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Előfizetési árak! 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. 

TESI LAP 
POLITIKAj/^fí^V^GYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közieménveket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

papirkereskedésébeu. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel. 
E g r 3 r © s s z á n b a á , ra , 5 lsr . 

Felelös-szerkeaEtfi ¿h kiadótulajdonos! 

S I M A P E R E N C Z . 

Lapunk megrendelhető: 

a kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Ellenzéki kormánypárt. 

Csúnya, rut dolgok történnek odafent a 

parlamenti színpadon. Az ember lelke meg-

undorodik attól a nagyfokú politikai erkölcs-

telenségtől, mely megmételyezte a pártéletet 

— pártkülönbség nélkül. 

A mameluk tábor viselkedéséről nem is 

beszélünk. Ennek a pártnak erkölcseit a 

Tisza-korszak teljesen depraválta, ugy, hogy 

csak a bukás tisztítótüze javithat már rajta 

De abban van a veszedelem, hogy a 

politikai prostituczió ragálya átszármazott 

immáron az ellenzékre is. Ugy látszik, sora-

inkba beférkőzött az árulás; legalább nyiltan 

beszélik, hogy a saját pártfeleink közül né-

melyek titkos czimboraságra léptek az ellen-

séges táborral, s megkezdték és folytatják a 

politikai vakondakok alattomos munkáját. 

Ezek a renegátok — akik szolgála-

tába szegődtek a kormánynak — eleintén 

óvatosan dolgoztak: titokban és csendben 

hint gették közöttünk a viszály magját. Ap-

ránként azonban mindinkább vakmerőekké 

tette őket a siker. 

Elkövetkezett az az idő, amikor éles tá-

madásokat intéztek azok ellen, akik — igazi 

ellenzéki politikus létükre — vonakodtak a 

kormánypárt szövetségesei lenni, s akik fel-

akarták használni a kínálkozó alkalmat arra, 

hogy lerázzák az ország nyakáról annak a 

pártnak az igáját, amelynek uralkodását egy 

emberöltőn át kárhozatosnak hirdették. 

Mindazokat, akik nem engedték magu-

kat megcsalni a kormánypárt kikölcsönzött 

liberális palástja által, s akik előbbvalónak 

tartották megbuktatni az uralkodó pártot, 

mint elhamarkodottan megalkotni egy, ma-

gában véve szükséges, de nem égető refor-

mot — az ellenzéki álcza alá rejtőzött kor-

mánypárti szövetségesek az ország közvélemé-

nye előtt kompromittálni, pellengére állítani tö-

rekedtek. 

Meg kellett érnünk, hogy például oly 

férfiakat, mint Ugrón Gábor, akik a hazafiság 

és szabadelvüség tűzpróbáját régen kiállót-

ták — a saját pártfeleik reakcziónáriusoknak 

czimezgették, és mindenféle megbélyegző ti-

tulusokkal befeketíteni iparkodtak. 

Ez még mind hagyján. Hiszen föltéte-

lezhettük, hogy a támadások jóhiszemű té-; 

védésből származtak; hihettük, hogy a tá--

madásokat intéző ellenzéki férfiak igazán any-: 

nyira lelkesednek az egyházpolitikai refor-

mokért, hogy a nagy lelkesedés tüze elvakítja 

őket, és elfogulttá teszi a más állásponton 

lévő pártfeleik iránt ; a nélkül, hogy egyéb, 

kérdésekben cserben hagynák azt a zászlót 

melynek hűséget esküdtek. 

Beszélték ugyan nyiltan és titokban, 

hogy az ellenzéknek azok közül a leglármá-

sabb tagjai közül a főkolomposok, akik az 

egyházpolitikai javaslatok mellett oly nagy 

hévvel verik a vasat, titkos szövetségben ál-

lanak a kormánynyal, s tulajdonképen nem 

a reformért buzognak, hanem csak a kor-

mányt és pártját akarják kihúzni a csávából. 

De mi nem hittünk, nem akartunk hinni 

ebben a megdöbbentő hirlelésben. Sőt meg 

voltunk győződve, hogy — eltekintve az egy-

házpolitikai kérdéstől, mely tudvalevőleg két 

részre osztja a függetlenségi és 48-as pár-

tot -— minden egyéb dologban pártunk a 

jövőre is egységesen fog eljárni, és a kor-

mánypárttal soha sem czimborál. 

Fájdalom, ebben a jóhiszemű föltevésünk-

ben keserűen csalódtunk. Az esmények azt 

bizonyítják, hogy az ellenzé1: soraiban van-

nak szövetségesei a kormánynak, akik zász-

lónkat elárulják, és azt a jelszót követik, 

hogy ; „a kormány minden előtt.* 

Hangosan szóló tannbizoysága ennek a 

képviselőház pénteki ülésén lejátszódott ese-

mény. 

Az újra alakult ház az alelnököket és 

a jegyzőket választotta meg. Az ellenzék 

fölállította a maga jelöltjeit, s kilátás volt 

rá, hogy ha az összes ellenzéki pártok egy-

öntetűen szavaznak, a kilépések által meg-

fogyatkozott kormánypárt lisztája kisebbség-

ben marad. 

A szavazás titkos volt. És mikor Össze 

számittották a szavazatokat, kitűnt, hogy a 

kormánypárt jelöltjei több szavazatot kaptak, 

mint a hány kormánypárti képviselő az ülé-

sen jelen volt. Kétségtelen tehát, hogy az 

ellenzék némely tagjai titokban a kormány-

párttal szavaztak. 

Itt már nem az egyházpolitikai reform-

ról, hanem tisztán és kizárólag pártkérdés-

ről volt szó ; s így azok az ellenzéki kép-

viselők, akik a kormánypárt diadalát előmoz-

dították, a szó szoros értelmében árulást 

követtek el. 

S ami a legszomorúbb a dologban, az 

az, hogy ezeket a titkos kormánypárti zsol-

dozsokat mindenki a függetlenségi és 48-as 

párt soraiban véli lappangani; és talán nem 

is alaptalanul. 

Bárkik legyenek is az árulók, le kell 

őket álczázni könyörtelenül. Nem szabad el-

tűrni, hogy az ellenzékiség tetszetős leplébe 

burkolják kormánypárti mivoltukat. Hadd lás-

sa őket színről színre az ország, s aztán 

majd megválik, hogy a választó közönség 

meg fog é tűrni a parlamentben egy — e l -

l e n z é k i k o r m á n y p á r t o t ? 

mert itt amaz ismeretes közigazgatási bizott-

sági TTégzés meghozatala óta valóban elvesz-

tette azt a missziót, mely rá várakozott volna. 

Mi különben Tallián távozását egyébként is 

természetesnek tartjuk; mert a mai viszo-

nyok között Gsongrádmegye egyáltalában nem 

lehet semmiféle más vármegye filialéja a főispán 

személyére nézve. Már pedig ez ma ugy van. 

Tallián csak olyan mellékes és pedig nagyon is 

mellékes hivatásnak tekinti a csongrádmegyei 

főispánságot. Mert itt még csak arra se vett 

magának fáradságot, hogy egy napot töltsön 

a gyűléseket kivéve — Szentesen. Már 

pedig ugy Csongrádmegyét kormányozni nem 

lehet! Aki itt ma főispán akar lenni, az te-

gye rá szivét lelkét, hogy az itteni állapotok 

megváltoztatásán fáradozzon. S mi azt hisz-

szük, hogy az áldatlan személyes harczot 

már megunta mindenki s igy könnyű lesz a 

béke utja felé terelni a közvéleményt egy oly 

főispánnak, ki ezt a feladatot komoly hiva-

tásnak tekinti. — S ehez alig kell egyéb, 

mint pártatlan tárgyilagos eljárás mindenki-

vel szemben. Itt a leendő uj főispánra nézve 

csak az biztosítja az existálhatást, más nem ! 

A taktikázás korszaka lejárt! 

Főispán Változás elé néz Cson-

grádvármegye és pedig — mint biztos for-

rásból értesülünk — rövid idő alatt. Tallián 

Béla maga elkívánkozik Csongrádmegyéből; 

Levél a szerkesztőséghez. 

Ismert kéztől kaptuk a következő levelet: 

n\Tisztelt szerkesztőségi 

Nagy megelégedéssel olvastam már több izben, 

— s legutóbb is a Novobáczky Győző tanácsnok-

jelöltségével kapcsolatban — a „Szenteai Lap"-ban, 

hogy városunk irányadó férfiai, a nagy ármentesitő 

társulati érdekeltség több vezéregyéniségével egyet-

értőleg, megindítják az akcziót arra, hogy ez a rop-

!pant költséggel fentartott társulati adminisztráczió 

íföloszlattassék, s visszatérjünk a régebbi rendszerre, 

amikor mindegyik szakasz, mint önálló társulat, maga 

tartotta fenn a saját vonalát. 

Bizony ezzel a tervvel ugy van a társulati ér-

'dekeltség túlnyomó része, hogy: „add uram Isten, 

de mindjárt". Azért már türelmetlenül várjuk az 

akczió meginditását. 

Hanem én azt szeretném tudni, hogy ha fel-

oszlik a nagy társulat, mi történik akkor a társulati 
: palotával ? Ha jól tudom, Fekete Márton, a maga 

.fifikus, eszével ép azért ugratta bele a társulatot 

,abba a költséges építkezésbe, hógy ezzel a közös tu-

lajdont képező házzal is szorosabbá tegye az össze-

kötő kapcsot. S valóban el nem birom képzelni, 

hogy föloszlás esetén ki venné meg azt a drága 

épületet? Talán csak nem marad a halottaiból föl-

támasztandó bökény-mindszenti társulat nyakában ? 

Mert az már egy kicsit nagy lukszus volna. 

Tisztelettel: 

Egy ártérbirtokos. 
* * 

* 

Tisztelt barátunk legyen csak egészen nyugodt. 

Az akczió már nem várat magára sokáig. Ezt te-

kintjük a legközelebbi ;övő egyik legsürgősebb fel-

adatának. 

A mi azt a kérdést illeti, hogy mi lesz a tár-

sulat házából ? Feleletünk egyszerűen az, hogy lesz 

belőle — p o l g á r i l e á n y i s k o l a . Ép a 

legközelebbi iskolaszéki ülésben emiitette föl Szeder 

János, hogy a polgári leányiskola mostani helyisége 

sehogy se telel meg a czélnak ; ha pedig fejleszteni 

akarjuk ezt a tanintézetet, okvetlenül más épületről 



1 oldal. 

kell gondoskodnunk. Ebben teljesen igaza van Szeder. 

Jánosnak. A társulat háza pedig igen alkalmas lesz 

az emiitett czélra; mig a polgári leányiskola mostani 

épülete bőven elegendő lesz az alakulandó kisebb 

társulatnak. Tehát elcseréljük a két épületet, ami 

nem fog nagy áldozatot igényelni a várostól. Csak 

hadd szálljon hát a társulati ház a bökény-mind-

szenti társulatra. S z e r k. 

Országgyűlés. 
A képviselőház 'pénteken tisztviselőit választotta 

meg a harmadik ülésszakra s az osztályokat sorsolta ki. 
A választás nagy zajjal, de titkosan történt. A zaj-
ban alig lehetett hallani a jegyző hangját, a ki a 
névsort olvasta föl. A kormánypárt tagjai közül igen 
sokan a terem közegén foglaltak állást, valószínűleg 
azért, hogy a párttagok szavazatait ellenőrizzék. 
Mert a jobboldalon egész komolyan tartottak tőle, 
hogy az egyesült ellenzézéki pártok közös névsora, 
a kilépettek segítségével leszavazza az amúgy is in-
gatag többséget. 

Az ellenzék gúnyos mosolygással gyönyörkö-
dött a jobboldal vergődésén s hogy még kínosabbá 
tegye neki a helyzetet, minduntalan átkiáltott a kö-
zépre: „Helyre!" Az elnök alig győzte a csengetés-
sel. Szinte összetett kezekkel kérte nár a hazat, hogy 
hallgassa meg a névsort, de az ellenzék nem tágí-
tott, mig a középen ott álltak a szavazat-ellenőrök 
Ugrón Gábor egy izben erélyesen közbe is kiáltott 
„Ne álljanak az urnához, ellenőrizni a képviselő 
urak szavazatait, akkor csend lesz!" A terem köze-
pét végre is kénytelen volt az elnök kiüríteni s az 
ellenőröket helyeikre utasítani. 

Egyszerre történt ezután a szavazás a két al-
elnökre, a nyolcz jegyzőre és a háznagyra. Az .alel-
nökökre két lisztával szavaztak ; a kormánypárt And-
rássy Tivadart grófra és Perczel Dezsőre, az ellen-
zéki pártok Gullner Gyulára és Thaly Kálmánra. 
A jegyzőkre és háznagyra ellenben az összes pár-
tokkal történt előleges megegyezés folytán, csak egy 
névsorral szavaztak, a melyen az ellenzéknek három 
helyet engedett a többség, kettőt a függetlenségi és 
48-as pártnak, egyet pedig a nemzeti pártnak. A 
háznagy megválasztása csaknem egyhangú volt. 

Jó másfél órába került, mig az elnök és a 
jegyzőknek sikerült összeszámitaniok a szavazás ered-
ményét. A kormánypárt névsorai ugyan az egész 
vonalon győztek, de azért az ellenzek éljenzésben 
tőrt ki, mikor az elnök bejelentette, hogy alelnök-
jelöltjeik: Gullner Gyula és Thaly Kálmán 133 sza-
vazatot kaptak a kormánypárt 214 szavazata ellené-
ben. Mondják, hogy ha a horvátok nem szavaznak s 
az ellenzék teljes számmal jelenik meg az urnánál 
és minden tagja az ellenzék jelöltjére szavaz, akkor 
az ellenzéki alelnök-jelöltek 2—4 szavazattal győz-
hettek volna. Jegyzőkké meg választattak: Bartók 
Lajos, Eszterházy Kálmán gróf, Schóber Ernő, Hock 
János, Papp Elek, Josipovich Géza, Molnár Antal, 
Perczel Béni; háznagynak pedig Csávossy Béla 

Végül a ház az osztályokat sorsolta ki. 

Napirend előtt élénk vitát provokált Ugrón Gá-
bor, a ki felelősségre vonta az elnököt, a miért 
Teleszky Istvánnak megengedte, hogy a házasság-
jogról a képviselőház elé terjesztett igazságügyi je-

___ S Z E N T E S I L A P . 

lelentést egynémely korrigálás miatt magához vegye. 
A jelentés részletei tényleg csak tegnap kerültek' 
vissza a ház irodájához, a honnan azt Teleszky „el-
nöki engedélylyel" kedden, mindjárt az előterjesztés 
után elvitte. Ugrón már csak azért is tiltakozott az 
eljárás ellen, mert akkor, a mikor a jelentést Te-
leszky magához visszavette, az országgyűlés második 
ülésszaka be lévén zárva, igazságügyi bizottság már 
nem volt s igy Teleszky sem volt az igazságügyi 
bizottság előadója. A kérdéshez hozzászóltak : az 
elnök, Szilágyi Dezső igazságügyminiszter (két izben 
is) és Polónyi Géza, a ki szintén tiltakozott a ház-
szabályok megsértése ellen. Az igazságügyminiszler 
tagadta, hogy a jelentésen utólagosan változás tör-
tént volna. „Majd meglátjuk később, ha utána né 
zünk!" kiáltott közbe Polónyi, nagy bosszúságára a 
miniszternek, a kinek egyidő óta tudvalevőleg elég 
oka van reá, hogy idegeskedjék, valahányszor Polónyi 
revízióval fenyegeti. Mentegette eljárását az elnök is 
s ha nem is mondotta ki, de arczárói le volt olvas-
ható az az erős elhatározás, hogy jővőre senki em-
berfiának ki nem adja többé azt, a mit hivatalosan 
a ház elé terjesztenek. 

A J5ZENTESI LAP" TÁRC A J A. 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény — 77. foly. 

Irta: Sima Ferencz. 
Madarassy az első pillanatban meg volt lepetve 

Papp Ignácz határozott és visszautasító kijelentése 

által; mert ő szentül azt hitte, hogy Papp Ignácz 

az adott helyzetben egyedül csak azt tarthatja ter-

mészetesnek, amit ő, hogy vagy amerikai párbaj ut-

ján, vagy férfias mérkőzéssel pusztul el kettőjük 

közül az egyik. — Arra éppen nem volt elkészülve, 

hogy legyen olyan ember, aki életét azonnal fel ne 

ajánlja egy nőért, akit feleségül akar venni. 

Egy pár perczig tartó kínos csend állt be a 
két fiatal ember között, melyet végtére Papp Ignácz 
tört meg azon kijelentéssel, hogy: ezzel részéről be 
van fejezve a kérdés. 

— De részemről nincs, felelt, s izgatottan ug-
rott fel helyéről Madarassy. 

— Uram, szólt higgadtan ; de szilárd érczes 

hangon Papp Ignácz: ön az. teszi amit akar. 

— ön egy nyomorult gyáva, ki pénzére és ál-

lása előnyére támaszkodik velem szemben, ordított 

Madarassy arczából kikelve s kezet emelt ellenfelére, 

ki eddig hideg szigorú arczczal, mellén összehajtott 

karokkal állt Madarassyval szemben, de mikor azt 

látta, hogy a fiatal ember észt vesztve kezet emel 

rá, egy lépései hátrább lépett, hogy Madarassy ütóse 

Helyi és vegyes hirek. 

I NAGY tMRE. I 
Mély részvéttel és fájdalmas megdöbbe 

néssel vettük szombaton reggel a városban 

futó tűzként terjedő hirt, hogy Nagy Imre 

gazdászati tanácsnok a halállal vivódik. A 

látszólag életerős, de megrongált egészségű 

férfiú pénteken este 6 órakor lett rosszul, 

agyszélhüdés érte, s szombaton hajnalban 

már teljes agóniába esett. Hasztalan volt az 

orvosok minden kísérlete, a betegen többé 

nem lehetett segíteni. Egész a késő esti órá-

kig küzdött a halállal, s ép lapunk zártakor 

vettük a lesújtó hirt, hogy a rokonszenves, 

derék férfiú, gondos családapa és kitűnő tiszt-

viselő — kiszenvedett. Ebben a pillanatban 

alig találunk szavakat részvétünk és fájdal-

munk méltó kifejezésére. Nemcsak a gyászoló 

családot, hanem pártunkat és a várost is 

sújtja a csapás. A mindenható adjon vigasz-

talást elhunyt barátunk minden hozzátarto-

zójának. A gyászoló család által kibocsátott 

gyászlap a következőleg hangzik : 

Özv. Nagy Imréné, szül. Sarkady Nagy Zsu-

zsánna, ugy maga, mint az alólirottak nevében fáj-

dalomtól megtört szívvel jelenti N a g y I m r e tisza 

sasi volt ev. ref. lelkész, Szentes város tanácsnoka, 

törv. hat. biz. tagnak, stb. életének 52-ik, boldog 

házasságának 24-ik évében, f. évi február hó 10-én, 

éjjeli 10 órakor, 24 órai haláltusa után bekövetkezett 

elhunytát. A megboldogultnak hűlt tetemei f. évi 

febr. hó 11-én d. u. 3 órakor fognak a gyászháztól 

74. szám. 

a ref egyház szertartásai szerint őrök nyugalomra 

elhelyeztetni. Áldás emlékére, béke poraira. 

— Iiiterpelláczió. Mint a késő esti 

órákban értesülünk, lapunk felelős szerkesz-

tője, Sima Ferencz országgyűlési képviselő, 

a képviselőház szombati ülésében, két fontos 

interpellácziót intézett a belügyminiszterhez. 

Egyiket a Cicatriczisz féle tápéi stikli, mási-

kat a Varjassy-féle horgosi sikkasztás ügyé-

ben. Általános volt a felháborodás és meg-

döbbenés, melyet az interpellácziókban is-

mertetett tényállás a házban fölidézett. Mikor 

elbeszélte az interpelláló képviselő, hogy mi-

kép üldözte ki az otthonából és a községéből 

Velkei Kálmánt Cicatriczisz, az indignáczió 

viharosan tört ki az ellenzéki padokon, s 

maga a kormánypárt is fcötét arczczal és 

látható megbotránkozással hallgatott. Gullner 

Gyula képviselő metsző hangon kiálltott közbe 

„Csak azt kérdezem tőled, hogy Tápé Ma-

gyarországon van-é ?" Hanem mikor a hor-

gosi esetet, Tornai Fehér Borbála kifosztá-

sának történetét beszélte el Sima Ferencz, 

elmondván azt is, hogy a Varjassy által el-

sikkasztott pénzért már el is kótyavetyélték 

azoknak a szegény horgosi embereknek a 

vagyonát, s ő — az interpelláló — kényte-

len volt azt a felek részére megvásároltatni, 

akkor a ház minden oldalán, még a kor-

mánypártot se véve ki, a legnagyobb fölháboro-

dás tört ki. Azokat az okmányokat, melyek 

ezt a botrányos dolgot megvilágítják, a ház 

szine előtt adta át Sima Ferencz a belügy-

miniszternek, aki maga se tartóztathatta vissza 

mélységes megdöbbenését, és azt a megjegy-

zést tette, hogy: „ha a fele volna is 
igaz annak, amit itt elmondta, ak-
kor is mindegy i ket csapni kellene 
azok közül, akik részesek ebben a 
dologban." Az interpellácziót és az azt ki-

sérő beszédet különben lapunk jövő számá-

ban egész terjedelmében közölni fogjuk. 

— S i m a Ferencz képviselőt az országgyűlés 
közlekedési bizottságának tagjává választották meg. 

— A vármegyei állandó választmány 
szombaton délelőtt tartott ülésében a f. hó 13-ra 

összehívott közgyűlés egész tárgysorozatát letárgyalta. 

Ha a közgyűlés is ily gyorsan végez az ügyekkel, 

akkor kedden lemorzsolják az egész napirendet. 

— A kereskedelmi részvénytársaság 
első éve. Volt alkalmunk bepillantani a szentesi 

kereskedelmi részvénytársaság első évi működéséről 

szóló üzleti jelentésbe és számadásba, s őrömmel 

jelezhetjük, hogy ez a legfiatalabb intézetünk minden 

tekintetben megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak, 

sőt tul is szárnyalta azt, Annak daczára ugyanis, 

hogy a kezdet szokásos nehézségeivel kellett küzdenie, 

elől kitérjen ; de ez csak egy pillanatig tartott, mert 

a másik pillanatban már nyakon ragadta a fiatal em-

bert s még mielőtt az védekezhetett volna, kidobta 

a szobából. 

— Pusztulj semmire-kellő ! kiáltott rendkívüli 

felindulással Papp Ignácz, s azzal becsapta az ajtót, 

nem törődve azzal, hogy Madarassy odakin mit mivelt 

Nem is mivelt az semmit, hanem szónélkül 

rendbe szedte a ruháját, szélylyel nézett, hogy látta-e 

kidobatását valaki s mivel nem látott senkit, szó nél-

kül távozott. 

— Nyomorult gyáva ! Madarassynak ezen kije-

lentése mint valami vészharang zúgott a képviselő 

fülében. Nyomorult gyáva ! Papp Ignácz arcza halott 

halvány lett s amily herkulesi erőt érzett izmaiban 

mikor Madarassyt eltávolította a szobából, most egy-

szerre oly erőtlen lett, hogy tehetetlenül rogyott egy 

székbe s feje fáradtan hanyatlott a szék karjára. 

Szemei elhomályosultak, nem látott semmit csak a 

lelket gyilkoló mondást hallotta, hogy: nyomorult 

gyáva! 

Perczekig tartott a lelket gyilkoló állapot, mely-

nek Bene Tamás váratlan látogatása vetett véget. 

Az ifjú mozdulatlanul ülve nézett az ajtóra, 

s amikor rajta Bene Tamást látta belépni, fel akart 

ugrani, hogy fogadja; de nem volt ereje, amint fel 

állt, anélkül, hogy egy lépést tehetett volna, fárad-

tan tehetetlenül rogyott vissza. 

— Az istenért! kiáltott Bene Tamás és sietve! 

lépett az iQu mellé mi történt veled ? 

Itt, mondá szótagolva az ifjú, gondolkoztam 

s fejem a szék karjára hanyatlott, s talán a vér a 

fejembe tódult; mert mikor bátyám bejött s fel akar-

tam ugrani, megszédültem. S azután mosolyt eről-

tetett arczára s hozzá lette, hogy most már nincs 

semmi baja. 

Bene Tamás apai szeretettel hajolt le az ifjú-

hoz, ki azért hogy már — mint mondá nincs 

semmi baja, mintha a székhez lett volna szegezve 

ült mozdulatlanul. 

— Rendkívül rosszul nézesz ki. 

— Elmúlik, a szédülés teszi. — De hogy van 

Irén ? 0 róla beszéljünk. 

— Fekszik; de ha ma meglátogatsz bennün-

ket, akkor már elfogad. Ebédhez, úgymond, felkél. 

— No hál istennek. Ennek őrülök. Ma azon-

ban nem mehetek el; mert egy napra el kell utaznom. 

— Halaszthatlan ? 

— Az. 

— Irén sajnálni fogja. 

— Igazán P No ez boldogító rám. De holnap 

ebédre meghívom magam bátyámékhoz. 

— Ezer örömmel várunk. 

Azután apró dolgokról beszélgettek és Bene 

Tamás elbúcsúzott. — Tehát holnap délre. 

— Holnap délre. Ha élek, gondolá az ifjú és 

sápadt arczán a megszokott férfias büszkeség fog-

lalta el a helyét. 

Folytatása következik. 



23. sxáin 

az első üzleti év eredményeképen részvényenként 3 

forint osztalékot képes adni a részvényeseknek, ami 

8%-os kamatoztatásnak felel meg. Ebben az ered-

ményben azonban nem szerepel az a jelentékeny 

haszon, mely a Krassó-Szörény megyében vásárolt 

klicsovai földbirtok után mutatkozik. Az ügyesen 

vezetett intézet működésére különben még vissza-

térünk. 

— Párbajügy a törvényszék előtt. Nóvák 
József uradalmi ügyész, és dr. Kelémen Béla főszol-

gabíró, a mult évben, a megyei közgyűlésen történt 

ősszeszólalkozásuk alkalmából párbajt vivtak, mely-

ben mind a két fél megsebesült. Ezt a párbajügyet 

f. hó 8-án tárgyalta a szegedi törvényszék, s Kele-

ment 14, Novákot pedig 12 napi államfogházra 

Ítélte. Az ítéletben mindkét fél és a kir. ügyész is 

megnyugodott. 

— Halálozás. Őszinte részvéttel ér-

tesülünk, hogy ifj. Jámbor Nagy István vár-

megyei hivatalnokot súlyos csapás érte, ne-

jének, született Smazál Teréziának f. hó 9-én 

történt elhunytával. A boldogult hült tetemei 

f. hó 11-én, délután 3Va órakor fognak özv. 

Aradi Lajosné házától eltemettetni. Nyugod-

jék békével! 

— Sakk-matt czim alatt, Sziriusz tollából, 

lapunk mult számában megkezett tárczánk folyta-

tását — tér szűke miatt — jövő számunkra kellett 

hagynunk. 

— Az izr. nőegylet hangversenye — 
melyről már megemlékeztünk — széles körben kel-

tett élénk érdeklődést. A hangverseny határnapja 

márczius 3-ára van kitűzve, de a programm még 

nincs végleg megállapítva. Annyi azonban már bi 

zonyos, hogy vidékről is többen fognak közremü 

ködni; ezek kőzött Hentalierné Pauli Mariska, a 

szegedi színház primadonnája, továbbá Fischer Si-

mon, Meák Gyula és Szommer Endre Szegedről, 

Auspitz Jenő H.-M.-Vásárhelyről. Remélhetőleg már 

a legközelebbi napokban az egész programmot kö 

zölhetjük. 

— öngyilkosságok. Irházi Mihály f. hó 7-én 

felakasztotta magát. Tettének oka ismeretlen. Ha 

sonló módon vetett véget életének f. hó 8-án Kat-

lan István kubikos is. Mig neje a piaczon járt, a 

szoba gerendájára akasztotta fel magát; az asztalon 

pedig egy kis czédulát hagyott, a melyre a követ-

kező szavakat irta: „itt egy életunt ember van." A 

szerencsétlen ember egy év óta feküdt súlyos beteg-

ségben, az e fölött való elkeseredés vitte a végze 

tes tettre. 

— Szerencsétlenség. Csendes Juliánná, I, 
tized 543. sz. alatt lakó, 32 éves hajadon nagyfokú 

szívbajban szenvedett. Folyó 10-én reggel vizet akart 

meriteni a kútból, de hirtelen roszszul lett és bele-

szédült a kútba Mire hozzátartozói észrevették, már 

halva volt. 

— Bosszúálló cseléd. Bubor Mária Csillag 

Ármin ékszerésznél szolgált a mult évben, de mivel 

nem a jobbik végéből való a posztónak, nem épen 

barátságosan vált meg a gazdájától. Most aztán Neu 

man Jakabékhoz került szolgálatba; s minthogy a 

Csillag Ármin üzlete ép a Neuman házban van, min 

dennap találkozott a volt gazdájával, akinek a látása 

egyre forralta benne a boszu tüzét. Végre f. hó 8-án 

este lesbe állott egy másik konyhahölgygyei, Tóth 

Pannival s mikor becsukták az ékszerész boltot, a 

két vakmerő leány egy dézsa hamulugos vízzel nya-

kon öntötte Csillagot és a vele volt inast, ugy hogyt 

mind a kettőjük ruhája haszonvehetetlenné lett, s 

a lug sérüléseket is okozott a testükön. A merény-

lők ellen folyamatba tették a bünfenyitő eljárást 

— Közveszélyes őrült. Német Pál elme-
beteg megtámadta az utczán és e^y bottal dereka-

san eltángálta Baráth Mihályt. A megvert ember 

panaszt emelt a rendőrségnél, s e panasz folytán 

Német Pált orvosi megfigyelés alá vették. 

— Hamis mérték használatáért jelentette 
föl a városi mértékhitelesítő Hacker Mátyás és Pol-

lák Ignácz házalókat. A náluk talált mérő eszközt el 

kobozta a rendőrség, s kihágásért meg fogja őket 

büntetni. 

— Nyilvános számadás és köszönet-
nyilvánítás. A „Szentesi polgári olvasókör" által 

f. é. jan. 27-én rendezett Jókai-estély és tánczviga-

lom alkalmából befolyt belépti-jegyekből 168 forint 

felülfizetésekből 56 frt 20 kr. Összesen 224 frt 20 kr. 

S Z E N T E S I L A P . 

Levonva ebből a kiadást 101 frt 19 kr. Tíszta-jö 

vedelem 123 frt 01 kr. Felülfizettek: Ifjú Zsoldos 

Ferencz, Podhracbzky Ferencz, Máhr Kázmér urak 

5—5 frt, Stammer Sándor és Nagy Ferencz urak 

4—4 frt, Kass Gusztáv ur 3 frt, Balázsovits Nor-

bert, Szépe Károly, Szőke István urak 2—2 frt, 

Liebwerth Mihály ur 1 frt 20 kr., Sebesi József, 

Gunszt Lipót, ifjú Sárdi Mihály, Kiss Sándor, Vajda 

Antal, Papp Lajos, Papp Ferencz, Bányai József, 

Mátéffy László, Vass Imre ur és neje, D. Nagy Kál-

mán ur és neje, dr. Mátéffy Pál, Tánczos Lajos, 

Borsodi Imre, dr. Mátéffy Ferencz, Molnár Imre, 

H. Szabó Lajos, Nyiry Gyula, ifjú Kovács Sándor, 

Bánfalvi Lajos, Stark Nándor urak és Vajda Sán-

dorné asszony 1—1 frtot, itju Borbély Lajos és Piti 

Tamás urak 50—50 krt. — Fogadják ugy a fent 

nevezett t. felülfizetők, mint a Jókai-estélyen közre-

működött körtagok és a bálrendezők, továbbá Sré-

ter Anna úrhölgy a díszes rendezői jelvények elké-

szítéséért és a polg. leányiskola igazgatósága az áll-

vány átengedéséért az elnökség őszinte köszönet-

nyilvánítását. Az e l n ö k s é g . 

— A kutya a hadsereg szolgálatában* 
A porosz hadügyminisztérium külön rendeletet adott 
ki a hadi-kutyák gondozása, betanítása s használa-
táiól, melyben kiemeli a kutyák jeles hadászati ta-
lentumát. Különösen használhatók ezek a kutatásoknál 
és a biztonsági szolgálatoknál, továbbá az előőrsök 
jelentéseinek küldésénél, egyes őrszemek támogatá-
sára s egyetalán az őrségek közti érintkezések bizto-
sítására s az elesettek, eltűntek vagy szökevények 
felkutatására. De nem valamennyi kutya-taj alkalmas 
hadászati czélokra; a leghasználhatóbbak a vizslák, 
a juhász-kutyák s különösen a fehér uszkárok (pud-
lik). Négylábú barátainkat azonban alapos betanítás 
után lehet csak katonai szolgálatoknál használni. A 
hadi póstát szállító kutyák nyakukra csavart zaes 
kóban viszik az üzeneteket s a jól betanított hadi-
kutya éjjel-nappal viszi a rábízott terhet, sürü bo-
zótok között szárazon és vizén át lehetőleg feltűnés 
nélkül tőrekedve czélja felé. 

— Hány perez mult el Krisztus szüle-
tése ó t a ? Az emberiség legnagyobb része valami 
rettenetes számmal felelne hirtelenében erre a kér-
désre. Pedig alaposan csalódnék, mit alábbi számi-
tás fog bebizonyítani: 1 órában van GO perez, 24 
óra alatt 1440 perez, 30 nap alatt 43,200 perez, 1 
év alatt 518,400 perez, 1893 év alatt 982.331,200 
perez. Vagyis Krisztus születése óta csak bagatell 
982 millió perczecske mult el. 

— Gazdászati és kertészeti diszmű. Va-
lóban joggal nevezhető ennek a Mauthner Ödön bu 
dapesti magkereskedő ez idei főárjegyzéke, a melyet 
gondos és kitűnően tájékoztató szerkesztésű szövege 
mellett a számos fekete ábrákat nem is tekintve 
ragyogó színnyomat 90 mülap diszit. Mauthner 
a mult nyáron Amerikában járt és az ottani nö-
vénytermelő körök nagy haladottságot tanúsító mun-
káját tanulmányozva, rájött, hogy mennyire czél-
szerü lesz hazánkban is természethü színekben mu-
tatni be a közönségnek a terményeket. Ezen kápráz-
tató csínnal kiállított tájékoztató mű a növények 
ismerete tekintetében nagy átalakulásokat van hivatva 
előidézni. Ha szép növényt ismertünk látásból, be-
szerezni óhajtottuk volna, de nevét esetlegesen nem 
tudtuk. A Mauthner árjegyzéke alapján azonban a 
természethü színezés nyomán ráismerünk és nevét, 
leírását sőt számtalannak tenyésztési módját is meg-
tanuljuk e diszműből. Mauthner 184 oldalú kataló-
gusa természetesen csak azoknak, kik rendeléseik-
kel megtisztelni óhajtják a czéget, kívánatra ingyen 
és bérmentve megküldetik. 

76. oldal. 

És most — oh Istenem ! — elfonyadl a rózsa 

Az életnek fáján . . . . s szirmait hullatja. 

Majd lehull egészen s végkép elenyészik, 
Porrá lesz, miből lett: a nehéz hant alatt . . . 
S a szülők fájdalma elhunyt gyermekükért 
Nem enyhül, nem enyhül, bár az idő halad. 

Istenem, Istenem! ez az élet sorja ? 

Kit legjobb' szeretünk, azt viszed magaddal ? 

— Ah, értelek, értlek! Ki nekünk is kedves, 

Az kedves neked is, azt feded be hanttal. 

A kinos fájdalmat enyhíted a hittel, 

Kárpótlást nyújtasz a bánatos szüléknek: 

Hogy az elveszettet fellelhessék újra 

Többi gyermekökben . . . azokban, kik élnek. 

És te ifjú a n g y a l ! ott fenn az egekben, 

Vedd oltalmad alá a siró szülőket 

S kedves testvéridet védő szárnyaiddal . . . ! 

— — S ha eljön az idő, vidd magaddal őket! 

894. febr. 6. 
jíesi Kovács. 

Elhaltak névsora. 
Szentes, 1894. január 21-tői február 10-ig. 

Garaia János 75 éves szívbaj. Rosta István, 2 
hétes születési gyengség. Szántó Sándor 67 éves 
szívbaj. Lénárt Maria 30 éves agyszélhüdés. Gvulai 
Zsófia 16 éves szívbaj. Solti Juliánná 3 hetes bél-
hurut, Horváth Judit 73 éves inéhrák. Nemes János 
3 hetes bélhurut. Varga Miklós 78 éves agyszélhüdés. 
Fábián N. János 1 hónapos bélhurut. Kotvics V. 
Imre 4 napos születesi gyeneség. Papp Irén 7 napos 
születési gyengeség. Vasvári Sára 75 éves szívszél-
hűdés. Lénárt Máté 5 napos ránggörc? Dora Tóth 
János 52 éves bélhurut. Horváth János 34 éves tü-
dőgümmőkór. Dobos Lajos 6 éves torokgyik. Bimbó 
Sándor 51 éves tüdőlob. Erdélyi Margit 7 hó bél-
lob. Keresztes N. Ida 16 éves szívbaj. Pápai Mária 
57 éves tüdővész. Ehrlich Erzsébet 67 éves szívszél-
hűdés. Katlan Isván 55 éves öngyilkosság akasztás 
Csendes Juliann 32 éves vízbe fűlt. Papp Maria 7 
honapos ranggörcs. Mányai Imre 08 éves májbeteg-
ség. Csákó Mihály 66 éves gyüuiőkor. Végső Erzsé-
bet 75 éves agyszélhüdés. Balla Borbála 70 éves 
végelgyengülés. Cseh Juliánná 34 éves tüdőgümőkor 
Győri Imre 6 hetes bélhurut. Irházi Mihály 73 éves 
öngyilkos akasztás által. Gyura Mihály 6 hetes bél-
hurut. Tar Annna Erzsébet 7 éves tüdőhurut. Csuka 
K. Juliánná 14 hetes bélburut. Csonka Ferencz 65 
éves tüdőlob. Buzi N. Zsuzsánna 83 éves végelgyen-
gülés. Csernus L. Ferencz 37 éves véletlen halál 
fáról leesett. Fazekas János 78 éves tüdőhurut. Kar-
dos Mátyás 22 éves tüdőlob. Horváth Lajos 4 éves 
has hártyalob. Laczkó Lajos 1 hetes születési gyen-
geség. Vass János 3 éves torokgyik. Józsa Imre 14 
agyhárgyalob. Kovács Ferencz 41 év s tüdővész. 
Bodzás Juliánná 7 éves roncsolótoroklob. Hidas Já-
nos 3 hó bélhurut. Vass Sara 80 éves végelgyen-
gülés, Blarchtik Ferencz 56 éves tüdő ész. Kiss Fe-
rencz 4 éves hártyástoroklob. Tar Mária Eszter 4 
honapos bélhurut. Tőröcskei Erzsébet 75 éves méh-
rák. Pásztor Klara 75 éves végelgyengülés. Pásztor 
Rozália 33 éves tüdővész. Takács Juliánná 39 éves 
tüdőgümőkor. Barakonyi Ferencz 6 hó bélhrut. Né-
gyesi János 34 éves güinőkor. Kátai P. Magdolna 
66 éves végelgyengülés. Buzi F. Erzsébet 64 eves 
végelgyengülés. 

A bánatos szülőknek. 
— Emlékül. — 

Jött a szomorú hir, mely mélyen lesújtott: 

Meghalt az Iduska, oda a kedves lány! 

Jobblétre szenderült, nehéz fájdalomtól 

Végképen megtörve, oly rövid lét után. 

Láttam a koporsót, láttam a halottat, 

Szomorú szülői zokogva siratták. 

Anyja reá borult a kedves halottra, 

S hevesen csókolta meghidegült ajkát. 

Es ő, a tavasznak letört lilioma, 

Anyja ölelését szótlanul fogadta ; 

Máskor ő vigasztalt hej, de a zord halál 

Lezárta ajakát s hideg földnek adta. 

Máskor az életnek tündöklő rózsája 

Ott virított arczán s piros volt az ajka . . . 

Szerkesztői üzenet. 
„Ideálom r a v a t a l á n á l E g y érzelmes sziv 

naiv ideálizmusa és borongó bánata nyilatkozik meg 

beküldött czikkecskéjében. Gondolatai nem nélkülö-

zik a poézis szépségeit; de a kidolgozás gyakorlat-

lan kézre vall. Ezen ugyan egy kis csiszolással könnyű 

volna segíteni, de — őszintén megvallva — a mi kö-

zönségünk, a fiatal szivek ábrándos refleksziói iránt, 

nem bir kellő fogékonysággal. 

KAzeladás. 
Rácz Ferenczné I. t. 130 számú háza a vá-

rosi kórház átellenében, kedvező feltételek 

mellett szabadkézből eladó, s melyet a vevő 

azonnal el is foglalhat. — Értesítést lehet 

nyerni Rácz Ferencz I. t. 32. sz. kurczaparti 

házánál. 



.4 oldal. 

Hirdetmény. 
Szentes városnál alkalmazásban levő ren-

dőrök, kézbesítők és hivatal szolgák 1894. 

évi ruha illetménye u. m. 

10 drb köpönyeg. 8 drb posztó nyári 

dolmány, 8 drb posztó téli mente, 8 drb posztó 

nyári magyar nadrág, 8 drb téli magyar nad-

rág, 20 drb nyári zubbony, 20 drb téli zub-

bony, 20 drb posztó nyárialengyel nadrág 

20 drb posztó téli nadrág, 20 drb vitorla 

vászon bluz, 20 drb vitorla vászon lengyel 

nadrág,^39 pár nyári, 40 pár téli csizma, 35 

drb miczi-sipka, 10 drb magyar kalap, 24 

drb katona nyakkendő, 20 drb kar-kötő elő-

állítása zárt ajánlati verseny utján a tanács 

által szabadon választandó vállalkozónak 

fog kiadatni. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy 

bepecsételt borítékba zárt, s 50 kros bélyeg-

gel ellátott ajánlataikat a vállalati összegnek 

megfelelő 10% bánat pénzzel az öltözékek-

hez használandó posztó, vászon, zsinórzat, 

gombok, taipfej, bélés-bőrök mintájával, 

azon nyilatkozattal, hogy a feltél eleket isme-

rik, a tanácsteremben, hol a feltételek hiva-

talos órák alatt megtekinthetők f. évi febr 

21-én d. u. 3 óráig adják be, annyival inkább 

mivel az elkésve, vagy utólag beadott aján-

latok figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1894. febr. 9-én. 

Nagy Imre 
1—3 tanácsnok. 

Meghívás. 
A „Szentesi iparos iíjak önképző köre 

1894. évi febr. hó 25-én délután 2 órakor 

sáját helyiségében tartandó évi rendes köz-

gyűlésére a t. körtagokat van szerencsém 

meghívni. 

Szentes, 1894. évi febr. 10. 

Jttácz Zsigmond 
elnök. 

TÁRGYSOROZAT: 

1. Elnöki évi jelentés az egylet mű 

ködéséről. 

2. Pénztárnok évi jelentése. 

3. A zárszámadások átvizsgálása. 

4. A jövő évi költségvetés megállapítása. 

5. Indítványok tárgyalása. 

6. Az alapszabályok netán szükségessé 

vált módosítása. 

7. Az egylet tisztviselőinek valamint a 
választmány és rendezők egy évre való meg-
választása. 

___ S Z E N T E S I L A P . 

Özv Szamosközi Józsefné 
III. tized 73. számú házánál egy külön lakás 

amely boltnak is alkalmas, minden hozzá-

tartozó épülettel Szent-György naptól vagy 

azonnal is kiadó. 

77. szám. 

A körös-tisza-marosi árm. és belvizszab társ. elnökétől. 

233 - 1893. 

Pályázati hirdetmény. 
A körös-tisza-marosi ármentesitő és bel-

vizszabályozó társulatnál üresedésben levő s 

évi 1200 frt fizetéssel és 200 frt lakbér illet-

ménnyel rendszeresített nyilvántartói 
állásra, továbbá évi 800 frt fizetéssel és 

200 írt lakbérrel javadalmazott egy, eset-
leg két segédnyilvántartói állás-
r a pályázat hirdettetik annak megjegyzésé-

vel, hogy ezen tiszti állások a társulat alap 

szabályainak 38-ik §-a értelmében nyugdij 

jogosultsággal vannak egybekötve. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy 

életkorukat, képesítettségüket s eddigi foglal-

kozásukat igazoló bizonyítványokkal felszere 

lendő kérvényeiket a társulat főigazgatóságá-

hoz (Szentesen) f. évi febr. hó 25-ik 
napjáig adják be. 

A később beérkező pályázatok figyel 

men kivül hagyatnak. 

Szentes, 1894. február 9-én. 

Gróf Károlyi Tibor 
1—2 társulati elnök. 

Horváth János örökösök ívs 

fábiáni 103, és a zuhogónál 45 katasztrális 

hold földjük vetéssel együtt Szent-Mihály 

napig haszonbérbe kiadó. — A zuhogónál 

kukoriczának vagy dinnyének 25 hold földjük 

van felszántva. - Továbbá az örökösök kur-

czaparti házuknál 4 szobás lakás az ehez 

tartozó melléképületekkel együtt haszonbérbe 

kiadó vagy örök áron is eladó. — Értekezni 

lehet a kurczaparti I. t. 163. számú háznál. 

Tóth Ottilia Pain lstvánne 
I. t. 68. sz háza kedvező feltételek mellett 

eladó, ugyanott 3 szobára való jó száraz hajó 

padló deszka és 10 kocsi homok van eladó. 

Értekezni Hufnagel Jakab vm. állatorvossal 

a czéházzal átelleni I. tized 221. számú 

2V3 lakásánál. 

Hirdetés. 
Van szerencsém a^nagyérdemű közön-

séget értesíteni, hogy a megnyíló tavaszi 

évadra, a szobafestéshez szükséges ujdivatu, 

ízléses mintákkal láttam magamat el, s már 

most felhivom a t. közönség figyelmét, hogy 

a szakmámba vágó munkákat a legjutányo-

sabb árszámitással vállalom el; úgyszintén 

mindennemű mázoló munkát, czég-
táblairást fára, vászonra, falra vagy 

üvegre, valamint aranyozást és bron-
zolást. 

Javításoknál a legmérsékeltebb munka-

dijat számitom. 

A n. é. közönség szíves pártfogását kérve 

tisztelettel 

Hegedűs Márton, 
szoba-czimfestő és mázoló. 

Lakásom 1.1. 225. sz. ügrai kovács-féle saját házamban. 

Özv. Dobray Sándorné 
házában egy űzlet-helyiség kiadó. 

IFJ. SARKADI MIHÁLY 
Szénássy Ferencz-féle III. tized 202. sz. há-

zánál egy bútorozott szoba, előszobával együtt 

Szt.-György-naptól kiadó. 

M e g h í v á s . 

A „szentesi kereskedelmi rész-
vénytársaság" 1894. évi márczius hó 

4-én délelőtt 9 óiakor saját helyiségében 

(Hariss-ház) tartandó 

l-ső évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

Szentesen, 1894. évi február hó 6-án. 

Burián Lajos, 
igazgatóság; elnök. 

Tárgysorozat: 
1) Az 1893. évre vonatkozó igazgató-

sági jelentés, ennek kapcsán a mérleg elő-

terjesztése a nyeremény felosztására vonat-

kozó javaslattal együtt; 

2) Az 1893. évre vonatkozó felügyelő 

bizottsági jelentés, a mérleg jóváhagyása és 

a nyereség felosztása. 

3) A felmentvények megadása. 

4) Három igazgatósági tag választása. 

5) A felügyelő bizottság újra választása 

a 29. §. alapján. 

6^ A jegyzőkönyv hitelesítésére két rész-
vényes kiküldése. 

Figyelmeztetés! 
Azon részvényesek által, kik a közgyű-

lésen részt venni kívánnak, a részvények 

vagy az azokról kiállított záloglevelek alap-

szabályaink 14. §-a értelmében, intézetünk 

pénztáránál legalább 8 nappal a közgyűlés 

lelőtt, elismervény ellenében leteendők. 

Pintér István 
kistőkei tanyáján 2 kazal here-szénája van 

öl számra is eladó. j . 

a 
Dr. Ecseri Lajos 

I. tized 235. számú, Pál Sámuel-féle házábai 

a jelenleg Jakó Mihály által bérelt két űzlet-

helyiség és lakás folyó évi ápril. 24-étől 

fogva bérbeadandó. 2V3 

Szegi P á l 
IV. tized 86. sz. kisérparti házánál egy bolt 

helyiség szobával együtt több évre haszon-

bérbe kiadó ; értekezhetni lehet a fenti szám 

alatt Szegi Pál tulajdonossal. 2V2 

Meghívás, 

A szentesi takarékpénztár 1894 
évi február hó 21-ik napján d. e. 8 és fél-

órakor saját házában 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés. 

2. Zármérleg beterjesztése a felügyelő 

bizottság jelentésével nyeremény felosztása 

és a felmentvény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 

4. Évi költség előirányzat és leltár be-

mutatása. 

5. Kérvények és indítványok tárgyalása 

melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal 

beadatnak. 

6. A közgyűlési jkönyv hitelesítésére két 

részvényes tag megválasztása. 

7. Felügyelő bizottság választása. 

Szentes, 1894. február 3. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

Kivonat az alapszabályok 22. §-áböl. 
A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, 

ki részvényeinek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek 
az intézet bivatalábani felmutatása mellett igazolvá-
nyát és szavazati jegyeit a közgyűlés, előtti nap d. 
e. 12 órájáig már megszerezte és részvényeit a rend-
kivűli közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a rendes 
közgyűlés előtt pedig 30 nappal saját nevére jegy-
zetten átíratta. 

J e g y z e t . A közgyűlés tárgyai 8 nappal a 
közgyűlés előtt az intézet helyiségében kitéve, a rész-
vényesek által megtekinthetők. 3—3 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorggajtóján^ 

Üzlet átvétel. 
Tisztelettel tudatom hogy, i f j . Varga 

Imre czég alatt 5 éven át fenn állt rő-
fös és rövidáru kereskedést meg-
vettem s azt 

B u d a y I m r e 
czégem alatt az üzlet eddigi helyisé-
gében kispiaczon tovább folytatni fogom. 

Tizenkét évi működésem melyet e szak-

mában töltöttem s a rendelkezésemre álló 

eszközök azon kellemes helyzetbe juttatnak, 

hogy az átvett üzletet sokkal nagyobb je-

lentőségre fogom emelni. 

Raktárom a kézmű,-divat és rö-
vidárukban oly dúsan és változatosan 

van felszerelve, hogy ezen czikkekben hason-

nemü üzletekkel annál is inkább kiálja a 

versenyt, mert elsőrendű gyárakkal állván 

összekötetésben, t. vevőimet a legnagyobb 

előnyökben részesíthetem. 

Főczélom : ugy a helybeli mint a vidéki 

közönség érdekeit szem előtt tartva jó-

minőségü árukkal a legolcsóbban pontos és 

lelkiismeretes kiszolgáltatás által az eddig irán-

tam tanúsított szives bizalmat továbbra is 

kiérdemelni. 

Szentes, 1894. február hó. 

kiváló tisztelettel 

Buday Imre. 




