás gcgelob. — király Eszter, 7 hónapos, tüdőhorut. — 
Kökény Maria, üVa éves, hartyásgégelob. — Gsányi György, 
80 éves, aggkór. — Pataki Sára, 65 éves, tüdő vész. — Kar-
dos István, 86 eves, aggkor. — Dömsödi Ferencz, 7 hetes, 
belhurut. — Dömsödi István, 83 éves, agyszélhüdés. — Szigeti 
Julianna, 67 éves, tüdőlob. — Móhr Betti 68 éves, méhrák. — 
Sebők Imre, 7 éves, tüdőlob. 

Hirdetmény. 
A szemeai izr. hitközség képviselőtestülete 31 

tagjanak 1893. évi januar 1-től folyó 3 évre leendő 
megválasztasa czeíjabol a nagy-gyúlést 1892 évi 
deczember hó 16-ik napjának d. a. 2 órá-
jára, a hitközség tanácstermébe ezennel összehívom, 
figyelmeztetve a hitközség tagjait, hogy a cselekvő 
és szenvedő választójoggal bírók névsora 1892. óv 
deczember hó 23-ig a hitközség jegyzői hivatalában 
ki lesz függesztve s az az elleni felszólamlások ugyan-
ezen határidőben benyújthatók. 

Szentesen, 1892. évi deczember hó 17. 
Dr. Schléa inger Káro ly , 

hitközségi elnök. 



148. reám. 

Hirdetmény. 
Szentes város részéről a helypénzszedés bázi 

kezelésére. 
600 frt évi fizetéssel és 600 frt biztosíték adás-

sal agybokőtótt egy felügyelő he!ypén?szedő, 
külön-külön 240 frt évi fizetéssel javadalma 

zott 5 rendes helypéozszedői. 
heti vásárok idejére, napi bér mellett, 7 kise 

gitő helypénzszedői, 
országos vásárok idejére, szintén napibér mel-

lett 15 kisegitő helypénzszedői állás betöltésére pá 
lyázat hirdettetik. 

Pályázók f. évi decz. 20-án d. u. 5 óráig a 
tanácsteremben Nagy Imre tanácsnoknál 
kezzenek. 

Szentes, 1892. decz. 15-én. 
1—2 N a g y Imre, 

tanácsnok. 

4. oldal. 

Árverési hirdetmény. 
Hofifer Adolf és neje szentesi lakosok 

ellen végrehajtási ügyben azoknak a szentesi 
214. sztjkvi ingatlan 7Ö része, 404 frt 20 kr-
ban, továbbá a szentéi 10066. sztjkvben 
foglalt 5797/IO6O hold alsóréti nádasbani szántó 
1 0 3 0 írtban, végűi a s/.entesi 5 2 3 8 sztjkvben 
hasonló nagyságú ás szintén alsóréti nádas 
bani szántó 1082 frtban megállapított kikiál-
tási árban 1 8 9 2 . é v i d e c z e m b e r h ó 
1 9 - i k n a p j á n délelőtti 8 órakor a szen-

adással értesítem, hogy arra minél számosab ¡f s i telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé-
San megjelenni, és igazolványaikat addig ki- ^ n bírói uton 

•jelenőt Árverezni szándékozók tartoznak az ín-
a kitűzött fátlanok becsárának 10%>-át vagyis 40 frt 

20 kr. illetve 103 frt és 108 frt 20 krt kész-
pénzben vagy óvadékképes érték papírokban 
a kiküldött kezéhez letenni. 

Szentes, 1892. deczember 15. 

SZENTESI LAP. 

Hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztár alapszabályai-

nak módosítása tárgyában, folyó hó 7-ik nap 
jára kitűzött rendkívüli közgyűlés a részvé-
nyes tagoknak kellő számbani meg nem je 
lenése miatt megtartható nem lévén, az ujabbi 

' rendkívüli közgyűlés 
f. hó 22- ik napjának d. e. 9 órájára 
az intézet hiv. helyiségébe fcitü etett. 

Miről az intézet részvényeseit oly hozzá 

venni szíveskedjenek, különben a megjelenők 
ie l e n l' számára való tekintet részül fog 

tárgy felett határozat hozatni. 
Szentesi takarékpénztár nevében. 

Kiss Zsigmond, 
e'nök 

959. sz.—1892. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 
1892. évi 5457 számú végzése következtében 

9487. —1892. Csonprádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő következő állásokra: 
1. Egy 500 forint évi fizetéssel javadal 

Szatmáry Ede ügyvéd által képviselt Szentes- mázott alszámvevői állásra. 
vidéki takarékpénztár javára Bihács János és 
társai ellen 80 frt s jár. erejéig foganatosi 
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és lásra és 

2. Egy 500 forint évi fizetéssel javadal-
mazott rendőr főkapitányi igtató-kiadói ál-

355 frtra becsült tehén, sertések, szoró-rosta 
¿8 búzából álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 
6777—1892. számú végzése folytán 80 frt 
tőkekövetelés, ennek 1 8 9 2 . é v i a u g . h ó 

3. három, egyenkint 400 forint évi fize-
téssel javadalmazott írnoki állásra ezennel 
pályázatot hirdetek s felhívom mind azokat, 
kik ezen tiszti állások bár melyikét elnyerni 
kívánják, hogy képzettségüket igazoló okmá-

252.-1892 sz. S entos varos iparügyi tanácsnokától. 

Hirdetmény. 
Az 1884. évi XVII. t.-cz. 167. §-a értel-

mében az első fokú iparhatóságokat műkö-
désükben iparhatósági megbízottak támogat-
ják. Az 1892. évre megválasztott iparható-
sági megbízottak működési határideje az év 
végével lejárván, az 1890. évre működni hi-
vatott 20 iparhatósági megbízott választása 
Szentes város tekintetes tanácsának — mint 
első fokú iparhatóságnak — 1892. évi nov. 
hó 12-én 2761 szám alatt kelt végzésével 
elrendeltetett; ennek alapján a választás ha-
tárnapjául az 1892. évi deczember hó 18-ik 
napja, délelőtt 8 órától 12 óráig, választási 

nyaikkal felszerelt kérvényeiket hozzám f. hó helgiségül pedig a szentesi ipartestület háza tü~ 
1-só napjától járó 6°/» kamatai és eddig 27-ik napjának délután 5 órájáig nyújtsák be. zetik ki. A választás vezetésével aiólirott ta-
összesen 37 írt 50 krban bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig Szegváron, végre ! 
hajtást szenvedettek lakásán leendő eszköz-
lésére 1 8 9 2 . óv i deez. h ó 2 3 - i k n a p -
j á n a k délelőtti 9 óraja határidőül kitüzeuk 
es ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
g-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg 
többet ígérőnek becsáron alul is el foguak 
adatni. 

Kelt Szentesen, 1892. évi deczember hó 
9-ik napján. V é g h S á n d o r , 

kir. jbirósági végrehajtó. 

Megjegyzem, mikép a megválasztandó nácsnok bízatott meg. Felhivatnak a Szentes 
város területén lakó — választásra jogosított 
kereskedők és iparosok, hogy saját jól felfo-
gott érdekükben, a választás napján, a mon-
dott helyen minél számosabban jelenjenek 
meg és szavazati jogukat gyakorolják. 

Szentesen, 1892. deczember 10 én. 
N y i r y Gyula , 

iparügyi tanácsnok. 

alszámvevő köteles lesz 1000 azaz ezer forint 
óvadékot letenni. 

Szentes, 1892. deczember 14-én. 
3E1 Dr. Csató Zsigmond, 

alispan. 

Sarkadi-Nagy Mihálynak 
királysági 160, — bűséri 27 hold földje együtt 
vagy kisebb részletekben esetleg vetéssel 
együtt is kedvező feltételek mellett azonnal 
eladó. Értekezhetni a tulajdonossal III. t. 130. 
sz. a. uri utczában. 

Xagy Ferencznek 
kispiaczi I. t. 635. számú háza eladó, vagy 

elcserélendő, kedvező feltétel mellett. 
4834. sz.—tk. 1892. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mini telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a s z e n -
t e s i t a k a r é k p é n z t á r végrehajtónak Sán-
dor Lidia S z a t m á r i - N a g y Lajosné 
végrehajtást szenvedő elleni 69 frt 67 kr. 
hátraléki tőke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a Szentesi kir. járásbí-
róság területén levő Szentes városában fekvő 
a szentesi 2618. sztjkvben A. f. 3141. rsz. 
alatt foglalt II. t. 826. népsor számú házból 
végrehajtást szenvedett Sándor Lidia Szat-
mári Nagy Lajosnét illető felerészre, illetve az 
1881. évi LV. t.-cz. 156. §-a értelmében az 
egész ingatlanra az árverést 600 frtban ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1893. év i január hó 5 - i k napján d. ~ 
előtt 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság he-
lyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10%>-át, vagyis 60 frtot 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
g-ában jelzett áriolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánat pénzuek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Szentes, 1892. évi nov. hó 14 ik napján. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi halóság. H u b a o s e k P á l , 
kir. járátbiró. 

± ± x * * * ácác * * * * * 3fc3fc * 

11 j. JKovács Sándor 
lüsz-r, bor és csemeg • kereskedő 

I c a r á c s o i n y i ï i i r d . @ t é s e . 

R u u i . 
1 literes palaczkokban. 
Brazíliai, valódi 1.10 

Jamaikai tinóin 2.— 
Ananász 2.60 
Jamaik.a legí l l e y u s e n 

et. Co-tól London 3 50 
Kisebb palaczkok minden fajból rak-

táron. 

Tea. 
Orosz tea igen orőa dekája 10 
Finom vegyiilék zamatos 12 

Cognac. 
Francia Imperial 3 50 

„ J. Prunier et Co-tól 4.20 
Magyar Cognac grot Esterházi Géza 

s az elaö kecskeméti Cognacgyár-
ból raktáron 

i Ksztmártan városi nagyveadéflő 
uj bérlője 1893. január 1-től 

Sípos Kálmán 
ajánlja újonnan berendezett vendéglőjét, ven-
dégszobáit, kávéház és éttermeit, bamisittat-
lan saját borait, az átutazó közönség becses 

figyelmébe. 

Figyelemre méltó alkalmi vétel. 
Szatócsoknak és korcsmárosoknak, részint a polgároknak 

Boros palaczkok 10 krba viszavál- is vegyesáru kereskedéshez való teljes felszerelés, úgyszintén 

Borok. 
1 literes palaczkokban. 
Erdélyi asztali 60 
Szegszárdi vörös 18*8 70 
Egri vörös 1S85 1.30 
Ménes gyoroki vörös 1883 1 

V*0 literes palaczkokban. 
Somlói pecseuoyebor 1.— 
Rózsamáli 1.30 
Badacsonyi 1*84 1.— 
Magyarádi Rizling 180 
Egri vörös 8*5 1 
Budai vörös 80 
Ménesi sziklabor 1.60 

tatnak. 

Szeretni szilvórium 1 lite-
res palaczk 

Karácsonyfa díszítések 1 doboz 50 kr. 
Szalon czukorkak, pratineek és mindenféle deli gyümölcsök, 

títjor lorm». Napolyi korhol. 
Mödritzi savanyu káposzta néhány nap múlva. 

Katbreiner Kueipp malátakavé a legegéssége»ebb pótkávé. 

! L £ i l s : - u . l á e © } £ c l a . o c © l á , d . é " b ó l . 

: több idevágó árucikk, fűszer rövidáru és röfös; — toyabbá a 
karácsonyi ünnepekre igen jó minőségű 10 hekt. asztali ó bor 
50 literenként 10 és 12 frtjával egy depó-korcsma felszerelés 
több üres hordó és egy triőr rosta jutányos árért eladó ós 
megtek nthető a görög templomai szemben lévő Pollák örö-
kösök házában, özv. Klein Auguszta volt üzlethelyiségében. 

Ezen fenti czikkek e hó 21»ig kézalatt megvásárolhatók, 
21-tn d. e. 9 órakor már azonban nyilvános áryerés utján 
lesznek a tulajdonos által eladatva. 

Karácsonyi és újévi ajándékul 
Legszebb diszművek, ifjúsági iratok, képes könyvek 

kaphatók 
S t a r t N á n d o r könykereskedésében a Kass-

féle kávéházzal szemben. 
Ugyanannak IV. t. 111. számú háza eladó. 

Özv. B, Kovács Sándorné 
II. tized 492. számú háza eladó. Korcsma 
v\gy bolti helyiségnek alkalmas. Bővebb fel-
világosítást ad itj. Kovács Sándor fűszer 

kereskedő. 

özv. Jószai Andrásné 
a berki csárdát haszonbérbe bormérés alá ki-
adja, bérbe veni szándékozók jelentkezzenek 

IV. t. 756. sz. házánál. 
SnatM, im. NytMfttatt Sím fira< gymiajUjá*. 




