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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova u lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS'VEGWES 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.j 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

PőazerkeHttfe én kiadó-tulajdonos : 

S I M A F E R E N C Z 
PelelÓH-gserkesztő : 

K O V A T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és lapk i l iordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Stikli az egyháznál. 

(P.) A mi kedves pákuliczaink megint 

tanúbizonyságot tettek arról, hogy: ,az ö s z-

t ö n ellen rugódozni nem lehet.* Nekik vé-

rükben van az, hogy lépten-nyomon stikliket 

kövessenek el és cseleket szőjjenek-fonjanak. 

S minthogy az uj kormányzat alatt a vár-

megyén szük korlátok közé szorult a tér, a 

melyen virtuskodhatnak ; hát sietnek átcsapni 

oda, a hol még szabad a vásár: az egyházi 

élet mezejére. 

A helybeli reform, egyház presbitériumá-

nak és tisztikarának mandátuma lejáróban 

van ; küszöbön áll az uj választás S az egy-

háztanács és a tisztikar pákulicz tagjainak 

lelkén a balsejtelmek sötét fellege borong. A 

kisbiró: a lelkiismeret azt súgja nekik, hogy 

nem jól sáfárkodtanak; s a közérzülettel 

sokszor ellentétbe helyezkedtek. Nem ok nél 

kűl aggódnak tehát, hogy meg kell ismer-

kedniük a népszerűtlenség ama szimbolumá 

val, a mit köznyelven — u t i l a p u n a k 

neveznek. 

De nem azért Őszültek és kopaszodtak 

meg a hirhedt pákulicz iskolában, hogy ne 

tudjanak magukon egy kis furfanggal segiteni. 

ímhol bölcsen kieszelték tehát a következőket: 

Az egyháztanácsban keresztül vittek egy 

fortélyos határozatot, mely nem mond sokat, 

mindössze anynyit, hogy a választásnál semmi 

más szavazatlap nem érvényes, csupán az 

a melyet az egyházi elöljáróság oszt k i ; és 

ezeket a szavazatlapokat nem kézbesitik a 

szavazóknak, hanem mindenki köteles sze-

mélyesen elmenni értük az egyházi elöljáróság 

irodájába. 

Nos, a kinek szeme vagyon a látásra, 

az mindjárt tisztában lehet vele, hogy hova 

gravitál ez az okos határozat. A jó pákuliczok 

először arra számitanak, hogy a szavazók 

legnagyobb része nem igen fog futkosni a 

szavazatlapok után ; másodszor arra speku-

lálnak, hogy a ki elmegy az egyházi elöljá-

róság irodájába, azt Kristó Nagy Istvánék 

fogadják, s az ismert mód szerint szépen 

leveszik a lábáról, és ugy szavaztatják, a mint 

nekik tetszik. 

Hát, kedves jámbor báránykáink, nagyon 

ravasz számítás ez, csak egy piczike hibája van. 

Méltóztattak ugyanis elfeledkezni arról, hogy 

Isten kegyelméből még mi is élünk itt a 

másik táborban, és — fájdalom — megvan' 

az a rossz szokásunk, hogy nem hagyjuk 

magunkat megfogatni az ilyen gyönge há-! 

lóban. 

íme, mindjárt akadt közöttünk egy ke-' 

mény kálvinista : Burián Lajos polgármester, 

a ki átlátott a szitán, és előterjesztést, ille-

tőleg felebbezést adott be a famózus határozat 

ellen. Burián Lajos ebben a beadványában 

— melyet volt alkalmunk látni — kifejtette, 

hogy a választás a tervezett alakban csak 

karrikaturája volna a szabad választásnak, 

melyoek lényege az, hogy mindenki a saját 

maga által kiállított szavazatlappal gyakorolja 

választási jogát. Ha csak olyan szavazatlap 

lenne érvényes, melyet az egyházi elöljáróság 

ád ki, s még az is csak ugy, ha a választó 

személyesen megy érte a . egyházi elöljáróság 

irodájába, ez nemcsak megszorítása, hanem 

egyúttal befolyásolása volna a választásnak, 

mert tért nyitna a legmesszebb menő kor-

teskedésnek és pressziónak. 

Burián Lajos beadványát a csütörtöki 

ülésben veszi tárgyalás alá az egyháztanacs. 

Kötelességünknek tartjuk tehát tigyelmeztetni 

a presbitereket, hogy erre az ülésre t e l j e s 

s z á m b a n jelenjenek meg, és ne engedjék, 

hogy az egyházi élet terét ilyen botrányos 

stiklivel fertőztessék meg a pákuliczok. 

Ha már nincs semmi egyéb szent a köz-

életben, legalább e g y leKyen a cselszövé-

nyektől tiszta és a fondorlatoktól szeplőtelen : 

az Urnák anyaszentegyháza! 

Városi közgyűlés. 

— Első nap. — 

(P.) A november 26-iki közgyűlésen eleinte 

kongott a terem az ürességtől. Az ülés megnyitá-

sakor alig egy-két városatya volt jelen. A mig azon-

ban a mult ülés jegyzőkönyvet olvasta a főjegyző, 

minduntalan nyílt az ajtó, s apránként eltoglaltak 

a székek nagy részét a képviselők. 

A napirend előtt a polgármester bejelentette, 

hogy ép most folyik az árverés a nagy vendéglőre; 

s egyúttal kérte, hogy az árverés eredménye fölött 

a következő napon döntsön a közgyűlés; mert a 

dolog sürgős. Ezt az indítványt el is fogadták. 

Azután Kátai Pál János szólalt fel, elmondván, 

hogy több képviselő társától ugy értesült, hogy a 

napokban egy botrányos korcsmai verekedés történt, 

melynek hőse az adóügyi tanácsnok volt. Kérdezi 

a polgármestertől, hogy van-é tudomása az esetről, 

s ha igen, minő intézkedéseket tett a botrányos vi-

selkedés megtorlására ? 

Burián Lajos polgármester válaszában előadja, 

hogy értesült az esetről, és nyomban meg is indí-

totta az elővizsgálatot az adóügyi tanácsnok ellen ; 

a felvett vizsgálati jegyzőkönyvet pedig, további el-

járás végett, beterjesztette az alispánhoz. 

Kátai Pál János attól tart, hogy az alispán 

intézkedése soká várat magára. Már pedig a tiszti-

kar reputácziója megköveteli, hogy az ilyen botrányt 

nyomon kövesse a megtorlás. (A főkapitány kicsiny-

lőleg mosolyog.) Kátat erre a mosolygásra a követ-

kező szavakat vágta oda: tHa a főkapitány urnák 

az ilyen kihágás rend, nekem nem az; ha a főkapi-

tány urnák ez jól van igy, nekem nem jól van ; mert 

első sorban a főkapitány urnák kellett volna a korcs-

mai botrányos verekedés hőseit elfogni és becsu-

katni! Indítványozom tehát, hogy Nagy József adó-

ügyi tanácsnok ellen, botrányos viselkedés czimén, s 

alis lem mondaná ki a felfüggesztést, a képviselő-

testuietneR akkor is jogában lesz azt megtenni. 

Filó Tihamér dr. konstatálja, hogy a képviselő-

testületnek joga van az alispáni intézkedés bevárasa 

nélkül is határozni. A Kátai indítványát — annak 

indokainál fogva — pártolja. 

A szavazás elrendeltetvén, Kátai Pál János 

indítványa 31 szóval 29 ellen elfogadtatott; s egy-

ben Nagy Józset fizetése a felfüggeáztés tartamára 

V® részben allapittatott meg; kimondatván az is, 

hogy a helyettest a közgyűlés a következő napon 

választja meg. 
Szathmári Pál fölveti azt a kérdést, hogy a 

verekedésben résztvett többi tisztviselő ellen nem 
kellene é hasonló módon eljárni ? 

A polgármester azt feleli, hogy az általa meg-

tartott elővizsgalat adatai szerint megvert ember 

több is van ugyan, de verekedő csak egy : a fel-

függesztett tanácsnok. 

László Vilmos dr. főorvos abban a vélemény-

ben van, hogy a ki meghagyja magat verni a korcs-

mában, az még jobban elítélendő, mint a verekedő. 

Tehát a sajnálatos esetben szerepelt összes tisztvi-

selőket fel kellene függeszteni az állásuktól. 

Ezt az indítványt azonban — a polgármester 

ellenzése tolytán — mellőzte a közgyűlés. 

A napirend első targya a jogügyi szakosztály 

azon véleménye volt, hogy a városi ügyésznek — 

beadott kérelme folytán — engedtessék meg a ma-

gan perek vitele, s a szerv, szabályrendelet ily ér-

telemben módosittassék. 

Filó Tihamér dr. nem fogadja el a jogügyi 

szakosztály javaslatát. Mert igaz ugyan, hogy nemely 

városban meg van engedve az ügyésznek a szabad 

ügyködés, de az ilyen helyeken nem 1000 frt, ha-

nem 3— 400 frt az ügyészi fizetés ; sőt régebben ná-

lunk is 600 frt volt, s ép azért lett 1000 frtra fölemelve, 

hogy magán ügyködést ne folytasson az ügyész. Kü-

lönben is tudomása szerint ugy áll a dolog, hogy 

Ecseri Lajos dr. városi ügyész két pénzintézetnél el-

foglalt ügyészi állásánál fogva nem tud hivatásának 

kellően megfelelni. S emlekezteti a képviselőtestüle-

tet, hogy a mostani szabályrendelet enyhebb az előb-

binél, mert most megvan engedve a peren kívüli 

ügyekben való eljárás, a mi az előtt el volt tiltva. 

Ez pedig elég kedvezmény. 

Szeder János teljesen egyetért Filóval, és semmi 

szin alatt se engedné meg az ügyésznek a magan 

prakszist, mert fordulhatnak elő érdekösszeütközé-

sek, s ily esetekben az ügyészt ellenőrizni lehetetlen. 

Azt se tartotta helyesnek, mikor megengedték a 

peren-kivüli ügyekben való eljárást. Ha kevés az 

ügyészi fizetés, ahoz szívesen hozzájárul, hogy mél-

tányosan fölemeltessék, de a magán gyakorlatot tel-

jesen inkompatibilisnek tartja az ügyészi állással. 

Egyedül Temesváry Antal tett egy gyönge kí-

sérletet az ügyész kérelmének támogatására; de a 

közgyűlés roppant többséggel — valamennyi szava-

zattal 7 szavazat ellen — elvetette a jogügyi sza-

kosztály javaslatát. 

A közvilágítás kérdése képezte a második ér-

dekes tárgyat. A gazdászati szakosztály azt javasolta, 

hogy a mostani vállalkozó szerződési kötelezettsége 

alól november végével mentessék föl; s a közvilá-

gítás újra adassék vállalatba, 2 havi felmondás ki-

kötése mellett; ha pedig nem akad megbízható vá-

lalkozó, akkor a város térjen át a házi kezelésre. 

Aradi Kálmán főkapitány a házi kezelés mel-

a felfüggesztés kimondása mellett, a fegyelmi el- lett foglal állást, mert kívánatos volna már egyszer 

járás elrendeltessék/ jmegtudni, hogy mennyibe kerül a jó világítás; s 

A polgármester ezzel szemben ajánlja, hogy . mert nézete szerint különben is csak rövid idő kér-

várja be a kOzgyülés az alispán intézkedését. Ha az'dése, hogy áttérhetünk a villanyvilágításra, 



8. oldal SZENTESI LAP. 

Szeder János pártolja a főkapitány indítványát, helyre, a behajtásra vonatkozó rendelet visszavonása 

és ÎfopaHja annak indokait. A házi kezeléstől nem végett. 

k ii félni; hiszen abba hagyhatjuk azt, a mikor1 Bánfalvi Lajos állott fel erre s azzal kezdi, hogy 

akariuk ; és ne feledjük, hogy a helypénzszedés házi. tudja, hogy a polgármester éles megjegyzése ő reá 

kezelésétől is ijesztgettek bennünket, pedig az szép!vonatkozik (Burián Lajos közbeszól: őrülök rajta, 

hasznot hozott a közpénztárnak. ¡hogy elértette.) De ő nem tud ebben az ügyben arra 

A polgármester arra figyelmezteti a közgyűlést, a magasabb szempontra helyezkedni a melyre a pol-

hogy decz. l-ig már kevés az idő arra, hogy a házi;srármester emelkedett. (Burián Lajos: „Azt elhiszem.') 

kezelést berendezhessük. Egyébiránt ebből az alka-j Nevezetesen ő a kataszteri bizottság tagjait nem te-

lomból jelzi, hogy a villanyvilágitási szerződést kinti vendégeknek. Különben azzal mentegetőzik, hogy 

megint visszavetette a belügyminisztérium. 0 azon-

ban megszerezte Kaposvár város hasonló szerződé-

sét, melyet a minisztérium is jóváhagyott. Ajánlani 

fogja, hogy ennek a szerződésnek a szövege szórói-

szóra elfogadtassék, mindössze a nevek felcserélésé-

vel. Igy reményleni lehet, hogy a minisztérium az 

általa már előzőleg elfogadott feltételeket jóváhagyja. 

Tehát nem kell már sok ideig várni a villanyvilá-

gításra. 

Kálmán Mihály szerint eddig az volt a baj 

hogy a rendőrség nem teljesítette kellően a köteles-

ségét a vállalkozóval szemben. Tartsuk érvényben 

a szerződést, de tartassuk is meg szigorúan a vál-

lalkozóval. 

Szeder János a mellett van, hogy meneküljön 

meg a város a vállalati szerződéstől. Különben a hiá-

nyokért nem lehet csupán a vállalkozót okolni, mert 

a város nagy kiterjedésénél fogva nehéz a felügyelet. 

Kátai Pál János nem barátja a házi kezelésnek, 

inert nincs akire a kezelést rá bizhatjuk. Tegyünk 

tehát kísérletet más vállalkozóval ; s ha nem ka-

punk alkalmas és megbízható vállalkozót, inkább 

várjuk be sötétben a villanyvilágítást, hogy sem a 
házikezelést megkoczkáztassuk. 

Pataki József szívesen felmenti a mostani vál-

lalkozót, de addig csak maradjunk szépen sötétben, 

a mig meg lesz a villany világítás. 

A közgyűlés nagy többsége a házi kezelés mel-

lett döntött; mely decz. 1-én, legkésőbb decz. 15-ig 

berendezendő: addig érvényben marad a mostani 

szerződés. 

Az óvodákra nézve vita nélkül elhatározta a 
k pviselőtestület, hogy a 4-ik óvodát egyelőre nem 
állitia föl; de ha szükségesnok mutatkozik, a IV-ik 
i ui számára — béreit házban — nyári menedék-

helyet létesít. 

A Kurcza iszapjának gazdasági czélokra való 

felhasználása és a Kurczára szolgáló közök elzárása 

iránt beadott indítvány fölött rövid eszmecsere volt, 

melyben az indítványozó Bartha János, továbbá 

Szeder János és Abaft'y Zsigmond mérnők vett részt, 

Érdemleges határozatot — az indítványozó kívánsá-

gára — majd a kurczai halastó kérdésével kapcso-

latosan hoz a közgyűlés. 

Hosszabb vita volt a belső tehenesi dülő utak 

kijelölése tárgyában. Felszólaltak : Abaffy Zsigmond 

mérnök, Szántbó Dániel, Szeder János, Kálmán Mi-

hály, Bnrtha János és Kátai Pál János. A határozat 

ugy szól hogy a belső tohenesi dűlőutakat, valamint 

az ottani földrészleteket is — utóbbiakat azonban 

mérsékelt díjért köteles a városi mérnök kijelölni; 

köteleztetik továbbá kimérni a határ többi részében 

is azokat a dűlőutakat, a melyek a kataszter készi 

tése előtt és azóta ki nem jelöltettek. 

Az iparos tanoncz iskola felügyeletével meg-

bízott bízottság bejelentette, hogy a tanoncz iskola 

előkészítő osztalyába tanítóul Sajó Sándort, első osz-

tályába Szabó Lajost, a másodikba Pap Lajost, a 

harmadikba Sugár Ármint, igazgatónak és rajztaní-

tónak pedig Zoó Jánost alkalmazta. 

Ennek kapcsán a polgármester figyelmeztetni 

kéri a bizottságot, hogy hason tárgyú jelentését jö-

vőre az iskolai év kezdete előtt terjessze be. 

Varga Ferencz utal arra, hogy a tőrvény az 

ipariskolai tanítók alkalmazásának jogát a képviselő-

testületre ruházza. Ez a jog azonban a bizottság el-

jarása által ki van játszva. Indítványozza, hogy az 

alkalmazott tanítók csak egy évre erősitessenek meg. 

ő nem is akarta az élelmezés költségét a kataszteri 

bizottság tagjain behajtatni; mindössze az volt a 

czélja, hogy Juhász Jánost megszámoltassa a költsé-

gekről. De minthogy Juhász elhalálozása folytán ezt 

a czélt el nem érheti, nem szándékozik tovább for-

szírozni a dolgot. 

A polgármester válaszában frappáns hatással 

megjegyezte, hogy ez a kérdés még az ismeretes 

hajszák szomorú korszakának a kinövése. Reményű 

azonban, hogy most már le fog tűnni a napirendről, 

mert ő tüzetes előterjesztést tett a vármegye főispán-

jának, s tőle azt az Ígéretet kapta, hogy illetékes 

helyen megfelelőleg informálni fog. 

A mint Bánfalvi meghallotta ezt a fordulatot, 

összehúzta magát, mint a sün ; és bölcsen elhall-

gatott. A közgyűlés aztán egyhangúlag eltogadta a 

polgármester javaslatát. 

A Kiisztiáni István tanár megerősítésére vonat-

kozó miniszteri leirat tudomásul vétetett. 

A 12-ik tanári állás betöltésére nem hajlandó 

a közgyűlés. Okait feliratban fogja a miniszter előtt 

kifejteni. 

A pénzügyminiszter azon iptézkedése, hogy az 

1892. évi fogyasztási adóból beszedhetlenné vált 5182 

frtot visszautalványozta a városnak — örvendetes 

tudomásul vétetett. Ezzel kapcsolatban a polgármes-

ter előadta, hogy ez tisztán kegyelmi tény, mert 

törvény szerint hasonló visszautalásokra csupán a 

mult évtől kezdve tarthatnak igényt a községek. A 

minisztériumban az ügyosztály a törvényes állás-

pontra helyezkedve, elutasította a város kérelmét; 

mielőtt azonban az elutasító határozat aláíratott volna, 

ő és S ma Ferencz országgyűlési képviselő szemé-

lyesen fölkeresték és informálták a pénzügyminisztert, 

s ez informácziónak, főleg pedig Sima Ferencz köz-

belépésének köszönhető a kedvező elintézés. Indítvá-

nyozza tehát, hogy Wekerle Sándor dr. miniszter 

elnöknek feliratilag, Sima Ferencz országgyűlési kép-

viselőnek pedig jegyzőkönyvileg fejezze ki a képviselő-

testület köszönetét. Ezt a közgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Ezzel az ülés folytatása a következő napra 

halasztatott. 

Sima Ferencz beszéde, 
Elmondta a képviselőház november 26-iki ülésén. 

Sillia Ferencz : T. képviselőház! A költ-

ségvetés álta^tios vitájában ha jól emlékszem, 

Polónyi Géza t. képviselőtársam felszólalása 

után a miniszterelnök ur a kivitelre dolgozó 

malmoknak nyújtott őrlési és tariffakedvez-

mény tárgyában már nyilatkozott, s e kérdés 

akkor, hogy ugy mondjam, egyedül agrár 

szempontból volt a tárgyalás keretébe bevonva. 

E kérdés azonban meggyőződésem szerint 

nem pusztán agrár kérdés, mert az az ipar-

nak és kereskedelemnek körébe tartozik és 

ezért e tárczánál kell azt szakszerű méltatás 

ban és elbírálásában részesítenünk. Meg lévén 

arról győződve, hogy maga a t. miniszter ur 

ha kellő felvilágosítást nyer ebbeo a kérdés-

ben, igyekezni fog az itt uralkodó kifogáso-

kat és bajokat orvosolni és elenyésztetni, 

azért is e kérdésben oly irányban kivánom a 

t. miniszter ur figyelmét felhívni, a melyben 

az e házban még érintve nem volt 

n* n t^crrni^. « t - , Statistikai adatokat nem akarok a t. ház 
De a közgyűlés a polgármester javaslatát fo- e l é terjeszteni. Mert általánosan ismert dolog, 

hogy körülbelül 4500—5000 métermázsa ro-

mán és szerb buza az, a mely egy évben, 

1892. óta, Magyarországba Romániából és 

Szerbiából vámmentesen behozatott és az is 

ismert dolog, hogy az 1882. XIV. t.-cz. alap-

ján részesül ez a buza a miniszter ur részé-

lről a vámmentesség és tariffa-kedvezményben, 

gadta 

A kataszteri bizottság élelmezési költségeinek 

ismeretes kérdése került ezután szőnyegre. A polgár-

mester elmondja a dolog történetét, s metsző éllel 

kijelent, hogy t i s z t e s s é g t e l e n dolog lenne 

a városra nézve, ha a saját vendégein megvenné a 

vendéglátás költségét. Javasolja, hogy a tényállás 

kifejtésével újból terjesztessék föl az ügy felsőbb mi nagy mértékben közre hat a magyar buza 
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árának a lenvomására. A kérdésnek az a 

része azonban csak a földmiveléságyi minisz-

ter ur tárczájánál nyerhet kellő méltatást. A 

dolog másik részéről van szó, arról, a mi 

feltétlenül a kereskedelmi és ipari érdekeket 

1 érinti, és ez az, hogy a román és szerb bú-

zának ez a kedvezmény azon a czimen ada-

tik, mert a kivitelre dolgozó malmaink csakis 

ezen búzák segítségével tehetik a magyar 

lisztet exportképessé, tehát ezen exportképes-

ség érdekében van szükség arra, hogy e buza 

Magyarországba behozassék ; tehát a kivi-

telre dolgozó malmaink versenyképessége ér-

dekében nyujtatik a malmoknak a vámmen-

tességi kedvezmény. Én t. ház arra kivánom 

a t. miniszter ur figyelmét felhívni, hogy 

igyekezzék lehetőleg elfogulatlan és igazi szak-

értők utján meggyőződést szerezni az iránt, 

hogy igen:s a román és a szerb buza egyál-

talában, nemcsak hogy nem hat ki a magyar 

búzának illetőleg lisztnek exportképes minő-

ségére, de feltétlenül annak qualitására hatá-

rozott hátránynyal van. Ámbár ennél a kér-

désnél különösen és kizárólag az bir fontos-

sággal, hogy tulajdonképen nem is megy ki 

Magyarországból liszt alakjában a román buza 

mert ebből a buza hitványságánál fogva annyira 

elenyésző csekélység jut a magyar lisztre, 

hogy azt abszolúte számba se lehet venni. 

Hogy a t. miniszter urat ebben a kér-

désben azért informálhatom helyesen mert 

magam is gőzmalommal birok, és mint ilyen 

saját főmolnáraimmal megpróbáltattam és 

tanulmány tárgyává tétettem . . . (Hermán 

Ottó fejével tagadólag int) Ne csóválja a fejét 

a t. képviselő ur, mert ha a pókokkal ala-

posan nem foglalkoznék, akkor nem tudna 

tudományos könyvet irni, de épen azért tud, 

mert már régen alaposan foglalkozik a tudo-

mány ezen ágával. Ezen kiváló tudósságánál 

fogva is engedjen meg a képviselő ur, hogy 

ha egyszer malomkérdésről van szó, én bizo-

nyára nem fogok tanácsot kérni a t. képvi-

selő úrtól. 

Hát t. ház, mondom, hogy a román bú-

zának tartalmatlan tulajdonságánál fogva, 

finomabb őrlésre, illetőleg nullás lisztre leg-

feljebb csak 5°/o-a használható, ugy, hogy 

100 mmázsa román búzából, hogy ha kitűnő 

qualitásu, csupán csak 5°/o nullás, vagy egyes 

minőségű liszt nyerhető. Ebből t. ház, mi a 

conclusio ? Az, hogy miután mi export-lisz-

tünket csak nullás és egyes minőségű alak-

jában visszük a külföldi piaczra, természetes 

dolog, hogy ha a román búzából és csakis 

kitűnő minőségűből maximum 5°/o esik ezen 

lisztre, akkor a többi 9 5% mind idebent 

marad Magyarországon. És innen van az. 

hogy pl. itt Budapesten kenyér vagy bár-

miféle sütemény egy jelentékeny része román 

búzából készül, s ezt a szakértő, ha arra a 

kenyérre, mely román búzából készült, rá-

teszi kezét, mindjárt megérzi, mert ez 

nyirkos és tartalmatlan. Tehát hogyha a ro-

mán búzának behozatalánál az exportra dol-

gozó malmok részére az a kedvezmény ada-

tik, hogy ezek vámmentesen kerülnek ide be, 

és mint beszédem későbbi folyamán rá fogok 

mutatni, külön tariffa kedvezméuynyel, ez csak 

akkor volna a t. miniszter ur által adott en-

gedélyalapján megengedhető és akkor volna 

szabad ezt fentartani, hogyha tényleg lega-

lább az a 2 5 % — 2 6 % ami az exportra dol-

gozó malmok állítása szerint a román búzá-

ból kivitelre kerül, csakugyan a külföldi pi-

aczokra jutna és nem maradna benn abból 

nem 75, hanem 95 96%. 

T. ház ! Abban a véleményben egyál-

talában nem vagyok, hogy a román búzával 

vegyitett magyar búzából készített liszt ver-

senyképessége az által koczkáztatva volna — 

amint már ebben a házban is hallottam han-

goztatni, hogy a magyar buza sokkal silá-

nyabb román búzával kevertetik. Ezt azért 

nem vagyok hajlandó concedálni, mert amint 

rámutattam a román búzából oly csekély % 

esik a magyar lisztre, hogy ez a magyar 

liszt versenyképességét absolute nem csök-
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kentheti; akik ezzel bővebben és alaposan 

foglalkoznak, könnyen meggyőződést szerez-

hetnek róla, hogy a román buza behozatala 

lisztünk külföldi versenyképessége tekinteté-

ben szóba sem jöhet. 

Egészen más azonban t. képviselőház 

a dolog másik oldala, nevezetesen az, hogy 

ezek a nagy iparmalmok 4 frtos búzát kap 

nak itt Pesten a vámmentesség által és igy 

1500000 mmázsa buza esik az itt Pesten 

feldolgozott 7—8 millió mmázsa buza ter-

hére. Már azt csak nem fogja tagadni t. ház 

senki sem, hogy az az IV2 millió mmázsa 

buza az itt feldolgozás alá került 7—8 mil-

lió mmázsa búzának egy negyedrészét képez-

vén, arra a legnagyobb mértékben lenyomó 

hatással nem volna. (Igaz! Ugy van ! a szélső-

baloldalon.) 

Bátor vagyok tehát azt kérdezni t. ház, 

hogy helyes, egészséges és a parlament ré-

széről támogatásban részesülhető kereske-

delmi politika az, hogy akkor, mikor Magyar-

országnak még mindig némi felesleg terméke 

van : akkor mi itt Magyarországon értéktelen, 

nyomorult román lisztből készült kenyeret 

együnk és azt t. ház, együk azon az áron, 

amelyen a mi tiszta magyar búzánk lisztjé-

ből készült kenyeret kaphatnánk. Ezt a poli-

tikát t. ház, ebből a szempontból bírálva a 

kereskedelmi miniszter urnák fenntartani nem 

szabad, hanem meggyőződést kell szereznie 

arról, hogy vájjon igazuk van-e azoknak a 

malmoknak, melyek azt állítják, — és egy 

előttem fekvő brosürben is bebizonyitaui 

igyekeznek — hogy a román búzából 

2 5% megy ki liszt alakban a külföldre. 

Ha ez igaz, t. ház, akkor talán némi el-

nézésben és kedvezményben volna része-

sítendő az ekképen kikészítés alá került 

termény; de még akkor sem szabad ennek 

behozatalát oly annyira könnyíteni, hogy ez 

a magyar buza értékének lenyomására szol-

gálhasson. Mert t ház, méltóztassanak tekin-

tetbe venni azt, hogy addig, a mig pl. a 

magyar buza az alföldről vagy az ország más 

tájáról egész 81 kríg terjedő szállítási költ-

séggel jut ide Pestre, a román és szerb buza 

a részére nyújtott tariffa kedvezmény folytán, 

egész 34 krig nyer kedvezményes szállítást, 

ha ez egyszerre bizonyos nagyobb quantu-

mokban hozatik be. 

Lukács Béla kereskedelmi miniszter: 

Nem csak a román, hanem a magyar is ! 

Sima Ferencz: Bocsánatot kérek, t. 

ház, mi szállítsunk az alföldről ide Pestre 

búzát, mert a mi kereskedelmünk nem a 

külföldre, hanem feltétlenül ide Pestre, mint 

a központra gravitál. 

Lukács Béla kereskedelmi miniszter: 

De nincs vize ! 

Sima Ferencz: És ha veszem pl. nem 

Zimonyt, amely 300 közel 400 kilométer-

nyire van, mint határ állomás, hanem — 

Szentest, mely csak 150 kilométernyire van 

Pesttől: onnan 55 krba kerül a szállítás. 

Lukács Béla kereskedelmi miniszter: 

Vizi állomás ! 

Sima Ferencz : Azt kérdem már most 

t. ház, megengedhető-e, hogy első sorban is 

a román buza vámmentesen jöjjön be; itt 

elhelyeztessék és feldolgoztassák, a magyar 

buza árának lenyomására és rovására, és 

azonkívül nemcsak ebben a kedvezményben 

részesüljön, hanem külön szállításnál köze) 

5 0 % kedvezményben részesüljön a magyar 

terménynyel szemben, vagyis az export-mal-

mosoktól eltekintve, azzal a magyar földbir-

tokos-, kereskedő- és iparos osztálylyal szem-

ben, amely a magyar államvasutakat fentartja 

és az azzal járó óriási terheket viseli, az a 

román és az a szerb gazda 50%-nyi tarilá-

lis kedvezményben részesüljön? Ez t. ház, 

egyáltalán megengedhetetlen, (ügy van ! a 

szélsőbaloldalon; megengedhetetlen a román 

és szerb búzának vámmentes behozatala is. 

(Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) A törvény 

maga ugyan, annak helyes és elfogadható 

SZENTESI LAP. 5. oldal. 

magyarázata mellett ezt a kedvezményt tel- önálló magyar kereskedelmi politikának va-

jesen ki is zárja. (Helyeslés a szélsőbalolda- gyünk hivei és ezt mi a vámközösség kere-

lon.) Azt mondja ugyanis az 1882. XXVI. tében abszolúte nem tartjuk elérhetőnek, en-

t.-cz. 10. szakaszának 2. kikezdése: (olvassa) nélfogva, midőn az általam felhozott körül-

„Oly áruk és tárgyak, melyek kikészítés, ki- ményekre felhívom a miniszter ur figyelmét, 

javítás, vagy feldolgozás végett hozatnak be kijelentem, hogy a költségvetést általánosság-

a vámterületre oiy feltétel alatt, hogy a kiké- ban sem fogadom el. (Helyeslés a szélső 

szltett, kijavított, vagy megmunkált áruk és balon.) 

tárgyak ismét kivitele a pénzügyi hatóság; 

által előre meghatározott idő alatt történjék 

és hogy a behozott és ismét kivitt áruk azo-

nossága" . . . ezt jól méltóztassék megfi-

gyelni — ,biztositható legyen." Már most 

t. ház, evvel szemben maga a miniszterelnök 

ur az általános vita során Polónyi t. képvi-

selőtársam beszédére reflektálván azt mon-

dotta, hogyan constatáljam én az áru azo-

nosságát a gabonánál, vagy, ha az más ter-

més alakjában jelentkezik ? Legyünk tisztá-

ban azzal, hogy a kikészitési eljáráshoz a 

miniszter pénzügyőrt nem alkalmazhat, hogy 

a lisztnek a behozott búzából történt kiké-

szítését, azonosságát igazolhassa." Ha tehát, 

t. ház, maga a miniszterelnök ur, de meg-

vagyok győződve, hogy egyáltalában mindenki, 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Kossuth Ferencz honossága vég-

re befejezett kérdés. A belügyminiszter fölvette Kos-

suth Ferenczet az állampolgári kötelékbe, s ő a szo-

kásos esküt hétfőn le is tette a budapesti polgár-

mester kezébe. 

(r.) — A kormány válság még nem nyert 

elintézést. A miniszterelnök eredmény nélkül tért 

vissza Bécsből. De pár nap múlva ismét visszauta-

zik, hogy a király elhatározását átvegye. Parlamenti 

körökben valószínűnek tartják, hogy a költségvetés 

letárgyal ásái; elnapoljak a végleges döntést. 

(r.) — Országgyűlési tudósí tásunkat , ter 

hiánya miatt, ezúttal kénytelenek voltunk kihagyni. 

|E helyen amlitjük meg tehát, hogy a szombati üles-

a ki e tekintetben csak kevés figyelmet for-'ben befejezték a belügyi tárcza, s hétfőn megkezd-

dit is e kérdésre, azon meggyőződésének adjték a kereskedelmi tárcza költségvetésének tárgya-

kifejezést, hogy annak igazolasa, hogy vájjon lását. Lapunk főszerkesztője, Sima Ferencz orszag-

azon terményből, — búzából készült liszt'gyűlési képviselő, szombaton és hétfőn — valamint 

mily mennyiségben marad meg abban jegyáltalában mostanában minden nap — részt vett 

az első minőségű lisztben, a mely kivi- a vitában. A szombati ülésben szóba hozta, hogy 

telre kerül, — nem lehetséges, és ennekj— mivel a jövő évben sorra kerül a megyebizott-

azonossága nem bizonyítható, akkor igen ter--sági tagok választása — időszerű volna a választó 

mészetes dolog, hogy e kedvezmény a búzára kerületek beosztását a legutóbbi népszámlálás ada-

nem is adható. Mert más ipari-kikészités alá'tainak megfelelően megváltoztatni. A belügyminisz-

került nyersterménynél, pl. a gyapjúnál vas-¡ter megígérte, hogy a szükséghez képest novellaris 

nál igazolható, hogy az abból készült és ahhoz-utón intézkedni fog. Főszerkesztőnknek a hétfői 

nem is szükséges nagy ellenőrzés, de a liszt-

nél ez abszolúte nem ellenőrizhető, tehát 

természetes, hogy a törvény helyes magya-

rázata és alkalmazása mellett a román és 

szerb búzának vámmentesség, de egyáltalá-

lában tariffa kedvezmény nem is adható Azt 

gondolom, hogy a miniszter ur, a ki egy-

általában nem érzéketlen a tárczájához 

fűződő nagy közgazdasági érdekek iránt, meg-

győződhetik arról, hogy a román búzából az 

első kvalitású lisztre csak 5 % esik, tehát ak-

kor első sorban is feltétlenül elesik az eksz-

portra dolgozó malmok érdekében hangozta-

tott azon állítás, hogy e lisztből 25—30% 

kerül a külföldi piaczra. Miután pedig a ked 

vezmény éppen e czimen és ezen arányok 

szerint nyujtatik az ekszportmalmoknak, ter 

mészetes, hogy e kedvezménynek vagy le keli 

szállni egész 5 % arányáig, vagy pedig a 

mezőgazda érdekében annak teljesen és fel-

tétlenül el kell esni. Mert mikor jogosult az, 

hogy egy idegen termény behozatalára vám-

mentesség és tarifakedvezmény adassék? Akkor 

ha annak behozatala közszükség szempont-

jából elutasithatatlan, mert ez esetben a bei-

fogyasztás és belszükséglet csak igy nyer 

teljes kielégítést. A magyar búzatermés átlag 

azonban ktelégiti nemcsak a magyarországi 

fogyasztási igényeket, hanem kielégíthetné az 

egész monarchia fogyasztási igényét, sőt még 

ekkor is némi termésfeleslegünk van. Ily kö-

rülmények közt megengedhetetlennek tartom, 

hogy idegen termék bármiféle kedvezményben 

részesüljön. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

T. ház ! Én abban a hitben vagyok, hogy 

a mennyiben ez a kérdés pro és kontra, az 

érdekelt felek által és na már ugy a hírlapok 

utján, mint a congressusokon a legrészlete-

sebb tárgyalás és megvitatás anyagát képezte, 

igen könnyű lesz a t. miniszter urnák meg-

győződni arról, hogy mily irányú rendelkezés 

az, a melylyel Magyarországnak közgazdasági 

érdekéből és közhasznára rendezheti és elin-

tézheti a kérdést. Miután azt a hitet táplálom, 

hogy a t. miniszter ur nem fog elzárkózni semmi 

ut elől,mely számára biztos meggyőződést nyújt 

ülésben mondott beszédét lapunk máshelyén, teljes 

szövegében közöljük. 

(r.) — Fellüggesztett tanácsnok. A vá-

rosi képviselő testület f. hó 26-án tartott közgyűlé-

sében a lapunk mult számában „Verekedő tisztvi-

selők" czim alatt elmondott eset miatt Nagy József 

adóügyi tanácsnokot állásától felfüggesztette, s ellene 

a fegyelmi eljárást elrendelte. Nagy József helyére 

a keddi ülésben Bugyi Antal adóügyi fogalmazó, 

ennek helyére pedig Macsal Károly helyettesittetett. 

(r.j — A nagy vendéglőre f. hó 26-án 

tartotta meg az árverést a gazdaszati tanácsnok. 

Az eredmény egyéltatéban nem kielégítő. Kass Gusz-

táv volt a legtöbbet igérő, a ki 4600 frt. évi ha-

szonbért igért; tehát 160 frtal kevesebbet a mos-

tani haszonbérnél. A közgyűlés nem is hagyta jóvá 

az árverést, hanem hajlandónak nyilatkozott Kasst 

a mostani haszonbér — 4820 frt — mellett még 

egy évig a bérletben meghagyni. Ha Kass ezt el nem 

fogadná, az esetben uj árverés lesz. 

(r.) — A Döme-féle árvatár i sikkasz-

tás alkalmából folyamatba tett régi fegyelmi ügy-

ben a vármegyei fegyelmi választmány f. hó 26-án 

tartott ülésében határozott. A köteles ellenőrzés el-

mulasztása miatt fegyelmi eljárás alá vont tisztvi-

selők közül B u r i á n L a j o s és M a g y a r Jó-

zsef t e l j e s e n f ő i m e n t e t e t t , ónody Ká-

roly dorgálásra Ítéltetett; s a vagyoni felelősség a kö-

vetkezők ellen állapíttatott meg: Sarkadi Nagy Mi-

hály, Balogh János, volt polgármesterek, Szabó Ká-

roly és Götzl Ignácz volt városi számvevők, Veisz 

volt árvaszéki ülnök, és Borsos volt irnok ellen. A 

kártérítési összegben — a mely körülbelől 5000 írtra 

rug — az elmarasztaltak természetesen nem egyfor-

mán, hanem különböző mértékben participálnak. 

(r.) — „Pásztorjáték" czim alatt lapunk 

mult szániában közölt hirre vonatkozólag a polgári 

leány iskola igazgatósága részéről felkérettünk an-

nak kijelentésére, hogy az igazgatóság semmit se-

tud arról, és senkit se hatalmazott fel annak híresz-

telésére, hogy a tervezett pásztorjátékokban a pol-

gári leány skola növendékei is közreműködnek. Em-

lített hírünk tehát téves informáczión alapult; a 

mit ezennel készségesen regisztrálunk. 

— Változás a vásártartásban. A szentesi 

vásároknál eddig az volt a szokás, hogy a vásár 

hat és ezen meggyőződés alapján az ország; vásárnapját megelőző szombaton, vagyis a ló és 
érdekeinek megfelelő intézkedéseket tehet, én 

csak azon a czimen nem járulhatok költség-

marha vásárok napjain a kirakodó vásárosoknak 

nem volt szabad árulniok. Ez az állapot nagy ba 

vetésének elfogadásához, mert mi a teljesen ;
Volt a vidékiekre nézve, a kik már ekkor óhajtották 
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volna bevásárlásaikat elvégezni, azonban a fenti oMgény és ijesztésöl kissé a káplár felé bökte a kést 
ezt oei etti k; ámde meg nagyobb baj de az megcsúszott és a kés markolat g a Kiss mel-

, L , u k . . léhp merült, a ki etrv íaikialtassal ősszeroervott. A 
volt, a városi pénztári a, melybe igy legalabb is 
100—100 forinttal jött be kevesebb, minden alka-

lomkor, mint ezután fog be jönni, ha a kirakodó 

vásárosok már szombaton árulhatni fognak. A városi 

tanács tehát feliratot intézett a kereskedelmiügyi mi-

niszterhez a melyben azt kérelmezte, hogy a szentesi 

vasijr vasárnapokat megelőző szombaton engedtes-

sék meg a kirakodó vásárosoknak is az árulás. A 

kereskedelmi miniszter helyesnek látván ezt a 

kérelmet, — teljesitette is és a tegnapi napon 

már tudatta a tanácscsal, hogy a szentesi vásár 

vasárnapokat megelőző szombaton már a legközelebbi 

alkalommal engedélyezze a kirakodó vasarosoknak 

az árulást. 

— Hetörés lenyes nappal . Kellemetlen 

meglepetés erte ¡Szigeti Zoltán könyvkereskedőt ak-

kor, midőn ebed után a piaeztéren levő üzletébe 

menvén azt kiakarta nyitni. Először azt hitte hogy 

kulcsa tevedt el, de midőn az üzlet ajtjat kulcs 

nélkül is kinyithatta és az ajtóban belülről egy hasz-

nait, üzlete ajtajahoz egészen jó kulcsot talált — 

akkor mar sejteni kezde a valót. A való pedig az 

volt, hogy kvalami jómadár addig mig ő hazament 

ebédelni, alkulcs segelyével kinyitotta az ajtót és a 

pénztárt is feltörvén kirabolta. Mivel pedig a jó 

inadar újévre gratulalasokkal is akar ismerőseinek 

kedveskedni; azért a 35 Irtnyi készpénz mellé még 

10 darab ujevi köszöntő jegyet is ellopott és azzal 

elpárolgott. Szigeti Zoltán rögtön jelentést tett a 

rendőrségnél a mely most erelyesen nyomozza a 

tettest. 

— Esküvő. Bálint ferencz íiatal .iparos f. 

ho ¿ü-ikan esküdött örök hűséget Németh Eszter 

kisasszonynak Németh Zsigmond iparos leányának, 

a dorozsmai r. k. templomban. Sok szerencsét ki-

van unk az uj házasparnak. 

— A kurczántu l i l i^et rendezése. Na-

pok ota mérnöki munkaiatokat láthatni a kurczan-

tuli ligetben, a mely a jövő hónapban már alapos 

rendezés ala íog kerülni. A poigarmestor ugyanis 

»•gy az igenyeknek teljesen megfelelő és rendezett 

kertte óhajtja ligetünket atvaltoztatni, azért ott uj 

berendezést eszközölnek ugy az utakban, mint a fák 

elüelyezeseben is. A hasznaiható és rendezest nem 

gatio utakat és lakat meghagyjak ugyan helyükön 

— de az öreg fák egy része kivágás, és az 

igy nyert tér majd parkírozás alá fog kerülni. Lige-

tünk tehát, már a legközelebbi tavasztól kezdve 

teljesen uj képet nyer. 

— A vallás őrült je. Gere Zsíros János, 64 
eves zentai parasztemberen csaladja mar régóta ta-
pasztalta, hogy túlságosan vallásos kezd lenni, holott 
azelőtt eppen nem mutatott valami nagy buzgóságot 
vallási dolgokban A dolog nyitja a mult napokban 
fejtődött meg. János gazda ejjeli 11 órakor tűzzel 
kezdte prédikálni, hogy ő maga a Jézus kristzus, a 
ki lejött a bűnös tőidre az embereket a karhozattól 
inegszabauitani. Hirdette a bocsanatot s azt köve-
tcite, hogy az emberek jöjjenek hozzá vezeklésre. Nem 
volt mást tenni hozzátartozóinak, mint elküldeni az 
orvosért, a ki a szegeny elmebeteg öreget bevitte a 
kortiazba, hol gyógykezelés és orvosi felügyelet alatt 
tartjak. 

—Az öngyilkosjelölt potyautazása. Tóth 
József, l(J-ik gyalogezredbeli ujoncz rettentően elbu-
sulta magát s ujonczesszel feltette magában, hogy 
ölökre bucsut vesz ettől az exekuezios, meg katonás 
világtól. Kisetalt tehát a Komarom-Uj-Szöny és Ács 
között levő vasúti palyatestre, a hol tele melankóliával 
es bundapálinkával letelepedett a vágányokra. Nem-
sokara vígan koezogott ara a 24-ik számú vegyesvonat, 
a melynek eber vonatvezetője meg idejekorán észre 
vette az önmaga ellen konspiráló ujonezot. Ezért 
felebaráti kötelességtől indíttatva, megállította a vo-
natot s a vasút személyzetének segélyül hivása után 
annyi elokvencziával beszélt az öngyilkosjelöltnek, mig 
végre Tolh József bundás ur beleegyezett abba, hogy 

ond a halál gyönyöreiről és poiyara visszautazik 
vonaton az állomasa helyére. Hír szerint, Tóth Jó 
zsef nem hanta meg a — lemondást. 

— Az incselkedés vége. Loczi József köz-
legény jóizüen falatozott tegnap a kaposvári honvéd 
kaszarnya kapujában, mikor odament káplárja Kiss 
János és a kenyeret kikapva Loczi kezéből, inger 
kedni kezdett vele. Loczit bosszantotta a kötekedés, 
rákiáltott a káplárrá: 

— Ne boloudozz Jancsi, add vissza a kenye-
remet ! 

— Kár volna az abba a komisz gyomorba, in-
cselkedett a káplár. 

^Acid vissza, mert megszúrlak, kiáltott a le-

lébe merült, a ki egy jajkiáltással összerogyott, 
penge néhány czentiméterrel a sziv fölött hatolt a 
káplár mellkasába és a szivburkot is megsértette. 
Kiss állapota életveszélyes. Loczit elfogták, 

Szerkesztői üzenet. 
A szentesi ipartestület t. elöljárósá-

gának. Beküldött nyilatkozatuk — sajnálatunkra — 
tárgyhalmaz miatt ismét kiszorult. Azonban pénteki 
számunkban hozni fogjuk. Addig türelmet kérünk. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt szentesi kir. közjegyző részéről 

ezennel közhirré tétetik, hogy a néhai Sar-

kadi Nagy Antal szentesi volt lakos hagya-

tékához tartozó ingóságok, lábas jószágok és 

takarmány neműek az alábbi írt helyen és 

időben nyilvános árverésen készpénz lizetés 

mellett elfognak adatni, és pedig : 

1) a folyó 1894. évi deczember hó 10-én 

délelőtti 8 órakor — szentes város vásár-

terén. 

581 drb. birka, kos, ürü és bárány 

becsértékök 1162 frt. 07 drb. sertés, 48 drb. 

malacz becsértékök 700 írt. 22 járinos ökör 

becsértékök 900 írt. 15 fejős tehén becsérté-

kök 390 irt. 1 bika és 1 bikaborju becsér-

tékök 60 frt. 28 drb. ló és csikó becsértékök 

280 írt. 14 borjú becsértékök 70 frt. 51 drb. 

heverőmarha becsértékök 916 frt: továbbá 

liba, pulyka, kácsa, tyúk és csirke 146 irtnyi 

becsértékben ; 

Ugyan ezen nap délutáni 2 órakor a 

háznál levő ingoságok és borok ; 

1894. deczember hó 11-én délelőtt 9 óra 

kor a Fábián-Sebestyéni határban néhai Sar-

kadi Nagy Antal hagyatékahoz tartozó n a g y 

tanyán : 
buza, árpa, zab és csőveskukoricza 1930 

írt becsértékben; kazalokba rakva buza- és 

zabszalma, törek, polyva, kukonczaszár, gyé-

kény, nád, misling, bükköny és széna becsér-

tékök 1630 írt, egy teljesen felszerelt legjobb 

karban levő Clayton-féle gőzcséplőgép becsér-

téke 500 frt, gazdasági fölszerelések 392 frt 

becsértékben, házi ingóságok 10 frt becs-

értékben. 

Ugyanezen földbirtokon az örökhagyó 

másik tanyáján kazalba berakott összes ta-

karmány neműek — ugyanazon fenti időben 

bocsájtatnak árverésre becsértékök 322 frt. 

1894. évi deczember 12-én délelőtt 

9 órakor: 

a szeutesi határban a Derekegyházi ol-

dalon a néhai Sarkadi Nagy Antal hagya-

tékához tartozó 44-ik szám alatt levő tanyá-

ján található kazalokba rakott buza- és zab-

szalma, törek, kukoriczaszár, polyva becsér-

tékök 160 írt ; csőveskukoricza becsértéke 

20 frt. 

Ugyanezen nap délelőtti 11 ólakor: 

ugyancsak a szentesi határban a lapistói 

düllőben nevezett örökhagyó hagyatékához 

tartozó 14-ik számú tanyáján kazalokba be-

rakott buzaszalma, törek, polyva és széna 

becsértékök 151 írt, kazalokba rakott venyige 

galj és ölbe rakott tűzifa, valamint 60 drb. 

faderék becsértékök 99 frt, gazdasági eszkö-

zök és hordók becsértékök 13 írt. 

Erre a venni szándékozók felhivatnak; 

a megvett tárgyak a'vevőnek azonnal birto-

kába bocsáj tatnak ; takarmány neműek tava-

szig a helyszinén maradhatnak. 

Kelt Szentesen, 1894. npvember 26-áu. 

Bolyó Kálmán, 
I—2 kir. közjegyző. 

141. szám. 

Szathmáry Ede ügyvéd által képviselt Szentes 

vidéki takarékpénztár javára, Purjesz Ádám 

és neje, Sulcz Kálmán ellen 80 frt s járulékai 

erejéig foganatosított biztosítási végrehajtás 

utján, Purjesz Ádám és nejénél felülfoglalt 

és 366 frtra becsült házi bútorokból álló in-

góságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

8597 —1894. számú végzése folytán 80 frt 

tőkekövetelés* ennek 1893. évi ápril hó 13. 

napjától járó 6°/o kamatai és pedig összesen 

33 frt 76 krban biróilag már megállapított 

költségek erejéig Szentesen Purjesz Ádám és 

neje lakásán leendő eszközlésére 189-4. évi 
november hó 29-ik napjának d. 
e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 

a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-

vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 

1881. évi LX. t.-cz. 107 és 108. §-a értel-

mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 

ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. 

Szentesen, 1894. nov. 7. 

Végh Sándor, 
kir járásbirósági végrehajtó. 

ü l 

1455.-v. 1894. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t .-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-

hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 

11193—sz. 1894. Gsongrádvarmegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresített évi 1000 frt fizetéssel javadalma-

zott rendőralkapitányi állásra ezennel pályá-

zatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik 

ezen tiszti állást elnyerni kívánják, hogy ké-

pesítettségüket és erkölcsi magaviseletüket 

igazoló okmányokkal kellően felszerelt pályá-

zati kérvényeiket hozzám f. évi deczember 
hó 7-ik napjának d. u. 5 órájáig 
nyújtsák be. 

A város szervezési szabályzatának 126. 

§-a 11. b) akképen rendelkezik, hogy „a ren-

dőralkapitánynak képzett csendőr tisztnek, 

vagy katona tisztileg kiképzett egyénnek kell 

lennie s kizárólag rendőrségi teendőket teljesít." 

Szentes, 1894. nov. 17-én. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 

1199 szám v.—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-

hirré teszi, hogy a szentesi kir. jbiróság 1894. 

évi 364. számú végzése következtében Singer 

Sándor ügyvéd által képviselt Keleti Adolf 

hmvásárhelyi lakos javára Weinstein Mór, 

Goldman Ignácz és Diamant Ignácz ellen 

250 frt s jár. erejéig foganatosított kielégítési 

végrehajtás utján lefoglat és 320 frtra be-

csült Goldman Ignácz és Diamant Ignácznál 

összeirt kocsik, tehén, borjú és más tárgyak-

ból álló ingóságok nyilvános árverésen el-

adatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

7733—1894 számú végzése folytán 250 frt 

tőkekövetelés, ennek 1893. évi szept. hó 26. 

napjától járó 6 % kamatai és pedig összesen 

54 frt 35 krban biróilag már megállapított 

költségek erejéig Mindszenten Goldman lg. 

nácz és Diamant Ignácz lakásán leendő esz-

közlésére 1891. évi november hó 
30. napjának délelőtti 10 ór^ja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-

dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-cz. 

107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 

mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 

is elfognak adatni. 

Keit Szentesen, 1894. évi nov. hó 7-ikén. 

1894. évi 5984. számú végzése következtében 

Szente«, 1Ö94. Nyomatott Sima Ferencz gyorwajtóján, 

Végh Sándor, 
kir. jbirósági vegrehajtó. 




