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Szerkesztőség és kiadóh vatal: 
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hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
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SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kézíratok ner;. adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap , kedden és pén teken reggel. 

E g r s ^ e e s z á m tvrai 5 Icr . 

Lapunk megrendelhető: 

a k i adóh iva ta lban és l a pk i ho r dó i n k u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

A legújabb kérdés. 

(Sz. G.) A legújabb kérdés az, hogy 

megszavazza-e a függetlenségi párt az egy-

házpolitikai javaslatokat, vagy nem. Ha igen : 

megmenekült ezúttal a kormány és pár t ja ; 

ha nem, ugy elbukottt menthetetlenül. 

Az eddigi megállapodások szerint azon-

ban a függetlenségi párt egy része meg 

szavazza a javaslatokat. Hogy miért, ezt nem 

értjük. Mert kérdés tulajdonképen nem az, 

hogy meglegyen-e a polgári házasság, vagy 

n e m : hanem az, hogy elbukjék-e az a kor-

mány, a mely a függetlenségi pártot a téli 

választások alatt megakarta tökéletesen sem-

misiteni, s a mely Kossuthot hontalanná tette ; 

vagy pedig nem. Hisz azért, ha egyik-másik 

képviselő ur már a p r i o r i oly nagy ba-

rátja a polgári házasságnak, s főkép a zsidók 

recepciójának, nem szükséges, hogy ez esz-

mék megsemmisülésétől tartva, meg mentse 

azt a kormányzatot, a melynek a sajtója 

Károlyi Gábort bajazzónak pojáczának, Her-

mann Ottót veszedelmes petrolőrnek és poli-

tizáló pókásznak nevezgette következetesen, 

s a mely azért, hogy Eötvös ur jó barátság-

ban volt Szilágyi Dezsővel, s mert Károlyi 

egyszerre nem a kormánypárti , hanem a 

nemzeti párti szónokok beszédjébe szíveske-

dett beleszólni: Károlyit parlamenti kapaezi-

tásnak nevezte, és Hermann Ottót a libera-

lismus kipróbált bajnokának. (A miben kü-

lönben igaza is van.) 

Az a terv, hogy az ellenzék a javaslatok 

m e g s z a v a z á s a u t á n buktassa meg a 

kormányt a bizalmatlansági inditványnyal 

egyszerűen nevetséges, és nem komoly poli 

tikusoknak való. Hát ki szavazza meg majd 

a bizalmatlanságot? Hisz a kilépettek nagy 

része kijelentette, hogy ő c s a k az egyház-

politikai javaslatokat nem pártolja, de külön-

ben b i z a l o m m a l viseltetik a kormány, 

és annak intencziói iránt. 

Marad tehát a nemzeti párt és a szét 

forgácsolt, szélsőbal, s ott lesznek — a hol 

a mádi zsidó. 

Mert ha a kilépettekre nem lehet szá-

mítani , illuzórius minden terv, a mit eljárá-

suk fedezésére és reparálására kigondoltak. 

Bajosan hisszük, hogy a függetlenségi-

párti választók azért választották volna meg 

képviselőiket, hogy a kormányokat szorult 

helyzetükből önfeláldozólag — megmentsék 

Furcza dolgok történnek a mi országunk-

ban. Hitte volna-e valaki ezelőtt egy pár 

évvel, hogy gróf Szapáry a kormány e l l e n 

s z a v a z z o n , és Eötvös Károly mellette? 

S hitte volna-e valaki, hogy a kormány-

párt részéről annak, a ki megválasztotta őket, 

sokszor óriási „erőfeszítésekkel* (ott van 

Pulszky Ágost dr. ur esete) m e g r e n d e l -

j é k választói között a bizalmatlansági nyi-

latkozatot ? 

Algyő s a mai rendszer. 

Mielőtt Kovács Kálmánt sikerült volna kiűzni 

Algyőről, ott a doigok odáig fejlődtek, hogy a köz-

ség már már egy önálló lelkészség felállítása felől 

gondoskodott. 

Már az ott bekövetkezett részleges apostásiát 

még az igazság esküdt ellensége sem képes eltagad-

hatni; mert alakosság még templomában is szuro-

nyos zsandárokat levén kénytelen az oltár körül 

látni, bizonyos, hogy az ilyenekben megnyilatkozó 

dicső rendszerért, nemcsak hogy áldozat hozatalokra 

nem fog lelkesülni, de még attól is eltántorodik, a 

mit eddig bölcsőjétől fogva szentnek, igaznak és is-

tenének hitt: vallásától. 

Íme a megyepárti politika keze működésének 

eredménye Algyőn ! 

Pedig hát közéd szegény algyői r.ép még azt 

a hirt is oda dobták már, hogy az az uradalom, 

a melynél pár hónappal előbb községed képviselő-

testülete szülőfölded hite s erkölcse niegmentheté-

séért könyörgött, de attó. rideg eluLisitást nyert — 

az majd neked önálló lelkészséget is alapit, csak légy 

nyugodtan . . . 

. . . S te, te szegény algyői nép, mig nyáron 

még ráczok idegenek is nyernek munkát az algyői 

uradalomnál — addig te a 6—10-ik határba is kény-

telen vagy elmenni, hogy kenyeret kereshess, még 

sem vagy nyugodtan e nagyszerű igv ret után sem . . . ? 

Öh de különös is vagy te, hiszen meg vagy 

már szabadítva a te rossz (?) szellemedtől Kovács 

Kálmántól, a környék is megmenekült Velkei Kál-

mántól és a községházák is megmenekültek már 

Topscher János és Koszó Imre biroktól, a kik — 

pákulicz felfogás szerint — egyedül voltak okai min-

den bajoknak, s te még sem tudsz nyugodtan lenni, 

de még elkeseredni is képes vagy a tapasztaltak 

felett . . . ? 

Óh te különös algyői nép, hát nem tudod be-

látni azt, hogy meg is csak jobb lessz neked az me-

gint, ha éveken keresztül a község fejei olcsó ha-

szonbérért jutnak egy-egy kaszállóhoz, neked pedig 

jó draga pénzért ugyanazt majd ki adják, és ha új-

ból kerülne valami olcsó eladó föld terület a mely-

ből pl 96-100 forintjával holdanként, te 100 és 100 

holdakat vehetnél meg, azt újból elhagyják orrod elől 

vehetni, akkor, midőn egy-egy hold feles főidért 

majdnem sirva is könyörgesz már . . . ? 

Hiszen meg fogod látni: ha válasvtás lesz új-

ból mi mindent nem fognak neked megint Ígérni 

. . . iskolát, feles földet és bizonyos, hogy parochiát 

is vagy újból a Pallaviczini birtok egy részének, 

hosszú időkön keresztüli bérelhetését vagy megvehe-

tését is — a tul oldalról. 

Különös is vagy te jó algyői nép, a mely el-

teltél már a sok Ígérettel és munkásságot, tettet is 

mersz várni vezetőidtől s nem tudsz megelégedni az-

zal, ha 2—3 főkortesed meghízik, te meg újból az 

maradsz a ki eddig voltál . . . Szegény nép a me-

lyet vezetvén egyesek, kihasználtak és újból csak ku-

bikos vagy előttök, — ha ők jó darab haszonbéres 

földhöz jutottak. 

Lám, lám mire nem jó az az idő, még azt is 

beigazolja, hogy nem is Kovács Kálmánék voltak 

tulajdonképen a te rosz szellemed, de azok, a kik-

nél ezeket méltóbbaknak találtad a te bizalmadra. 

Na de a világ szemének felnyithatására 

szükség van a mik történtek mindezekre; mert ad-

dig a meddig cselekvéseiből nem ismerhették meg 

azt az önzetlen (?) szellemű megyepártot, addig a 

világ még azt is feltételezte rólluk, hogy az is csak 

egyedül a nép javát és a közművelődés előmozdítá-

sát akarja. 

De hát gyümölcsei után majd csak másról fog 

meggyőződni most már az eddigi hiszékeny világ is 

és belátja, hogy még sem egészen a zsandárokkal 

üldözött és kígyóval békával megdobált ellenzék az 

elitélendő — de más helyen kell lenni itt a hibá-

nak . . . 

Ahol az ellenzék megmozdult, ott tagadhatat-

lanul lendületet nyert a köz- és nevelés-ügy. 

Példa reá, a most apostasiálni kezdő Algyő. — 

Ott röviden egy év alatt iskola épült, a vallásos 

buzgóság tettekben nyilatkozott meg, a templom 

felékesithetésére vetelkedve hordta össze a nép fil-

léreit, a közügyek iránti érdeklődés általánossá vált, 

a község elöljáróit nem a saját gazdagodhatási szel-

lem, de egyedül a közjó előmozdithatása vezérlé, a 

régóta megoldásra váró egyházközségi ügy rende-

zése eljutott egész a megoldásig. 

Es ime ! Amit az ellenzék buzgósága megte-

remtett, megakadályozza tönkre teszi azt, a megye-

párt embereinek szelleme. 

Ma szegény Algyő ott áll, hogy egy csapat 

ember, aki a mult évben mindenétől megvált, hogy 

Lúgos mellett idegenben leljen jobb hazát, kétkedve 

néz a jövő elé, mert a közvetlen vezetést csalódásai 

között nélkülözni kénytelenittetvén, nem tudja meg 

lesz-e biztosan számára ama több ezer forint ment-

ve, amelyet egy közbejött körülmény az elveszés ör-

vényéig vitt vagy nem; hogy hitének magasztossá-

gában is csalatva látván magát, zsandárokkal őriz-

tetett templomát nem tudja többé már általános-

ságba olyan szent helynek tekinteni, amelybe az 

erőszak be ne hatolhatna és hogy igy csalódva érez-

vén magát hitében is, bizni tudjon többé már fel-

tétlenül. 

Hitétől tehát az erőszak képes volt habár csak 

részben is megfosztani az algyői népet; de vájjon 

az egyszer megindult kő meg fog-e fél utján ál-

lani . . . ? Az bizonytalan. 

Hogy ki minő vallást követ, azt közömbösen 

veszi az állam, de ha egyszer azzal a vallás 

iránti hite is megtalál rendülni annak a népnek, a 

mely lelkesülni tud még azért a kis rögért, amely-

nél az ő bölcsője ringott — akik reá szive érzel-

meinek követéséért zsandárt küldöttek, hogy azután 

azt is közömbösen veszi e majd a magyar állam, ha 

ekkor ezek szivébe a világpolgárság eszméje fog 

örök oltárképet emelni magának, azt már gondolja 

meg a túloldal és csak azután folytassa eddigi rend-

szerét., 

Minden erőszak ellentállást szül. Nem azért te-

remtette a jó Isten az embert, hogy az egyes rend-

szernek vak eszköze legyen, de azért hogy szabad 

akarata segélyével magának és másnak boldogságot 

teremtsen. 

A világ nem azért boldogtalan; mert azt sza-

bad emberek lakják, de azért mert oly lángész nem 

tudja ezeket kormányozni, aki mindeneket a maga 

helyén tudna felhasználni. 

Ily lángész azonban találkozni aligha fog. Van 

azonban a földnek egy szép intézménye: a törvény. 

Ez ama korlát, amelyen belül mindenki sza-

badon mozoghat, Aki *ehát ezt megtiszteli, az tisz-

teletre méltó. 

Ne bántsatok tehát senkit addig, mig megtisi-



í. Glilat 

teli a törvényt — zsandárral; mert mindennek van 

határa. , 

A szabad madáinak két hazát rendelt a jó is—j 

ten, de a magyarnak csak egyet. Ne ébresszétek te-

hát a népet annak tudatára, hogy a magyar házá-j 

nál édesebb lehet egy mostoha és szeretőbb az ide-

gen , mert ott legalább a sziv nyugodtan emelheti 

fel gondolatait az igaz istenhez. 

Az apostásiatól csak fél lépés ma már a vi-

lágpolgárság eszméje. 
Tehát ovakodjék az a rendszer a mely Algyőn 

amazt megteremtette, nehogy nyomában emez kö-

vetkezék. 

Becsüljük meg a magyart a magyarban s a 

zsandárt csak a gazemberek ellen használjuk fel ugy 

jövőnk biztosítva van, de az ellenkező irány ellensé-

gévé teszi a magyart a magyarnak. Éz pedig egy 

nemzetünkre nézve az öngyilkossággal. 

Intő például álljon Algyő ! 

Kovács Kálmán. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Szegvár, 1894. jan. 30. 

Tekintetes szerkesztőség ! 

Községünk minden igaz fiának érzelmeit vissza-

tükröző alábbi közleménynek kérünk b. lapjában helyt 

adni. 

A hazafiúi öröm és — mi tűrés-tagadás — a 

büszkeségnek bizonyos érzése fogja el keblünket ama 

gondolatra, hogy Sima Ferencz országgyűlési kép-

viselő urat községünk képviselőjeként szivből üd-

vözölhetjük, hogy a társadalom e kimagasló alakját, 

a vármegyei ellenzék lelkes vezérét most már a 

mienknek is mondhatjuk! 

Daczára hogy szinte látni véljük lelkiszemeink-

kel, miként a zavarosban halászni szerető úgyneve-

zett „pákuliczok" —, kik tehetetlen dühöngésökben 

nemcsak az orruk alá borsot hintő ellenzék vezére, 

— de az ehhez szeretettel vonzódó polgárok iránt 

is ellenséges indulattal, sőt mi több, gyűlölettel vi-

seltetnek — azt fogják reánk, hogy mi Simát, — 

kit azon rettenes (') bűnéért, mert a néppel együtt 

érez és minden erkölcstelen üzelmeknek kérlelhetlen 

obtorozója, — demagóg szinben iparkodnak feltün-

tetni — vakon követjük : ezt az örömet, ezt a büsz-

keséget még sem palástolhatjuk el! 

Nem! 

Miért is tennénk azt ?! 

Hiszen oly jól esik a kebelnek, ha az érzel-

mek árjának szabad folyást engedhet. 

Csak hadd dühöngjön a pákuliczok diszes gár-

dája ! 

SZENTESI LAP. 
Mi — szegváriak — ugy tudjuk, hogy csak 

a jó gyümölcsön rágódnak a darazsak. — Ha pe-

dig ez áll, — aminthogy valóban ugy is van, — 

akkor a pákuliczok fogcsikorgatásaival szemben még 

törhetlenebb hűséggel, csüggedést nem ismerő ki-

tartással követjük szeretett vezérünket. 

Szeretjük hinni és lelkünk mélyéből megva-

gyunk győződve, hogy január 29-ike a községi ad-

minisztrácziót, valamint a társadalmi életet illetőleg 

is, — nagyfontosságú, mintegy korszakalkotó jelen-

tőséggel bir Szegvár történetében. Ugyanis e napon 

tartott képviselőtestületi közgyűlésen vett részt elő-

ször Sima Ferencz ur mint szegvári képviselő. 

Olyan általános érdeklődés mellett egyetlen 

közgyűlés sem zajlott még le és annyi hallgató kö-

zönséget rég látott falai közt a közgyűlési terem, 

mint január-29-én. — A községház tágas tanács-

terme szűknek bizonyult a nag) számú hállgatóság 

befogadására. 

A közgyűlés d. e. 9 órakor vette kezdetét. — 

Midőn Sima képviselő ur a terembe lépett, — a tel-

jes számban jelen volt képviselők a és nagyszámú 

hallgatóság perczekig tartó lelkesült élienzéssel fo-

gadták. 

A közgyűlésen több igen fontos tárgy került 

szőnyegre, melyeknek szerencsés megoldásához ta-

nácsai és indítványaival nagyban hozzájárult. 

Egy cseppet sem vélünk az igazság ellen véteni, ha 

kimondjuk, hogy elenléte nélkül a tárgysorozat né-

hány pontja alatt felsorolt dolgok tárgyalásánál oly 

zavarok állnak elő, aminek kibontása a község ér 

zékeny anyagi károsodásával végződhetett volna. 

Az elöljáróság részéről munkaerő szaporítása 

czéljából ujtisztviselői állások rendszeresítése iránt 

tett előterjesztés tárgyában egy bizottság küldetett 

ki, mely a jövő közgyűlésre véleményes javaslatát 

beterjeszti. 

A bizottság egyik tagja Sima Ferencz képvi-

selő ur. 

E körülménynek örvendeni tudunk már csak 

azért is, mert mód és alkalom nyújtatott neki arra 

nézve, hogy községi administratiónk minden ágával 

minden egyes szálával megismerkedhessék és hogy 

igy a helyzet teljes ismeretével — tehetségét befő 

lyását a község javára jövőben annál sikeresebben 

érvényesíthesse. 

Szivből üdvözöljük a képviselő urat szegvári 

képviselői midöségében. 

A szegvári függetlenségi 

és 48-as párt elnöksége. 
* * 

* 

A szegvári elvtársak eme szívélyes levelét csu-

pán az irántuk táplált barátság jeléül közöljük; ha-

A „ S Z E N T E S ! LAP " TÁRCÁJA. 
Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 76. foly. 

Irta : S ima Ferencz . 

Papp Ignácz, ki Irénnél történt első találkozása 

után nyugodtan nézett a jövő elé és kétségtelennek 

tekintette tgyőzelmét Irén szive felett, most megingott 

bizalmában s egész lényében megrendülve gondolt 

a kikosaraztatás eshetőségére, miben nemcsak szive 

szinte elviselhetetlennek látszó vereségét; de férfiúi 

becsvágyának megaláztatását is látta. — Haza érve, 

rossz kedvvel fogott uti málhájának félben hagyott 

kicsomagolásához, melynél inasa segédkezett neki, 

ki tudva azt, hogy ura Benééknél járt: bátorságot 

vett magának megkérdezni, hogy: a kisasszonynak 

talán komoly baja van ? 

Papp Ignácz jóindulatulag tekintett inasa őszinte 

részvétet mutató arczára. 

— Nem János, a kisasszonynak hál' isten nincs 

nagy baja, inkább én vagyok beteg. Olyan rossz 

kedvem van, nem szeretek magam lenni, jól teszed, 

ha elmégy Bálinti főorvoshoz, hogy jőjön látogasson 

meg, s aztán ugy intézd a dolgot, hogy itthon va-

csorálhassunk a doktorral. Talán a vendéglőből 

rendelsz ide vacsorát. — Menj és csináld a dolgot 

okosan, s ugy, hogy az orvos azonnal itt legyen. 

Az inas távozott és ura fáradtan dőlt egy 

karos-székbe, éppen abba, melyben Bene Tamás fog-

lalt helyet apja halálos ágyánál. Az ifjú lelke előtt 

megjelent az a pillanat, mikor apja utolsót lehelt és 

14. szám. 

bár — nem tagadjuk — kissé feszélyez bennünket 

az az áradozó lelkesedés, mely lapunk felelős-szer-

kesztője iránt e levél minden sorából kisugárzik. 

Szerkesztőség. 

Országgyűlés. 
Gépiessé válik már a panasz, hogy a képvi-

selők zöme nem érdeklődik a fontos mezőgazdasági 
törvényjavaslat iránt. Gsanády szerepét most egy 
fiatal erő vette at de a ki még sem tud ugy dö-
rögni, mint a pontosságnak megboldogult őre. Ivánka 
Oszkár nem mulaszt el egy napot sem, hogy 
ne hallassa vészkiálltásait, ne figyelmeztesse az el-
nököt : kérem, nincsenek itt a képviselők, nincs a 
ki meghallgasson bennünket, künn politizálnak a fo-
lyorón, a vendéglőtemnben; miért nem hajszolja 
be őket ? Ma épen az ülés elején kezdte, mint a jó 
számadó, hogy miért késnek annyian, miért nem 
pontosabbak ? A nagy és jogosult buzgalom szinte 
gyanússá teszi, hogy szeretne már túlesni az egész 
javaslaton, melynek majdnem minden pontjához van 
módosítása, ha több nem, hát egy törlendő „azon-
ban". Az elnök alig győzte a mentegetőzést. Hát 
tehet ő róla, hogy a farsang végén az egész ház 
szerte-széjjel jár ? 

Pedig a kik benn vannak a teremben, azokról 
nzm mondhatja senki sem, hogy tőről-hegyre meg 
nem vizsgálnák és nyirbálnák a javaslatot. Ennél 
a javaslatnál kell bebizonyosodnia a régi sarkigaz-
ság ellentétének, hogy sok bába közt elvész a gyer-
mek. Mert itt minden gyermeknek, azaz paragra-
fusnak akad minimé vagy kilencz bábája. Hol a fe-
jét, hol a derekat, hol a lábát igazítják helyre, hogy 
torzszülött ne legyen. Néha a gondos anya, a mi-
niszter vág közbe: de már ezt még sem engedem 
lenyesni, magam sem ismerek rá, ha annyit iga-
zítják. 

A sok csörre-pörre ugy dél felé mégis csak 
benépesedtek a padok. Eleinte ebben kevés volt a 
köszönet. Jobb lett volna, ha künn maradnak, mert 
a folyosó vitáját behozták a terembe s olyan zsina-
tolást csaptak, hogy az elnök a maga szavát sem 
hallhatta olykor, a miért aztán megesett, hogy a 
földmivelési miniszter azt sem hallotta, hogy bezár-
ták-e már a vitát vagy sem ; mert még a vita be-
zárása utan tett — hallatlan dolog — egy módosí-
tást. Hozzá akortak szólni az ellenzéken rögtön. De 
már ezt nem engedte az elnök, a ki a házszabályok 
jogaraval akarta lecsilapitani a követelőzőket. Lett az-
tán lárma, mintha fél Magyarországról lenne szó. 
Ha bezarja az elnök a vitát, minek tesz javaslatot 
a miniszter ? S ha javaslatokat tesz, miért ne ie-
hessen másnak hozzászólnia ? Mivel pedig ma a meg-
lepetések járják, s nemcsak a szükség, hanem a bő-
ség, vagyis a szónoklatokban való bőség is törvényt 
bont, a ház saját hatalmánál togva felfordította a 
házszabályokat (ugyanis fel van most fordulva az 
egész parlament) s feloldotta a vitát a zár alól. 
Tessék tovább beszélni 1 

A 100-ik szakaszig mégis csak eljutottak. S re-
mélik, hogy talán szombaton vagy hétfőn végez-

hallotta, mikor Bene Tamás apjának mondta, hogy: 

ha az i s t e n is u gy a k a r j a ? 

— Ugy kell akarnia, felelt az ifjú önmagának. 

Ugy kell akarnia ; mert én ugy akarom. 

— S ha mégis nem ugy lesz, hangzott fel a 

lelket emésztő szózat az itjuban. — Ha nem ugy lesz. 

Papp Ignácz előtt e kérdésnél megjelent Ma-

darassy Pál. Ez a fiatal, alig 22 éves, semmi önálló 

existencziávai nem rendelkező ember, kiért apjának 

kell jót állni, hogy a feleségét eltarthassa. S most 

ez az ember áll vele szemben a verseny mérlegén. 

Papp Ignácz gúnyosan kaczagott föl a gondo-

latra, hogy ez az ember őt megszégyenitheti; mert 

miatta kikosarazhatják. — Már sötét volt a szobá-

ban, s a kétség kétszeresen gyötörte Kálló derék, 

fiatal képviselőjét. 

Szerencsére azonban nem soká kellett az ifjú-

nak egy magában tépelődni lelke vágya felett. Jött 

a doktor. 

— Nos, az inas azt mondja, hogy most meg 

már ön a beteg. — Ilyenek ezek a szerelmes embe-

rek. Hallom, hogy ön Benééknél járt ? 

— Ott voltam. 

— Irén talán rosszabbul van ? 

— Nem beszéltem vele. Apja azt mondja, hogy 

izgatott és semmi egyéb baja nincs. 

— Nos és önnek mi baja ? 

— Hát én is izgatott vagyok és nem szeretek 

egyedül lenni. Azért kérettem, hogy nálam vacsoráljon. 

— Ezt mondta az inas és én azt mondom 

erre, hogy én is garzon ember vagyok ugyan, de tel-

jes berendezéssel. Otthon tartok konyhát. Legyen ne-

kem szerencsém. 

Papp Ignácz vette a kabátját és ment. Ott va-

csorált a doktornál. Kellemesen elbeszélgettek. A dok-

tor megnyugtatta a íiatal képviselőt, ki aztán jó ké-

sőn ment haza, jól aludt és reggel 10 órakor fogadta 

szerelmes ellenfelét. 

Madarassy izgatott volt és kuszált arczczal kö-

szöntött be ellenfeléhez, ki most sokkal ildomosab-

ban fogadta. 

— Uram, kezdé Madarassy, mikor helyet fog-

lalt a számára kijelelt széken: én Bene Irént sze-

retem és el akarom venni. 

— En is szeretem, felelt Papp Ignácz és ha 

isten is ugy akarja, el akarom venni. 

— A képviselő ur e szerint belátja, hogy 

egyönkre nincs szükség a földön. 

Papp Ignácz férfias nyugalommal, némán né-

zett ellenfele sápadt arczára és láztól égő szemei 

közé. 

— S azért, — íolytatá Madarassy Pál — döntsön 

a sors a felett, hogy kié legyen kettőnk közül Bene 

Irén keze. 

— Mit ért ön ez alatt ? kérdé Papp Ignácz. 

Azt, hogy ön vagy megverekszik velem élet 

halálra vagy . . . 

Tudja mit uram, szólt közbe nyugodtan és 

határozottan Papp Ignácz, Bene Irént ¿n semmiféle 

I idétlen versenygés tárgyává tenni és ez által kom-

promittálni nem szándékozom, tehát én önnel életre 

és halálra meg nem verekszem ; de ha a leány kit 

én igazán nemes értelemben tisztelve szeretek, önnek 

adja a kezét: megadom magam sorsomnak; mert 

mást tenni, hozzám méltónak nem tartanám. 

« Folytatása következik. 
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nek az összes hátralevő szakaszokkal. {Mert az mégis 
furcsa lenne, ha húshagyó kedden kellene tárgyalni 
egy ilyen komoly javaslatot. 

SZENTESI LAP. 3. oldal. 

iskolaszék mindig gyakorolta az igazgató választás temetőben örök nyugalomra tétetni. Áldás és béke 

jogát, a nélkül, hogy a tanfelügyelő azt valaha még virasszon a korán elhunyt szeretelt gyermek sir-

csak felszólalás tárgyává is tette volna. Sima Ferencz halma felett! 

iskolaszéki elnök hatásos beszédben fejtette ki, hogy — Zsebelés. A rendőrség krónikája a vásár 

A szegedi k e re skede lm i és ipar-
k a m a r a Január 31-én tartotta meg január havi 
teljes ülését. Gál Ferencz elnöklete alatt. Az ülés 
tárgyalásáról következő tudósítást vesszük: 

Winkler Mor kamarai tag indítványt terjesztett 
elő, hogy a kamara kérelmezze a tutajosoknak cse-
lédkönyvekkel való ellátását, mivel nagy érdeket biz-
nak reájuk és rendszerint megtörténik, hngy minden 
igazolvány nélkül fogadtatván föl, több féltől vesz-
nek foglalókat. A kamara elfogadja az indítványt. 

Az ipari szövetkezetek létesítése ügyében két 
határozatot hozott a teljes ülés. Egyik az. hogy a 
kamarai kerületben öt szövetkezet alakítására nézve 
már megindított mozgalom támogatására Lode kir. 
iparfölügyelő fölkéressék és hogy a többi ipartestü-
leteket a kamara újból hivja föl a mozgalom meg-
indítására A másik az hogy a kerületben eddig fön-
nálló három ipari szövetkezetre vonatkozólag az iroda 
gyűjtse össze a kereskedelemügyi miniszter által ki-
vont adatokat. 

A Szeged és Szabadka közti „ Királyhalmok" 
megálló helyen egy csonka vágány létesitéseért a 
kamara, az érdekeltek meghallgatása után, ujabb 
fölterjesztést tesz. Azonkép újból kéri a kamara Sze-
ged és Félegyháza között helyi vonat bevezetését, 
továbbá Szabadkáról Szegedre az éjjeli összekötő 
vonatot, mivel Szabadkán az oda esti 9 és 10 óra 
között négy irányból beérkező utasok Szeged felé 
csak vasárnap reggel találnak összeköttetést. 

A Szegeden tervezett ipari szakiskolához való 
hozzájárulás ügyében a teljes ülés elfogadta kikül-
dött képviselőinek javaslatát és fölajánl a szakiskola 
berendezési költségeihez egyszer s mindenkorra 2500 
frtot, fönn*artási költségeihez pedig 1895-re 800 fr-
tot, 1896-ra 1200 frtot, 1897-től kezdve 2000 frtot. 

A határozatot küldöttség fogja Lukács Béla 
miniszternek átnyújtani, megköszönvén azt a kiváló 
szolgálatot, melyet e szakiskola létesítésével a dél-
vidék ipari fejlődésének tesz és kikérve ahhoz való 
hozzájárulását, hogy az Antalfiy-féle alapítvány a 
szakiskola építési költségeire fordittassék. 

Fölterjesztést határozott el a teljes ülés az óbe-
csei postai viszonyok javításáért, aegbizván az el 
nökséget, hogy az ottani postai viszonyokat e vég 
bői alaposan tanulmányoztassa. 

Végül az 1893-ik évi zárszámadást tárgyalta a 
telyes ülés, megadván a kezelőknek a fölmentvényt. 
A kamara 1893-ik évi rendes bevételei 17247 frt 7 
kr. kiadásai 14300 frt 62 krt. tettek. Ez összegből 
a kamara kereskedelmi és ipari czélokra fordított 
1851 frt 59 krt. kiállítási czélokra 500 frtot. nyűg 
dijalap létesítésére 2500 frtot. 

Helyi és vegyes hirek. 
— H a t v a n ö t pá lyázó . A szentesi kir. köz-

jegyzőségre kihirdetett pályázat határideje tudvale 

vőleg január 31-én járt le ; s mint bennünket értesí-

tenek, nem kevesebb, mint h a t v a n ö t pályázati 

kérvény érkezett be. A pályázok között — Gsató 

Zsigmond dr. alispánon kivül — Szentesről is töb-

ben vannak. A szegedi kir. közjegyzői kamara f. hó 

2-án tartott ülésében tárgyalta ezt az ügyet, és a 

kérvényeket már f. hó 3-án fel is terjesztette; s a 

mint mi vagyunk tájékozva, a kinevezés valószínű-

leg még február első felében meg lesz. Legtöbb ki-

látása van a kineveztetésre — mint már egyszer 

megírtuk — Nyári János szegedi ügyvédnek, és Gsató 

Zsigmond dr. alispánnak. Ha azonban az alispán 

nyerné el ezt az állást, bízvást ismételhetjük, hogy 

az csupán és kizárólag azért történnék, mert az 

távozása a vármegyénél g y ö k e r e s r e n d s z e r -

v á l t o z á s t vonna maga után. Már elég volt 

tápéi stiklikből, s itt az ideje, hogy a vármegye ad 

minisztracziójában az erkölcsök átalakuljanak. 

— Az isko laszék ü lésébő l . A városi is 

kolaszék f. hó 3-án látogatott ülést tartott, melyen 

jobbára folyó ügyeket intézett el. A napirend egy! 

kiemelkedő pontja volt a tanfelügyelő egy átirata 

mely erélyes állásfoglalásra késztette az iskolaszéket 

Tudvalevőleg az iskolás ék még a mult nyáron 

évre igazgatóvá választotta a mostani igazgatónőt 

Gonda Júlia kisasszonyt. A tanfelügyelő ezt az in 

tézkedést, mint az ő hatáskörének csorbítását, kifo-

gásolta, azt vitatván, hogy a közoktatási miniszter 

által kibocsátott szabályrendelet értelmében, az igaz-

gatót — az iskolaszék hozzájárulásával — a tanfel 

ügyelő van jogosítva kinevezni; ő tehát -

— fentartja ezt a jogát, és ezúttal egy évre mrg 
Gonda kisasszouyt, 

a kinevezési jog gyakorlását szabályozhatja ugyan a 

miniszter az oly tanintézeteknél, a melyek állami 

segélyezésben részesülnek; áe ott, ahol — mint ná-

lunk — egyetlen fillérrel sem járul a tanintézet fen-

tartásához, kinevezési jogot sem a maga, sem a köze-

gei számára nem vindikálhat; ennélfogva indítvá-

nyozta, hogy az iskolaszék ragaszkodjék a maga 

elidegenithetlen autonóm jogahoz, és erről a tanfe-

lügyelőt — aki különben mindig előzékeny maga-

tartást és jóakaratot tanusitott az iskolaszék iránt — 

azzal a kéréssel értesítse, hogy a további kollizió el-

kerülése végett és a jó egyetértes fentartása érdeké-

ben, miként a múltban, ugy a jövőben is ismerje 

el és ne tegye vitássá az iskolaszék szabad válasz-

tási jogát, melyet az iskolaszék el van tökelve min-

denkivel, még magával a miniszterrel szemben is a 

leghatározottabban megvédelmezni. Ez az indítvány 

egyhangúlag elfogadtatott; s remeljük, hogy a tan-

felügyelő nem fog ebből a kérdésből kanapé-pórt 

csinálni; mert az esetleg kifejlődhető viszálynak csak 

tanügy vallaná kárát; amit a tanfelügyelő bizo-

nyára ép ugy nem óhajt, mint az iskolaszék. 

— A I l- ik t ápé i s t ik l i á ldozata , a Tá-

péról kiűzött Velkey Kálmán kantor a napokban 

Szentesen járt, hogy Sima Ferencz országgyűlési 

képviselőt a Gicatricziszék által elkövetett botrányos 

erőszakoskodás részleteiről szóbelileg is infornálja, 

és az ügyében való közbenjárásra személyesen is 

fölkérje. Vilkey már megtette a följelentést a bel-

ügyminiszternél, kérvén Gicatnczis Lajos varmegyei 

főjegyző és Ko.;sa László szolgabiro ellen, szemelyes 

szabadság megsértéséért és hivatalos hatalommal 

való visszaélésért a fegyelmi — és annak befejezése 

után — a bűnügyi eljárás megindítását, valamint a 

hivataluktól való felfüggesztés kimondását. Sima 

Ferencz ebben az ügyben legközelebb interpellálni 

fog az országgyűlésen; s a mint un a tényállást 

ismerjük, nem kételkedünk, hogy Gicatricziszekra 

nézve tragikus vége lesz a basáskodasuak. 

A v i l lany v i lág í tás berendezeséről és a 

szerződési föltételekről reazL-es felvilágosítást kért a 

varostól Zombor város hatosaga ; s egyidejűleg fel 

hivta Sima Ferencz országgyűlési képviselőt is, hogy 

adjon be ajánlatot, m.nő feltetelek mellett volna 

hajlandó a villanyvilágításra Zomborban is vállal-

kozni ? A tudakozódásra természetesen mind a két 

helyről megkapja Zombor a kért választ. 

H o r v á t h J á no s , varmegyei 1. alszámvevő 

temetése f. hó 2-án nagy részvet mellett ment vegbe. 

A vármegyei és városi tisztikar testületileg jelent 

meg, s s nagyszámú közönség soraiban társadalmunk 

minden osztalya, pártkülönbsíg nélkül, képviselve 

volt; mint illett is oly feriiu végtisztességtételénel, 

aki soha se adott ra okot, ho^y ellensegei legyenek. 

Legyen neki könnyű a hant; a gyászoló csalad pe-

dig találjon vigasztalást az aitalános részvétben. 

— A gazdaszat i tüi iácsi ioksag iiieg-

üresedése. Mint mély sajnála attal értesülünk, Nagy 

Imre gazdászati tanacsnok, mhden marasztalás da-

czára is, állhatatosan ragaszkodik ahoz az elhatáro-

zásához, hogy állásától rövid kő alatt megválik. Ha 

ez elhatározása csakugyan negmásithatlannak bi-

zonyul, az esetre a gazdaszati tanácsnokságra mérv-

adó köyökben Novobáczky Gyiző mérnök van kisze-

melve ; azonban eddig még nem bizonyos, hogy 

Novobaczkyt rá lehet-e birni t fontos és terhes ál-

lás eifogadasára. 

— Halá lozás . Kereszbs Nagy Imre város1 

ellenőrt és családját súlyos csapás érte, szeretett 

leányanak, Keresztes Nagy Ida kisasszonynak, f. hó 

3-án este, történt elhuny távd. Az élete tavaszán 

jobblétre szenderült kedves eányka hült teteme 

nyugodjék békében ; a mélyen megszomorodott csa-

lád bánatát pedig enyhítse iz általános részvét, 

melyben mi is őszinte szivvel )sztozunk. A kiadott 

gyászlap a következőleg hangzk : Alólirottak mélyen 

megszomorodott szivvel jelentig a rokonok, jóbarátok 

és ismerősöknek, szeretett kedve leányuk és testvérök 

K e r e s z t e s N a g y I d u s k á n a k élete 16-ik 

úgymond ¡évében, 1894. évi febr. 3-án, este fél 9 órakor, a 

j halotti szentségek ájtatos felvéble után, szivszélhü 

désben történt gyászos ellauntat. A megboldogult-

a róm. 

alkalmából csupán egyetlen esettel gazdagodott: Vass 

Józsefné kistőkei lakos zsebéből csípett ki valaki 15 

forintot. A tetttes — persze ismeretlen, s való-

színűleg örökre az fog maradni. 

— Trachoma . A városi főorvos jelentése 

szerint deczember és január hónapokban egyiptomi 

szembetegségben 37 egyén állott gyógykezelés alatt. 

Ebből 23 régebbi, 4 ujabb megbetegedés; 10 eset-

ben pedig a betegek meggyógyultak. Bizony elég 

sovány eredmény. 

— Bá l . A két 48-as körnek ma este tartandó 

báljára újból felhívjuk a közönség figyelmét. 

— Gyógykezelés n é l k ü l . Január hó folya-

mában az I-ső orvosi kerületben 8 gyermek halt , 

akik a szülők gondatlansága és szükkeblüsége foly-

tán nem részesültek gyógykezelésben. A szülők el-

len, a törvény értelmében, megindították a kihágási 

eljárást. 

— A szegvári t a ka r ékpénz t á r már le-

zárta mult évi tevékenységének üzleti eredményét, 

melyről a mult vasárnapi közgyűlésen számolt be 

az igazgatóság. — Ez az eredmény méltán kielé-

gítheti a részvényeseket; mert az intézet a mellett, 

hogy tet ímesen gyarapítja tartalék tőkéjét s házat 

is vett már az intézet helyisége számára, 50 frtos 

részvény után 5 frt osztalékot ad a részvényeseknek. 

Ez a szép eredmény légióként Steibl Ferencz igaz-

gató buzgóságának köszönhető. 

— A d o h á o y k ü l d ő min isz ter . A pozso-
nyi főpostahivatalhoz a napokban egy csomag bosz-
niai dohány érkezett egy városszerte ismert előkelő 
ur cziniére. Az érkezés napjan a czimzettet megidéz-
tek a posta hivatalhoz s felszólították, hogy nevezze 
meg a csomag feladójat, miután küldeménye a mo-
narkia pénzügyi rendeleteinek egyenes áthágása, a 
minek következtében a küldő urat, a ki, ugylátszik, 
nagyon roszul. ismeri törvényeinket, pénzbüntetéssel 
lógjak sújtani, a dohányt pedig kontiskálják. A 
megidézett ur mentegetőzött és sehogy se akarta 
megnevezni a csomag küldőjét, mig egy határozott 
kérdésre aztan elmondta a vallató pénzügyőrnek, 
hogy biz azt maga Kállay közös pénzügyminiszter ő 
exczeliencziája küldte. Á derék pénzügyőr zavara 
leirhatlan volt. Hanem aztan mégis föltalalta magát: 
Nem tesz semmit — mondá — azért csak konfis-
kalni fogjuk. Hanem, hogy megbüntetik-e majd a 
közös pénzügyminisztert, az nár kérdés. 

Szentesi piaczi árak. 
Szentes, lfc'94. február 3. 

Téli országos vásárunk tegnap február 2-án 
vette kezdetet a jószagvásárral, szép napos idő és 
járható ut kedvezett a vásári közönségnek, s való-
ban nagy mennyiségű, mindenféle lábasjószág ál-
líttatott ki a vásártérré, ló különösen nagy mennyi-
¡égben szarvasmarha is ugy helyből mint vidék-
ről feles számmal jött a vásárra. Azonban pa-
naszkodnak gazdáink a rosz vásár miatt, mert pá-
ronként 10. 20 sőt 25 Irtai kellett adni olcsóbbért 
inait az őszi vásárban. Gabna vásár sem szomba-
ton, sem pénteken nem volt, a gyalogvásár is mely 
szombaton tartatott volna meg a közbejött eső mi-
att nem ért semmit, mivel iparosainknak ki sem le-
hetett pakolni. 

Kö /etkező árakat jegyezhetünk : 
Hízott ökör parja 280—300 frt. kilószámra lOo'o 

életre leszámítva 28—29. kr. igás ökör párja 180— 
240 frt. hízott borjuk parja 40—55—68 frt. 

Fiastehén dbia 80—90 frt. 
Sertések: 2-3 éves, párja 30 -45 frt, 8 10 

hónaposok parja 20—28 frt. 
Sovány lud párja 3 frt 3 frt 60 kr. 
Pulyka párja 4-5 frt. 
Kappany párja 1 frt 40 kr. 
Tyúk párja 1 frt 20 kr. 
Szalonna igen keresett volt mm. 45—46 frt a 

fogyasztási adón kivül, mely mm-ként 1 frt 80 krt tesz. 

bizza az igazgatói teei-dőkkel a _ . . . .. , , . , . . . f 

Ez a furcsa átirat annál nagyobb meglepetést kel-^ak hűlt tetemei i, ho o-en deutan fognak 
tett, mivel a polgári leányiskola fentállása óta az kath. egyház szertartasai széni, a helybeli kálvária-

Szerkesztői üzenetek. 
Kistelekre. A kisteleki vásár-ügyben még 

bizonyos okmányok felterjesztését kívánja a minisz-

ter. Sima Ferencz országgyűlési képviselő a napok-

ban B u d a p e s t r ő l meg fogja irni a teendőket. 

Egyelőre tehát szíveskedjenek ebben megnyugodni. 

Becses levelének többi részére majd magánlevélben 

válaszolunk. Szives üdvözlet. 

I f j . Czékus Ferencz u r n á k , Dorozsmán . 

Ügyében legközelebb bizton várhatja a kedvező elin-

tézést. Fogadja üdvözletünket. 



A oldal. 

367./aü. 1894. Szentes város adóhivatalától 

H I R D E T M É N Y . 
Azon adózók, kik az ált. jöv. pótadó 

kirovásának mérséklete iránt tehervallomá-

nyaikat mind ez ideig be nem nyújtották, 

értesíttetnek, hogy bekekelezett kamatterheik-

ről szóló vallomásukat a szegedi m. kir. pénz-

ügyigazgatósághoz czimzett gazolási kérvény 

kíséretében folyó hó 15-ik napjáig a 

városi adóhivatalnál benyújthatják. 

Szentesen, 1894. febr. 3-án. 

Bugyi Antal, 
1—2 h. adóügyi tanácsnok. 

S Z E N T E S I L A P . f ^ 14. szán». 

5612. szám t. k. 1893. Tó th Ott i l ia Pa in Istvánné 

Árverési hirdetményi kivonat 1.1. 68. sz háza kedvező feltételek meiiett 
. . . -y / u- ^ ^ . . . , , eladó, ugyanott 3 szobára való jó száraz hajó 

A szentes, kir járásbíróság romi leieK- d e g z k a é g 1 0 k o c s i h o m ^ van eladó. 
köuyvi hatósag közhírré teszi, nogy sze. es É r l e k e z n i R u f , J a k a b vm. állatorvossal 
város ^vaszéke a czéházzal átelleni I. tized 221. számú 

Horváth Bálint és neje Solyoin Le- i y 3 lakásánál 

rézia végrehajtást szenvedő elleni 125 frt _ ' 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási C y S e i l d e S & á v i C l O I * I l ' l k 

339.94/. aü. Szentes város adóhivatalától. 

Hirdetmény. 
Az 1880. évi XXVI I . t. cz. 13. §-a ér-

telmében felhivatnak a hadmentességi-dij kö-

teles egyének, miszerint a hadmentességi-dij 

kivetéséhez szükséges adatok bevallása iránt 

hadmentességi-dij és állami adókönyvecskéik-

kel, f. évi február hó 1-től bezáró-
lag 28-ig tul a kurczán lévő hivatalos 

helyiségben annyival is inkább jelentkezze-

nek, mivel a meg nem jelenők vallomási ive 

hivatalból fog felvétetni; azonfelül pénzbir-

sággal fognak sújtatni. 

Szentesen, 1894. január 29-én. 

Sz. Nagy Kálmán, 
3—3 pénztárnok, 

h. aü. tanácsnok helyett. 

ügyében a szentesi kir. járásbíróság terüle-

tén lévő, Szentes városában fekvő, a szen-

tesi 9034. sz. tjkben A f 1838/11. rsz. a. 

foglalt IV. t. 431. népsorszámu házhelyre az 

árverést 560 írtban ezennel megállapított ki-

kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 

megjelölt ingatlan az 1894. évi február 
hó 23-ik napján d. e. 9 órakor 
ezen telekkönyvi hatóság helyiségében meg-

tartandó nyilvános árverésen a megállapított 

kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10°/o-át, vagyis 65 forintot 

készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 

42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 

az 1881. évi november hó 1-én 3d33. sz. a. 

fábiánon 25 kis hold földje árendába kiadó, 

1 - 2 értekezni lehet a helyszínén. 

özv. Tóth Ferenczné 
I. t. 351. számú Krecsmári-féle háza Szent-

György naptól haszonbérbe kiadó. 

Hoffmann Jakab 
divatáru-üzletében egy pár női erős bőr 

czugos czipő 2 frt. 1 — 2 

ifj. Varga Imrének 
kispiaczi házában egy üzlethelyiség kiadó. 

kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. g-ában KÍSS SálTlUelné MetS Balogh Máriának 
I-ső tized 400 sz. a. lévő házában két rend-

kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX . t.-cz. , , . , . n „ . , , , , 
i n r i 0 x » i 'i . x , . . , heh lakás van Szt-György naptól haszonbérbe 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró- , . A , Á . , i * • i . * , ^ 
, i-n ,. , / , "i i xn-4 >i i 'i kiadó, értekezhetni lehet level által, puszta 

ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabaly- j t ^ ^ ^ K' Sá 1 

5627. szám t. k. 1893. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szentes 

város árvaszéke végrehajtatónak Baktai 
Juliánná végrehajtást szenvedő elleni 170 

frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre-

hajtási ügyében a szentesi kir. járásbíróság 

területén lévő, Szentes városában fekvő, a 

szentesi 2269. sz. tjkben A f 2843. rsz. a. 

foglalt III. t. 366. népsorszámu ház és min-

den tartozékaira az árverést 936 frtban ezen-

nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 

és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 

1894. évi február hó 28-ik nap-
ján d. e. 9 órakor ezen telekkönyvi 

hatóság helyiségében megtartandó nyilvános 

árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 

is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10°/o-át, vagyis 93 frt 60 

krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 

42. §-ában jelzett árfolyammal ezámitott és 

az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 

kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 

kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül-; 

dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.j 

t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a, 

bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított, 

szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1893. évi decz. hó 13-án. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 

Hubacsek, 
kir. aljbiró. 

K i a d ó lakán. 
Kotvics Lajos I. t. 33. számú házánál két 

külön lakás Szent-György naptól haszon-

bérbe kiadó. 

Kanász Nagy Sándornak 
Fábiánban 20 hold földje kukoricza vetés alá 

pénzért kiadó. 

Serényi Lajosnak 
Derekegyházi oldalon 18 kis hold földje ked-

vező feltételek mellett eladó, ugyanannak 

III. t. 441. számú háza is eladó, értekezni 

lehet a nevezett szám alatt. 3 -3 

szerű elismervényt átszolgáltatni 

Kelt Szentesen, 1893. dec. hó 10-ik napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 

Hubacsek, 
kir. aljbiró. 

Meghívás. 

kasznárral, vagy 

ma vasárnap, és hétfőn a háznál , a tulaj-

donossal. 

Szánthó János 
közvetítő, mint megbízott, értesiti a t. cz. 

gazda-közönséget, miszerint a pusztaszeri uj-

csárdai pusztára mindenféle szarvasmarhát 

vállal fel legeltetésre. — A beiratásokat nálla 

Szentesi hitelszövetkezet" 1894. évi lehet eszközölni, valamint a feltételeket is 

február hó 25-én délelőtt 9 órakor Szentes 

városnak a kurczán tul levő közgyűlési ter-

mében tartandó Vll-ik évi rendes közgyűlé-

sére a t. részvényeseket van szerencsém meg-

hívni. 

Szentesen, 1894. évi jan. hó 28-án. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

Tárgysorozat : 

1. Igazgatósági jelentés. 

2. Zármérleg bemutatása és a felügyelő 

bizottság jelentése. 

3. Költségelőirányzat. 

4. Ügyészi jelentés. 

5. Leltár bemutatása. 

6. Az alapszabályok 42. §. rendelkezé-

sének megfelelő indítványok. 

7. Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldöttek 

választása. 

8. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, 

8 igazgatósági és 5 felügyelő bizottsági tag 

választása. 

J e gy ze t : 

A mérleg és a jelentés a szövetkezet 

hivatalos helyiségében i közgyűlést megelő-

zőleg 15 nappal a rés;vényesek által meg-

tekinthető. 

A meghatalmazássá szavazni kívánók 

az alapszabályok 46. §. rendelkezésére figyel-

messé tétetnek. 

Dr. Ecseri Lajos 
I. tized 235. számú, Pál Sámuel-féle házában, 

a jelenleg Jakó Mihály által bérelt két üzlet-

helyiség és lakás folyS évi ápril. 24-étől 

fogva bérteadandó. 1V3 

M á c z Kálmán házánál 
az emeleti lakás Szent-Jyörgy naptól haszon-

bérbe kadó. 3V3 

megtudni. 

A kiliajtás május 1-én fog: történni. 2V2 

Tea, rum, cognac, kávé. 
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Szegi P á l 
IV. tized 86. sz. kisérpirti házánál egy bolt 

helyiség szobával együt több évre haszon-

bérbe k iadó ; értekezhetii lehet a tenti s z ám i 

alatt Szegi Pál tulajdonossal. 1V2Í 

Kovács és Mezey 
tea és rumnagykereskedők 
ajánlják saját londoni és fiumei 

ügynökségeik által direct impor-

tált elsörendő és válogatott 

chiuiai és orosz 

karavá* tea-nemeket, 
szintúgy 

hamisítatlan jamaika-ru not, 
utolérhetetlen minőségű 

b r a z i l i a rumot. 
Franczia és belföldi 

COGNAC 
csrki a legkiválóbb czégektől. 

K Á T É 
válogatott minőségekben 43A kilós 

postacsomagokban bárhova dij-

m ntesen. 8 - 8 

Kimerítő árjegyzék kívánatra díjmentesen. 

BUDAPESTEN: 
Főüzlet és iroda: Dorotya-utcza 13. sz. 
F:ók-üzlet: Kerepesi-ut 6. sz. ezelőtt 

Bieber Antal. 

Dreher Antal kőbányai sörfőzdéje 

palaczk söreinek főelárusitói. 

Figyelmezte és. 
A :i. é. közönséget a saját érde-

kében figyelmeztetjük, hogy be-

vásárlásainál mindig csak első-

rangú megbízható czégekhez f r 

dúljon és magát hangzatos és 

olcsó árakkal csáLitó hirdetések 

által tévútra ne vezettese. 

Vidéki rendelmények pontosan postán 
vapy vasúton kivánat szerint küldetnek. 
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Szentes, 1894, Nyomatott Siaa Fereucz gyorssajtójáu, 




