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Előfizetési árak; 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal i 

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

küldendők. P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyílt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pén teken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Főszerkesztő ¿8 kiadó-tulajdonos: 

S I M A F E R E N C Z 

Felelős-sserkeaztő : 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A gép megállt. 
(P.) Az egyházpolitikai javaslatok szen-

tesítése, a látszat szerint, egy pillanatra meg-

könynyitette a kormány nyomasztó helyzetét. 

Az udvar ellenállásának megszűnéséből, és 

abból a mondvacsinált örömzajból, mely 

Budapesten kitört, s amely nagyon hasonlí-

tott a szinpadi görögtüzhöz — a vérmesebb 

politikusok azt jósolgatták, hogy a kormány 

újból megerősödik a hatalomban. 

Rögtön szárnyra keltek a kombinácziók, 

hogy Szilágyi és Hieronymi visszavonulnak 

ugyan, de egyébként marad minden a régiben. 

Ezt a felfogást azonban mindjárt meg 

czáfolta magának a miniszterelnöknek maga 

tartása, aki ugy viselkedik, mint a hurczol-

kodó gyáros: nem fog semmi uj munkába, 

sőt a megkezdetteket is félbenhagyja és -

pakkol. 

Wekerle Sándor dr. kijelentette a kép-

viselőházban, hogy a földművelési tárcza költ 

ségvelésének letárgyalása után a kabinet nem 

fog többé semmi dolgot adni a parlament-

nek. A képviselők e hó 18-án szétoszlanak, 

s január 14-éig szünet lesz. A gép tehát 

megállt. 

A szünet ideje alatt a király Budapestre 

jön, s elintézi a válságot. Ezt maguk a kor-

mánypárti lapok is hiresztelik, s nem esi 

nálnak többé semmi titkot abból, hogy az 

egész kormány benyújtja lemondását. We 

kerle ugyan — mint állítják — megmarad-

hatna a kabinetben, mert az ő kiváló szak-

képességére nagy szükség volna a pénzügy-

minisztérium élén; de ő a bukásban is szo-

lidáris akar maradni társaival. 

Nagy kérdés azonban, hogy ki lesz az uj 

miniszterelnök: Bánffy Dezső báró-é, vagy 

— Szlávy Jórsel ? Ettől függ a jövendő párt-

alakulás. 

Ha Bánffy kapja meg a megbizatást 

a kabinet alakítására, akkor egyelőre nincs 

szó az Apponyiékkal való egyesülésről. Bánffy 

a mosrani kormánypárt soraiból toborzza 

össze a kormányt, s igy az előreláthatólag 

nem is lesz más, mint egy nagyon rövid életű 

átmeneti minisztérium, mely legfőlebb tava-

szig maradhat a helyén, mert a szétzilált 

mostani kormánypárt tömör és egységes több-

séget alkotni képtelen. 

Azonban ha Szlávy József lesz a minisz-

terelnök, akkor a fúziót okvetlenül megcsi-

nálják. Éz esetben az Apponyi párt — mely-

nek túlnyomó többsége követi vezérét a fú-

zióba — egyelőre 2—3 miniszteri tárczát 

kap ; s az ekként alakuló kormánypárt né-

mileg módosított programm alapján szervez-

kedik, és tavaszszal megtartja az uj képviselő 

választásokat. 

Ezek a számitások tartják^most folytonos flfito^égyének befogadására alkalmas menedék-

mozgásban az erőket. A törvényhozás gépe 

áll, de annál inkább működik az intriga 

szövevényes gépezete. Kíváncsian várjuk, hogy 

mit szőnek-fonnak rajta? 

(P.) Eltemetett gondolat. Lapunk 

több izben volt szószólója annak a szép gondolat-

nak mely Burián Lajos polgármester agyában szü 

letett meg, hogy a honalapítás ezredéves évforduló-

jára állítsa helyre az ország az egykor virágzó, de 

a török-világban elpusztult Pusztaszer községet. 

Az indítványozó szava ép ugy nyomtalanul 

hangzott el, mint a mi ismételt felszólalásunk. A 

tiszteletreméltó milleniumi bizottság bedugta a fülét, 

és naí'y ügyességgel szimulálta a — süketet. Persze, 

persze, mert a dolog bolygatása sehogy se tetszik a 

Pallavicini uradalom érdemes tisztségének. S ez a 

magas „nem tetszés* tudvalevőleg olyan láncz, mely 

kezén-lábán lenyűgözi a nemes vármegyét. 

Most azonban az aradi Kölcsey egyesület új-

ból fölelevenítette a dolgot, a menijyiben a var 

megye intéző köreinek nagy bosszúságára átiratot 

intézett a törvényhatósághoz, lelkes hangon sürget-

vén Pusztaszer községnek halottaiból való feltámasz 

tását. 

A vármegyeháznál természetesen savanyu áb-

rázattal fogadták a kellemetlen átiratot, amelyet 

agyonhallgatni már csak az udvariassá; legprimiti< 

vebb törvényeinél fogva sem lehet. Hát nem is hall-

gatták agyon, hanem kieszeltek egy praktikus mó-

dot az — eltemetésére. 

Ugyanis — mint lapunk mult számának köz-

gyűlési tudósításában röviden emiitettük — a köz 

gyűlés a Kölcsey egyesület átiratát, minden instruk-

czió nélkül, egyszerűen kiadta a — milleniumi bi-

zottságnak. 

Erről a tisztelt bizottságról pedig mindenki 

tudja, hogy fogantatott, megszületett és megkeresz-

teltetett ugyan, de se járni-kelni, se beszelni meg 

nem tanult meg; hanem némán és mozdulatlanul 

tengődik. Föltehető tehát,hogy azaz eszme,melyet ennek 

ön magával is tehetetlen valaminek a dajkaságára bíz-

nak, már előre meghalt, és el van temetve. 

Hogy maga a vármegye is ebben a föltevés-

ben van, az kirítt Gicatriczisz Lajos főjegyző egy 

elejtett szavából. Mikor ugyanis a közgyűlésen el-

referálta a Kölcsey egyesület átiratára vonatkozó 

határozati javaslatot, mely szerint az átirat kiadatik 

a milleniumi bizottságnak, a tisztelt főjegyző ur — 

indulatosan az asztalra lökve az aktat — mérgesen 

igy fakadt ki: „Azt g o n d o l j á k (már tudniillik 

a Kölcsey egyesület) h o g y ez csak o l y a n 

k ö n n y e n m e g y / Ami magyarra lefordítva auy-

nyit tesz, hogy nem fog biz az menni sehogyse, s 

é p e n a z é r t adatik ki a derék milleniumi bizott-

ságnak, amely még csak ülést se szokott tar-

tani, nemhogy valami nagyobb szabású dolgot kez-

deményezne. 

Pedig kár olyan sokat bizni a milleniumi bi-

zottság mozdulatlanságában. Mert mi most már nem 

hagyunk neki többé békét, és addig rakjuk a para-

zsat a becses talpára, amíg végre mégis csak meg 

mozdul. 

Kérelem. 
Szentes város polgáraihoz l 

A város közönsége áldozatkészségéből, 

mindkét nembeli szegéuysorsu munkaképte-

ház immár rendeltetésének át adatott, hol 

50 munkaképtelen szegény, tisztességes lakás, 

élelem, ruházat és gondozásban részesül. 

Midőn a szegényekről ily módon gondos-

kodva lett, a koldulást az egész város hatá-

rában beszüntettük illetve betiltottuk, sőt a 

vidékiek koldulása sem engedtetik meg vá-

rosunkban, hanem egy adag élelem kiszol-

gálása után, a városból tovább menesztel-

tetnek. 

Ezen intézkedés által a város közönsége 

meg^van kiméivé attól, hogy az egyes házak-

hoz, Jcönyöradományok gyűjtése czéljából, a 

koldusok eljárjanak és hogy az élet fenttar-

tásához szükséges dolgok beszerzése iránt a 

szegények házalni legyenek kénytelenek, de 

a mi a fő, a vidéki koldusok kóborlásának 

beszüntetése által a közbiztonság kevésbé 

lesz veszélyeztetve. Ezen előnyöket a város 

közönségé belatva, már eddig is többen részint 

alapítványt tettek, részint évi segélyben ré-

szesitik a szegény menház alapot olyan ösz-

szeg erejéig mint a mely összeget évenként 

a koldusoknak szétosztattak. 

Hogy a város közönsége kellőleg tájé-

kozva legyen arra nézve, hogy a szegénynek 

szánt adományait hova juttassa el, értesítem 

a közönséget, mikép a pénzbeli adományo-

kat a polgármesteri hivatalban, a termények-

ben való adományokat a szegény menház 

gondnokának Mészáros Istvánnak, a ki a 

szegény menházban iakik, szolgáltassák át. 

Az adományok a helyi lapban nyilvánossan 

fognak nyugtáztatni. 

Tisztelt Polgártársak ! Ne feledkezzenek 

meg a szegényekről, mert a legnemesebb jó-

tett az, midőn a szegények helyzetét tűrhe-

tőbbé tenni közre munkálnak. Felkérem azért 

Önöket, hogy adakozzanak sorsukhoz képest 

a városi szegények segélyezésére. 

Szentesen, 1894. deczember 12. 

(Burián Lajos, 

polgármester. 

Országgyűlés. 
A decz. 13-iki ülésben az elnök Bánffy báró 

felolvasta a miniszterelnök átiratát, mely szerint a 
főrendiház és képviselőház e hó 18-án tartandó ele-
gyes ülésben fogja a koranaőrt megválasztani a szo-
kott módon. Az elnöki jelentésben használt elegyes 
ülés kifejezés felszólalásra indította Ugrón Gábort, 
hogy egy kis közjogi fejtegetéssel mutassa ki, hogy 
itt nem elegyes, hanem együttes ülésről lehet szó. 
Az elnök az eddigi gyakorlattal mentegette magát, 
hogy a két ház együttes ülése a múltban is elegyes 
ülésnek neveztetett. Polónyi Géza és Justh Gyula 
mutatták még ki grammatikából és házszabályból, 
hogy elegyes ülés nincs s a mi deczember 18-án 
lesz, annak a magyar és törvényes neve: együttes 
ülés. 

Ez inczidens után következett a napirend: a 
főldmivelési tárcza tárgyalása. Az első szónok, Tóth 
János figyelemmel hallgatott beszédében összehason-
lítást tett a mult s a jelen viszonyok közt, hegy 
1867-ben a föld terhe a hitelintézeteknél még 120 
millió volt, most több mint 900 millió, s ma ka-
matban majdnem többet kell fizetni, mint egykor 
az adósság összege volt. 

A mindig jobban fejlődő válság okául azt ál-
lítja, hogy nincs önálló, független főldmivelési po-
litikánk, s ez irányban is Ausztriától függünk. 

Megengedbetlen, hogy idegen érdekek legyenek 
irányadók mezőgazdasági politikánkban, A bajok 
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megszüntetésére főleg a földadó reformját s a gaz- találó kritika humoros ötletei őt is ne sodorják bele ménye, hogy egynémelyek életükkel fizetik meg tó-
dák részére olcsó hitel biztositását tartja a legelső az általános kaczagásba zalmuknak árát. Legutóbb is Simonovics Sándorne, 
teendőknek4 a mit az ellenzéken zajos helyesléssel A zajos éljenzéssel üdvözölt beszéd után, Mik- Bugyi Erzsébet volt az, a ki ennek a komédiának 
szankczionáltak. ilós Ödön államtitkár, személyes megtámadtatás czi- é l e t é v e l fize(te a z árát. Simonovicsné ugyanis 

Polónyi Géza következett ezután, aki nagy be- mén, utána maga a miniszter állott fel, hogy a mű- u n c c 7 n h h iH<s ikrákban szenvedett, és ezt 
szédet amaz eredmenyek konstatalásával kezdette, szaki közegek s a mérnöki kar felett elmondott mar hosszabb .dő óta ajkraklban. szenveaett es ezt 

melyek az ellenzék agrármozgalma által már eddig kritika ellen, a kollegiális védelem kötelességét tel- a nagyon is veszélyes betegséget nem bocsájtot a 
is elérettek, s ezek között tőleg az államtitkár teg- jesitsék. /orvosi kezelés alá, hanem egy tiszaföldvári kuruzsló 
napi beszédére utal, melyben már benne van az a Utolsó szónok Veres Józset, főleg az alföldi gyógyítására bizta, a ki azután oly alaposan gyógy-
czél, hogy a kartell-malmok részére engedett őrlési munkáskérdés egyes jelenségeire mutatott, s a gaz- .... -
Kedvezmény jövőre szorosan csak kiviteli czélra fog dasági válságnak erre kiágazó hatását fejtegette. 
engedélyeztetni, 

Majd fejtegette, hogy a földmivelési politika 
is mennyiben lehet pártkérdés, s az ellenzék zajos 
tetszése között hozta tel, hogy az még sem lehet, 
hogy az ellenzék eszme-termelő legyen s a kormány-

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Személyi hir. Vadnay Andor dr. főis-

párt legyen a fogyasztó. Foglalkozott még a karte- szombaton reggel — pár napi tartózkodásra 
lekkel s azután áttért a főtárgyára, a magyarországi _ Budapestre utazott. 
hitel kérdésére s hirálat alá vette a tervben levő _ k ö z g y ü l é s lesz f, hó 17-én 
agrar-bankot. Agrár-bank Minkus és társa pénzéből! l ' 1 

- cserdit oda az ellenzék zajos derültsége között, - hétfőn - melynek egyetlen tárgyát a korősi át-
s azután beszél okosan és általános figyelem közt, vágásnál kisajátitott terület átengedése tárgyában 
az idegen töke hatásáról a nemzeti függetlenségre, kötött egyesség jóváhagyása képezi. 
idézi Sonnino olasz pénzügyér szavait, hogy idegen __ E 8 küvő . Neuschlosz Valéria kisasz-
pénz annyi mint rabszolgaság Fejtegetései nagy U s z l ó t á r s u l a ü 

benyomást tettek a Hazra, ugy, hogy Minkus és tár- " ' * 
sainak az állam segélyével, a gazdákra spekuláló kedves nővére, Budapesten f. hó lb-án tartja es-

nyereséges vállalata megbukottnak tekinthető. Innen küvőjét Thomán István fővárosi tanárral. Áldást és 
kezdve mindig emelkedőbb hévvel, az ország függet- szerencsét kívánunk a szép frigyhez, 
lenségének egyik nélkülözhetlen feltételéül jelöli meg. ^ _ T ü z Gombos György kisháti tanyáján 

az ország emanczioálva legyen nemcsak az v i r a d ó r a 1Q k o c s i h e r e s z é n á t tar_ 
osztrák erdekek uralma, hnnem a külföldi tőke ha- . , . . . , ®J. . . „ A 

talma alól is. Ezt az önálló vámterület s ónálló jegy- talmazó boglya kigyuladt és teljesen elhamvadt. A 
bankkal kivánja létrehozni. Történeti viszaemlékezései tüz keletkezésének oka ismeretlen ; a széna külön-
az ónálló jegybank körül nagy figyelmet keltettek/ben biztosítva volt. 

De Polónyi nem érte be csupán a kritikával,j ( r ) _ A f őg imnáz i um i i f júság bá l ja 

nemcsak azt bizonyította be, hogy a tervezett agrár-j__ m i n t értesülünk — január 12-én lesz. Az elő-' 
bank nem felel meg a czélnak, hanem már is folynak, s a buzgó rendezőség 
vei is állott elé, miként kell az agrar-hitelt szövet-, , , , , c 6 

kezeti alapon szervezni. Fejtegetései frappáns hatá- mindent elkövet a bál sikere erdekeben. 
suak voltak. A jobboldal hallgatott, a bal tapsolt 
és éljenzett, még akkor is, mikor Polónyi a beszé-
dét befejezte. 

(r.) —• Adakozás. Azt a felhívást, melylyel 

Burián Lajos polgármester a szegénymenház javára 

adakozásra kérte fel a közönséget — már is szép 
Ezt a hatást az elnök is kénytelen volt az ülés- s i k e r k i s é r t e V a d A n d o r d f ő i á n i s 

nek par perezre vaió teltuggesztesevel honorálni. . , , 2 . . I J 9 I 1
 J , , 

* -u ixuu- x n w' i t/ c u „A^Jszep levél kisereteben 50 tonntot küldött a menház Az ülés többi részét Márkus József beszéde . F , , .. , , , , 
töltötte be. A földbirtokosság bajainak egész sorátjjavara a polgármester kezéhez. Stark Nándor kőnyv-
sorolva fel, ezek között kiválólag nemcsak az adók kereskedő pedig ugyanazon czélra 2 frtot küldött, 
nagysága, de behajtási módja felett is beható kri-
tikát tartott. Majd a vizszabályozás viszásságait fes-
tette élénk színekkel. 

Az ülés végén Wekerle malankolikus hangulat-
tal jelenté be a kormány tervét az ünnepek előtti 
teendőkre. A földmivelési tárcza után még némely 
apróbb javaslatok lesznek letárgyalandók s az ün-
nepi szünet kezdetét veszi. 

A decz. 14-iki ülésben az első szónok Helley 
János, a kormány programmja mellett, Miklós állam-
titkár beszédében is eleget talált a kritikára méltó-
nak. Helyes földmivelési és vasúti politikát sürget, 
főleg a földadó reformját tartja legelső teendőnek, 
s szemére veti a kormánynak mulasztásait a szilágy-
sági szőlőpusztulással szemben. Utána Ugrón Zoltán, 
általános derültséget keltve, gúnyolta a kormány 
sokat emlegetett programmját az intenzív gazdái 
kodásról. Vegyen gépet a gazda, trágyázzon s ta-
nuljon sokat. Ezt mindenki tudja, de azt mondaná 
meg a kormány, hogy vegyen gépet, ha nincs pénze, 
mert éppen ezt idézte elő a mai válság. Hibáztatja 
a kormány', a miért az erdelyi faj-marha-tenyésztés 
kárára a tordai bikatelepet megszüntette. Festetich 
miniszter ez irányban azonban megnyugtató ny lat-
kozatot tett, s a tordai telep megszűnését igazolta. 

Boda Vilmos azon óhajtását fejezi ki, hogy a 
miniszter adna némi tájékozást, hogyan gondolja 
Bernáth Béla határozati javaslatát eífektuálni, a 
szőlősgazdák támogatására. Majd a függetlenségi és 
48-as párt programmját fejtegeti a szőlőkultúra ér-
dekében, melynek egyik első követelése az olasz bor 
hehozatalának s az ebből fejlett visszaéléseknek meg-
szüntetése. 

Élénk érdeklődés között állott fel utána Uray 
Imre s a Ház feszült figyelme között, az ő hol ví-
gan, hol keserűen humoros modorában ismertette 
a helyzetet. Kimutatta a kezében levő számlákkal, 
hogy Beregszászon a nagykikindai malom őrlemé-
nyei olcsóbbak, mint a helybeli malmoké. 

Természetes, mert a nagykikindai malom, a 
nagy kartelben, az olcsó román buza lisztjét árusítja. 
Az árfejleményre vonatkozó elmés megjegyzések és 
az életből vett tanúságok elmondása után reátért 
tulajdonképeni tárgyára, a vizszabályozások visszás-
ságaira. Hosszú évek során saját kárán szerzett ta-
pasztalatait sorolta fel, főleg a felső Tisza s mellék-
folyói szabályozása körül. Mesteri vonásokkal ecse-
telte a műszaki közegek kapkodó eljárását s a ke-
serű humor ötleteivel szűnni nem akaró kaczagás s 
állandó derültség között jellemezte a felületes tudá-
kosságba s a hatalmi gőg be burkolódzott vizi kor-
mánybiztosok hálátlan, káros működését. Az egész 
ház folyton feszült figyelemmel hallgatá Uray borotva-
élű kritikáját a beregi ármentesitések s az ecsedi láp 
szabályozása felett, s hasztalan erőlködött Festetich 
miniszter, még ő maga se birta megállni, hogy a 

Ezen adományokért lapunk utján is köszönetet 

mond a polgármester a nemes lelkű adakozóknak. 

(r.j — A közvi lágítást ma — vasárnap — 

veszi át házi kezelésbe a város a vállalkozótól. Kí-

váncsian varjuk, hogy miyen lesz hát a szabályszerű 

fényerővel égő lámpák világossága ? 

(r.) — Kicsinyek öröme. Ehrlich Laura 

magán óvőnő ovodájában a szokásos karácsonyi ün 

nepéély f. hó 23 áu — vasárnap — délután 4 óra-

kor tartatik meg. Ez alkalomra ugy a szülök, mint 

az érdeklődő gyermekbarátok szívesen lattatnak 

(r.) — Iparosok figyelmébe A szentesi 

iparos ifjak önképző körénél a Zsoldos-féle alapit 

vány fele része — 50 frt — kölcsönképen kiadandó. 

Azok az egyleti tagok, kik ezt az összeget kölcsön 

venni óhajtják, kérelmükkel forduljanak az egylet 

elnökségéhez. E helyen említjük meg, hogy ugyan-

csak a Zsoldos-féle alapítvány kamatját — 6 frtot 

— az egylet választmánya díjul tűzte ki a rendes 

tagok által kiállítandó munkák legjobbikára; akik 

erre pályázni óhajtanak, szándékukat f. hó 30-ig 

jelentsék be az elnökségnél. 

(r.j — A tiszai rakpar t és k i k ö t ő díj-

szedési jogát a f. 15-én megtartottt árverésen Son-

nenfeld Sámuel vette ki 514 frtért, A mult évben 

633 irt a bérösszeg; az idén tehát 11(J frttal keve-

sebb. Az árverésen csak a helybeli fakereskedők 

vettek részt. A képviselőtestület azonban aligha 

fogja jóváhagyni az eredményt. 

(r.) — A Csongrádmegyei takarékpénz 

tár — mint hirdetési rovatunkban olvasható — f 

hó 29-én közgyűlést tart; melynek tárgya a volt 

intézeti pénztáros végkielégítése tárgyában hozott 

igazgatótanácsi határozat jóváhagyása lesz. A kér-

déses határozatot dr. Tasnádi Antal kifogásolta, aki 

csupán ebből a czélból vett meg két részvényt. Más-

felől pedig a felügyelő bizottság is csak ugy haj-

landó aláírni a zármérleget, ha a végkielégítés iránt 

hozott határozat közgyü'ési jóváhagyást nyer. A 

közgyűlés bizonyára teljesíteni is fogja ezt a kíván-

ságot. 

— A kuruzslás áldozata Hiába! a mi 

népünk még ma sem eléggé érett arra, hogy a ku-

ruzslásokban s babonában ne hígyjen. Sokkal inkább 

bizik annak egy része a jósasszonyokban és cigány-

nők kártyavetésében, mint akár a leghíresebb orvo-

sokban is; a minek azután az a szomorú következ» 

kezelte a szerencsétlent, hogy az tegnapelőtt reggel 

hirtelen elhalt. Az ügyben megindították a vizsgála-

tot, és igy a kuruzsló is elfogja venni méltó bün-

tetését. 

— Öngyilkosság. Mi sem jellemzi jobban 

korunkat, mint az, hogy ma már még egy 13 éves 

fiu is zokon veszi azt, ha szülei őt megfeddik. Teg-

nap is egy ily esetért dobta el magától az életet 

Demjén Lajos, Denijén Sándor nagytőkéi gazda fia. 

A fiu ingerlekeny természetű s végtelenül könnyelmű 

volt, a mi vérig bántotta a fiókból mindenképen 

embert faragni akaró szülőket s igy alig-alig mer-

tek reá egy-egy feddő szót vesztegetni. Tegnap reg-

gel azomban megint oly csínyt követett el a fiu, 

hogy azt az apa szó nélkül nem hagyhatta, azért 

fiát keményen megfedette. Erre a fiu míg apja a 

városban járt azzal felelt, hogy magát a tehén-is-

tállóban felakasztotta. A szüleit megszomoritó fiút 

tegnap hozták be a kórhárba, ahol felbonczolták. 

(r.) — Érdekes estely. R. Kovács Laura 

— az egyetlen magyar recitatornő — ma, vasárnap 

este, a helybeli kaszinó termében, érdekes program-

mal előadást tart. R. Kovács Laurát fölösleges di-

csérnünk, mert művészi hirneve az egész országban 

ismeretes, s előadásairól ugy a fővárosi, mint a vi-

déki sajtó minden alkalommal a legnagyobb elis-

meréssel nyilatkozott. Te át nem mindennapi élve-

zet vár azokra, akik az érdekes előadást megnézik. 

— Dráma . Lapunk mult számában hirt ad-

tunk már arról a gyászesetről, hogy a szomszéd 

Csongrád város legvagyonosabb polgára, a köztisz-

teletben állott Faragó Mihály elhunyt Ez a halál-

eset — mint a „Sz. N." irja — mindjárt az első 

napon, egy szomorú drámát idézett elő. Szűcs Jó-

zsef, kecskeméti csizmadia-mesternek ugyanis ezelőtt 

két héttel leégett a háza és a kétséjrbessett embor 

csak azzal vigasztalta magát, hogy, mint minden 

évben, ugy most is megérkezett a milliomos Faragó 

gazdától a megrendelés a 30 pár csizmára, miket 

minden évben nála készittetett Faragó újévre cselé-

deinek. A deczember 10-iki csongrádi vásárra Szűcs 

mester is megérkezett és egyúttal a 30 pár csizmát 

is meghozta. Mekkora volt azonban a szegénynek az 

ijedtsége, mikor a Faragó-portán azzal fogadták, 

hogy nincsen, aki a csizmákat átvegye, mert aki 

megrendelte: Faragó Mihály meghalt. Szűcs csiz-

madia-mestert ez a hir annyira kétségbeejtett<\ hogy 

megzavarodott a lelkének egyensúlya és a Tiszába 

ugorva oda is veszett. A szegényt ott is temették 

el Csongrádon. 

— A „tekintetes ur." Egy újdonsült tekin-
tetes ur bravúrjairól ad hirt szegvári levelezőnk a 
következőkben: Kovács Katalin korcsmájába szer-
dán délután Berki Jóska muzsikus czigány társasá-
gában egy, a legújabb divat szerint öltözött elegáns 
ur állított be és magát Guti Béla néven a mágocsi 
uradalom intézőjének adta ki, mely állítását Berki 
szintén megerősítette. A jámbor korcsmárosné ki 
eleven „intéző"-t világ életeben még sohasem látott 
és olyan nagy urnák képzelte mint legalább is a 
— muszka czárt, — nem tudott hova lenni örömé-
ben, hogy ily kitűnő vendéget kapott Az intéző (?) 
ur, kit a muzsikus czigany mély hajlongások közt, 
kalap levéve folyton „tekintetes ur44 czimmel titu-
lált, a jelenvoltak szemeláttára egy vadonat uj fo-
rintos banknótát nyomott borravaló gyanánt a czi-
gány markába, — mint mondá — fáradsága jutal-
mául azért, amiért őt e korcsmába elveze'ni szives 
volt. A korcsmárosné látva az intéző urnák a bor-
ravaló adásban kifejtett dicséretreméltó bőkezűséget, 
szentül hitte, hogy egy valóságos igazándi tekintetes 
úrral van dolga, amilyen a mai pénzfukar világban 
valóban fehér holló számba megy. Előre is örült a 
pompás üzletnek. Hanem sajnos, az öröm csakha-
mar ürömmé változott. Az elegáns ur pöffeszkedő 
gőggel külön szoba után tudakozódott, mert hát 
még csak képzelni sem lehet, hogy egy uradalom 
intéző je, közönséges halandók közzé keveredjék A korcs -
márosné, kinek bibor ajkait leereszkedő nyájassággal 
csipdeste körül, készséggel vezette a tisztaszobába jeles 
vendégét. Ezek után az intéző ur pezsgőikért. Mivel 
pedig az olyan közönséges korcsmában mint a hova 
a t. intéző urnák ez alkalommal betévedni méltóz-
tatott, — a pezsgőt csak ugy hírből ismerik, akár 
csak katona a kávét, mit volt mit tenni, — okosab-
bat nem is tehetett a gtek. ur,, minthogy látható bosz-
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szusággal csak közönséges gyomorba való sörrel is meg- sem a katona, sem a leány nem nyerték vissza esz- a község hivatalos helyiségében nyilvános 
elégedjék. Néhány üve£«örn<k bekebelezése utánvacsn- méletüket eyry pillanatra sem, mozdulatlanul, nehéz 
rát kért. A korcsmárosné tudtára adta,hogy hamarjában agóniában feküdtek a halálos ágyon s másfél napi 
nem készíthet egyebet, mint eíry kis sült kolbászt, kinos szenvedés után, kedden este Lusztig Ida, ked-
mely még egészen friss, csak mindössze pár nap den éjszaka pedig Székely Vilmos kiszenvedtek. 

* Hazai ipar diadala. Első erdélyi gyermek-
és fa diszmü árú-gyár M a r o s-V á s á r h e-ijáték 

l y en — kizárólagos raktár Szentesen Hollxnann 

óta áll a füstön. Soh se bajlódjék a sütéssel, — 
megeszem én nyersen is — mond i „tekintetes ur*. 
— Es valóban, — a fej adott mintegy 2 rőf hosszú-j 
sagu nyers kolbászt a „tekintetes ur- és a czigány J a k a b játék és diszmű árú üzletében - tartós, tö-
azon modon tustősen a legjobb étvággyá el is koH m ö r e r ö s kéSzitmény, kaphatók tömör (nem kitömöt) 
tottek. - Vacsora utan az intéző ur leereszkedő ¡ h i n l a |ovak t gyermek asztalok, kocsik, taligák, szé-
nyájassaggal azt indítványozta a korcsomban jelen¡kél st , ü b ú t o r o k é s s o k más czéls*erü játékok és 
volt ket paraszt embernek, kiket előbb tigyelmere é b b m á s h a s z n á j a t i tárgyak. É l j e n a m a-

közigazgatási árverésen, azonnali készpénz 

fizetés mellett el fognak adatni. 

Szentesen, 1894. deczember 14-én. 

Elöljáróság megbízásából 

Sulcz László. 

sem méltatott, — hogy csak ugy időtöltésből egy 
kicsit „huszonegyezzenek". — Hiaba volt a korcs-
márosnénak minden tiltakozása a kártyajáték ellen, 
a „tekintetes ur* nem tágított, azt állítván, hogy 
egy uradalmi intézőoek minden szabad. — A jám-
bor emberek ezután csakugyan léprementek, ameny-
nyiben — vesztökre — le ültek vele kártyázni, — 
ki is őket hamis játékával az uiolsó fillérig kifosz-
totta. — A szegény aldozotok egyikének feltűnt, 
hogy az intéző ur gyakran összesúg a muzsikus 
czigánynyal és pedig csak a czigányok által értett 
nyelven — így jöttek reá a turpisságra, és az 
egyik mar teljesen kitosztott áldo/.at minden teketória 
nélkül fejéhez vágta a „tek. urnák" a kartya-csomót. 
A „tekintetes ur" látván a közelgő veszélyt, — va-
lami ürügy alatt az udvarra sompolygott és az ut-
cza ajtón kijutva — vitézül kereket oldott. Termé-
szetesen magával vitte kifosztott alldozatainak összes 
pénzét, — és ráadásul még a vacsora árát is elfe-
lejtette kifizetni. A községi elöljáróság a titokzatos 
.tekintetes ur" kiléterői Berki Jóskát nyomban kér-
dőre vonván ez bevallotta, hogy b z az senk más 
mint a szentesi egyik czigányba.nda Lukacs nevü 
klárinétosa, — tehát egy muzsikus czigány. Hanem 
a dolognak még folytatása lesz ; amennyiben a bün-
tető birósághoz lett az ügy át téve. 

— Véres szerelmi dráma . Veres szerelmi 
dráma játszódott le — mint a „ Vásárhely és Vi-
déké* jelenti — f. hó lO-en, hétfőn deiben H.-M. 
Vásárhelyen, melynek szouioru hőse egy 46-ik gya-
logezredbeh baka, névszennt Székely (Schlezinger) 
Vilmos, llju szive egész hevevei es rajongásaval sze-
retett egy vásárhelyi árva iauyt, Lus£tií)

r Idát, a kivel 
inéi? a nyar folyamán megegyeztek, mielőtt a kato-
nasaghoz berukkolt volna, hogy a leány nem megy 
ferihez senkihez, megvárja miga3koniisz esztendő 
letelik s azután egymáséi lesznek az egész életre, 

Székely Vilmos aztán bizva a leány Ígéretében 
október 1-én bevonult ezredéhez Szegedre, de a leány 
emlékét pillanatokra sem tudta kiölni lelkéből s a 
rongyos mundér alatt is folytonosn haza gondolt 
Vásárhelyre, hogy mit csinál az Ida, megtartja-e 
szavát, nem csalja-e meg egy más legény kedvéért ? 
Lassacskán aztán a szerelemféltés ördöge belopta 
magát a szivébe. A szegény szerelmes katonának 
nem volt nyugta sem nappal, sem éjjei s mikor 
a kósza hirek fülébe zsongtak a leány hűtlenségét, 
hogy őt már Lusztig Ida elfelejtette, hogy mást sze-
ret s másnak borul a keblére, akkor ugy érezte, 
mintha szétszakadott volna lelkében valami. Es meg-
érett benne egy sötét elhalarozás ; elpusztítja magát 
is a lányt is. Ha nem lehet az övé, akkor ne le-
gyen senkié sem. Szándékát azonban gondosan tit-
kolta mindenki előtt, s mikor bátyja a napokban 
bent járt Szegeden, azzal az ürügygyei kért tőle 7 
frtot, hogy extra-ruhát varrat belőle magának s ugy 
jön haza latogatóba karácsonyra. A ruha helyett azon-
ban revolvert és 25 töltényt vasárolt, s hétfőn a 
hajnalt vonattal kiment Szegedről az utolsó, véres 
találkozóra. Delelőtt tolyamán elment a Damjanics-
utczaba s a Moese-féle kereskedésben 8 pohár pá-
linkát ivott, de alig szólott valakihez, csak mereven 
bámult maga elé. Onnan Szarnak Károly korcsmá-
jába ment, s felháborodva, keserűen panaszolta, hogy 
nem eresztették be a tíika-korcsuiába, hogy beszél-
hessen Lusztig Idával, a ki ott lakott árva testvé-
reivel együtt, s egy szatócs üzletbői élt. Mikor aztan 
valaki fülébe sujta, hogy a szép Idának egy pati-
kus segéd udvarol, hirtelen felhajtott ismét 
egy néhány pohár palinkat, s haloványan vé-
szes arczczai indult a Bika-korcsma fele. A legelső 
szava, mikor belépett a kis szatócsüzletbe s megpil-
lantotta Idát, az volt: Igaz-e, a mit az emberek be-
szélnek, Ida? Nézzen a szemembe s feleljen nekem 
őszintén, igazan. A leány nem szólott. Székely Vil-
mos a szomszéd gyógyszertárnak a boltoan időző 
laboránsát ekkor kiküldötte s köpenyege zsebeboi 
kirántva a revolvert és töltényeket, a leány előtt el-
kezdette tölteni. Lusztig Ida rémülten, kétségbe-
esetten akart menekülni, mikor latta a katona ke-
zében a fegyvert, de mar késő volt, mert a revol-
ver eldördült s a leány fültövön találva, véresen 
bukott a földre. Az őrjöngő katona ekkor maga el-
len fordította a fegyver s háromszor egymásután a 
lejébe lőtt. A véres szerelmi dráma utolsó jelenete-
nél már sokan tolultak a lövés zajára a boltba s 
megdöbbenve látták maguk előtt a gyilkost es az 
áldozatot. Székely Vilmost beszállítottak a városi 
kórházba, mig Lusztig Idát a háznál vettek apolas 
alá. Nem használt azonban semmi segitseg, mert 

egyébb 
g y a r p a r: 

Elhaltak névsora. 
1894. december hó 8-tól deczember hó 15-ig. 

Bognár János, 22 éves, tüdővész. — Páger 
Kafalin, 2 hetes, álképlet. — Zagyi István, 5 napos, 
születési gyengeség. — Kovács Eszter 1 éves, or-
bancz. — Janó József, 10 napos, szül. gyengeség. — 
Pászti Erzsébet, 50 éves, gümőkor. — Német Flóra, 
73 éves, végelgyengülés. - Gyarmati István, 33 
eves, agyszélhűdés. — Granics Ilona, 28 éves gümő-
kor. — Kabancz Erzsébet, 11 hónapos tüdőlob. — 
Czibolya István, 3 hetes, bélhurut. — Kifor Julianna, 
50 éves, szívszélhűdés. — Böszörményi Imre, G he-
tes, tüdőlob. — Böszörményi Mihály, 2 éves, gyer-
mekaszály. 

INGTEK BEMEMET. 
l l ick és llock, Flock és Flok híres 

pajkos külföldi erőművészek megérkeztek, 

és Uotfaiann Jakab 7,14, és 21 kros játék 

norinbergi bazáráruk nagy raktárába a be-

vásárló n. é. közönségnek egyenes kívánságra 

művészetüket bemutatják és golyó dobálásuk-

kal újra meg újra ingerlő vidámságot kelte-

nek ingyen. á - 3 

Á r v e r é s i hirdetmény. 
Alólirt kir. közjegyző közhirré teszi, 

hogy néhai S a r k a d i N a g y A n t a l volt 

szentesi lakos hagyatékához tartozó több-

rendbeli ingó u. m. egy trieur, különféle házi 

bútorok és házi eszközök, ágynemüek, ruha-

félék, fehérnemüek, élelmiszerek, négy ló, 

különféle borok, pálinka, morzsolt kukoricza 

végül tehén és borjú — Szentesen a III . 
tizedben 186 szám alatt levő Sar-
kadi-féle háznál folyó évi de-
czember hó 27 napján d. e. 9 
órakor megtartandó önkéntes árverésen 

készpénzzel való fizetés mellett eladatnak. 

Szentesen, 1894. deczember 14-én. 

Bolyó Kálmán, 
kir. közjegyző 

Karácsonyi ünnepekre 
a legújabb divat nő i r uhá ra való szövetek 

tfÜátfT rendkívül olcsó árakon ' 

Buclay Imre, 
kézmű , divat- és röv idá rú kereskedésében 

Szentesen (Kis-piacz) 

szerezhető be, 2—3 
Mindenkinek saját erdekében all meg tekinteni. 

A szatmári téglagyár részv. társaság 
1895. évi három millió drb. vályog 
szükségletének egy vállalkozó által el-

látása czéljából pályázatot nyit. A vál>og ve-

téshez szükséges ezközöket a gyár adja. V á l -

lalkozó tartozik 300 forint bizto-
sítékot letenni. Részletes feltételek kí-

vánatra ingyen megküldetnek. Ajánlatok 10 

nap alatt dr. Nagy Barna ügyvédhez Szat-

márra intézendők. 1—3 

Ozv. Nagy Imrénének 
Teési tanyáján hereszéna van 
3V3 eladó. 

Szabó imrenek 
hékédi 15 hold szanto és szöllő földje örök-

áron elaüo, ugyan annak 80 szál gyümölcs 

Iája is van eladó. Értekezni lehet a helyszí-

nén 7-ik szám alatt. 2V2 

üirdetmeny. 
A szentesi kereskedelmi részvénytársa-

ság tulajdonanoz tartózó ingatlanok neveze-

tesen a Horvath-léle haz és a magtar 1 tizec 

:228 szám alatt, továbbá a Weili-léle fatelep, 

csarda-épület, végre a Nagy-nyomáson 1 és 

V2 hazi föld szabad kézoól eladók, bővebbet 

az intézet helyiségében. (Harisház) 2V2 

141Ö./1894. 

Árverési hirdetmény. 
Fabian Sebestyén község elöljárósága 

altal közhírré tétetik, miszerint Csongrádvár-

inegye árvaszékének 7882/á. 894 számú vég-

zed folytán a néhai báró Maasburg Sándor 

hagyatékahoz tartozó ingóságok, u. m. négy 

drb. réz gyertyatartó, egy drb. nagy sárga 

hintó, három drb. nyereg, hat drb. lepedő, 

egy iali tükör, egy iüggő lámpa, egy darab 

15 kgr. sulyu szappan és 85 drb. lugszap-

pan f, hó I7-én délelőtt 9 órakor 

OOOOOOOOO OOOOOOOOO 
Felhívás. 

A „szentesi kölcsönös segélyző 
szövetkezet" igazgatósága az 1895-ik 

évi január hó 1-től 3 é v r e t e r j e d ő u j 

é v c s o p o r t o t alakit, melynek heti befi-

zetései 1 8 9 5. é v i j a n u á r l - j é n veszik 

kezdetöket. 

Az uj évcsoportnak tetszés szerinti meny-

nyiségű betéttel tagjai lehetnek : Magyaror-

szág területén lakó önjogu, vagyonukkal sza-

badon rendelkező egyének és testületek, to-

vábbá törvényes képviselőjük bejelentése mel-

lett kiskorúak is. 

Hogy ez intézményt mennyire pártolja 

a nagyközönség, a következő adatokból lát-

ható. A szövetkezet az 1886-ik évben 6 1 4 

h e t i b e t é t t e l kezdte meg működését, az 

1893-ik év végén pedig a betétek száma 

már 2762 volt. 

Midőn erről az érdeklődő nagy közön-

séget értesíteni és tömeges beiratkozásra fel-

hívni szerencsénk van, egyúttal tudatjuk, 

hogy azok, kik ezen alakitaudó t i z e d i k 

é v c s o p o r t n a k 

hetenkint 20 krajczáros betéttel 
tagjai óhajtanak lenni, beiratkozás végett min-

den k e d d e n é s s z o m b a t o n d é l u t á n 

a szövetkezett helyiségében (Kanász N. An-

tal férfiszabó házánál) személyesen vagy 

megbizottjuk által mai naptól kezdve jelent-

kezhetnek. 

Azonkívül jelentkezhetni még az egyes 

igazgatósági tagoknál, kik a nálunk jelentke-

zőknek a 40 kr. beiratásti dij lefizetéséről 

elismervényt adnak. A z 189 5. é v i j a n u á r 

h ó v é g é i g j e l e n t k e z ő u j t a g o k a z 

e l m ú l t h e t e k r e n e m fizetnek in-

t ő d i j a t . 

Beiratkozás alkalmával beiratási dij fe-

jében betétenkint 40 kr. fizetendő. 

Szentes, 1894. deczember 15. 

Az igazgatóság. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 



4 oldal. 

Mélyen leszállított árak ! 

A m. t. közönség szives figyelmébe 
Van szerencsém a t. közönség b. tudo-

mására hozni, miszerint az üzletre nézve ked-

vezőtlen időjárás miatt, az összes raktáron 

levő árukat u. m . : 

Férfi, női és gyermek bőr- és posztó-czi-

pők, Jäger és gyapjú alsóingek és nadrágok, 

muffok, boák, gallérok, férfi- és nőisapkák, 

berliner és genilia sálak és kendők, blousok, 

szövet és trichó leányruhák, fiu öltönyök eser-

nyők stb. valamint a legdivatosabb női kala-

pok, legújabb kézimunkák, karácsonyi és újévi 

meglepetésnek való ajándékokat mélyen 
leszállított árakon bocsájtom a n. é. 

közönség rendelkezésére. 

Melyről t. vevőim bevásárlások által meg-

győződni kegyeskedjék. 

SZENTESI LAP. 
Üzletemet a m. t. közönség szíves párt -

_ ¡fogásába ajánlva teljes tisztelettel 

4V4 Özv. Klein Auguszta. 

Dús választék! 

Meghívó. 
A „Csongrádmegyei takarékpénztár rész-

vénytársaság- 1894. évi deczember 29-én Szen-

tesen d. e. 9 órakor saját helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a részvényesek tisztelettel meg-

hivatnak. 

T á r g y : 

Az igazgatóság előterjesztése az iránt, 

hogy a volt intézeti pénztárnok részére az 

149 szám. 

igazgatóság által adott végkielégítés tárgyá-

ban közgyűlési határozat hozassék. 

Szentesen, 1894. deczember 15-én. 

Balogh János, 
elnök. 

K i v o n a t az alapszabályokból: 30. §. A rész-
vényes a közgyűlésben való szavazati jogát csak az 
esetben gyakorolhatja, ha az erre szükséges gazolványt 
a közgyűlést megelőző 8 nap alatt a részvénytársa-
ság helyiségében átvette, — igazolván, hogy a köz-
győlés előtt legalább 30 nappal saját nevére irt 
részvénnyel bírt. 1V2 

Dónátb l i tvánnak 
dónáti tanyáján 4000 kéve kukoricza-
s z á r van eladó; a fábiáni haszonbéres 

földjén pedig 10 hold dinyeföld ki-
a d ó . Tudakozódni lehet I. tized 275. sz. a. 

124921894. Csongrád vármegye alispánjától. 

Csongrádvármegye törvényhatósági bizottságának 1894. évi deczember hó 11-én s folytatva tartott őszi rendes közgyűlé-

séből 520. sz. a. kelt határozat alapján közhírré teszem, hogy a szentesi I. alválasztó kerületben Hoffer Antal halálával megüresedett 

törvényhatósági bizottsági tagsági helynek 1895 évi deczember hó 31-ig terjedő érvényességgel, a szentesi III. alválasztó kerületben 

Pásztor János halálával megüresedett tagsági helynek 1898. évi deczember hó 31-ig terjedő érvényességgel a dorozsmai alválasztó 

kerületben K. Tóth Ferencz halálával megüresedett tagsági helynek ugyancsak 1898. évi deczember hó 31 ig terjedő érvényességgel, 

s végül a szegvári választó kerületben Pap Ödön halálával megüresedett választott bizottsági tagsági helynek 1895. évi deczember 

hó 31-ig terjedő érvényességgel leendő betöltése f. évi deczember hó 28-ik napján d. e. 9 órától délután 4 óráig megejtendő válasz-

tások utján iog eszközöltetni. 

Ezen választások a szentesi I. alválasztó kerületben Kiss Zsigmond elnöklete alatt a vármegyeház nagytermében, a szen-

tesi III. alválasztó kerületben dr. Mátéffy Ferencz elnöklete alatt a ref. nagyiskolában, a dorozsmai választó kerületben Dorozsma 

község közházában, s a szegvári választó kerületben, Szegvárott a vármegyei régi székház épületében fognak megtartatni. 

Tudomásvétel iránt értesitem a választó közönséget, hogy Csongrádvármegye törvényhatósági bizottságának 1895. évre 

tagjai a következők : 

őrgr. Pallavicini Sándor 
Sváb Sándor, 
id. Faragó Mihály. 
Zsoldos Ferencz. 

5 Jurenák Imre. 
Beretvás János. 
Eszes Mátyás. 
Filó János. 
Weisz Lőrincz. 

10 Kohn Adolf. 
id. Mátéffy Ferencz. 
Dósa Béla. 
Szarka Mihály. 
Rúzs Molnár Sándor. 

15 Stammer Sándor. 
Szeder János. 
Dr. László Vilmos, 
May Ferencz. 
Dr. Ulár István. 

Kristó Nagy István. 
Dr. Csató Zsigmond. 
Zolnay Károly. 
Ónodi Lajos. 

5 Tánczos Sándor. 
Dr. Filó Tihamér. 
Balázsovits Norbert. 
Pólya Ferencz. 
Dr. Mátéffy Ferencz. 

10 Molnár Imre. 
Bánfalvi Lajos. 
Kálmán István. 
Babós József. 
Kálmán Mihály. 

15 Soós Ferencz. 
Mészáros István. 
Sima Ferencz. 
ifj. Várady Lajos. 
Soós Sándor. 

a) a legtöbb adót fizető bizottsági tagok 
20 Rácz Ferencz. 

Dr. Lábos Eridre. 
Várady Lajos. 
Sipos Imre. 
Dallos Szilágyi Sándor. 

25 Krpalek Lajos. 
Kohn József. 
Kertész Mór. 
Szürszabó Nagy Imre. 
Cseh László. 

30 ifj. Vecseri János. 
Jerney Mihály. 
Hegyi Antal. 
Fekete Márton. 
Zsilinszky Mihály. 

35 Kss Zsigmond. 
Dr. Pollák Sándor. 
Vajda Sándor. 
Kass Gusztáv. 

Szedrr Imre. 
40 Dr. Kelemen Béla. 

Forgó G. Pál. 
Nagy Zakar. 
Korpás Pál. 
Újhelyi Nándor. 

45 Faragó Antal. 
Soós Pál. 
Basa Kálmán. 
Kanász Nagy Imre. 
Czukor Emil. 

50 ifj Tekulics János. 
Polgár János. 
Babós Sándor. 
Sulcz Lajos. 
Horváth Sándor. 

55 Czukkermann Ignácz. 
Szobotka Fülöp. 
Plesznik Antal. 

Csúcs János. 
Bagi Zsigmond. 

60 Szobotka Gusztáv. 
Szabó Zsigmond. 
Ónodi Géza. 
Csúcs Antal. 
Rozenberg Ede. 

65 ifj Sarkadi Naey Antal 
Kristó Nagy Imre. 
Dr. Reisz Sámuel. 
Dunás Varga Sándor 
Szvoboda Ferencz 

70 Sisák J. Antal. 
Rácz László. 
Pákolicz János. 
Gerőcz Lajos. 
Cs. Forgó József. 

75 Dr. Ecseri Lajos. 
Keller Lajos. 

b) válsztott bizottsági tagok: 
20 Szánthó Dániel. 

Kovács János. 
Rúzs Molnár István. 
Pápai János. 
Aradi Kálmán. 

25 Héjjá Lajos. 
Bálint János. 
Szépe Károly. 
Hódy János. 
Dr. Szánthó Lajos. 

30 Kátai Pál János. 
Bálint József. 
Pataki József, 
id. Temesváry Antal. 
Udvardy Sándor. 
Mezei Pál. 
Korbuly Béla. 
Gombos József. 
Balogh János. 

35 

Jószay Sándor. 
40 Vecseri István 

Szathmáry Ede. 
Bartucz János. 
Szőke Pál. 
id. Piroska István. 

45. Csemegi Antal. 
Sóhlya Antal. 
Mészáros Károly. 
Dr. Szarka Mihály, 
id. Kádár Henrik. 

50 Forgó G. László. 
Gressó Antal. 
Réti Ferencz. 
Lászlóffy László. 
Sóhlya Gyula. 

55. Máté Imre. 
Forgó Gergely. 
Bába Szabó Sándor. 

Pitrik József. 
Dósa János. 

60 Herke Ferencz. 
ifj. Szepesi József 
Faragó Albert. 
Kuklics György. 
Fekete Farkas. 

65 Kókai István 
Illés Jenő. 
Szluha Imre. 
Wimmer Károly. 
Varga Károly. 

70 Grűner Géza. 
Kardos János. 
Tary Endre. 
Schönfeld Márton. 
Rácz András. 

75 Matolay Miklós. 
Hegedűs István. 

Henrich György. 
Dr. Schlesinger Károly. 
Dr. Bojnitzer Antal. 

80 Sarkadi Nagy Ferencz. 
Ausländer Henrik. 
Jurenák Béla. 
Windisch János. 
Tajthy Kálmán. 

85 Csúcs Lajos. 
Piti Péter. 
Ördög József. 
Dr. Beregi Jézsef. 
Szobotka Adolf. 

90 Mecs Balogh Lajos. 
Czukkermann Károly. 
Kis Kopasz József, 
ifj. Maróti István. 
Na^y Ferencz. 

95 Dömsödi István 
96 Csejtei Lajos. 

Tóth J. István. 
Kalapis János. 
Burger Alajos. 

80 Fehér Antal. 
Burg Dénes. 
Széli Antal. 
Erdélyi Miklós. 
Ivánkovics Imre. 

85 Zsarkó Ferencz. 
Dudás Béla. 
Ülés Antal, 
ifj. Czékus Ferencz. 
Tajthy Ferencz. 

90. Czékus Andor. 
ifj. Eszes Mátyás. 

92 Kálmán Imre. 

Végül figyelmébe ajánlom a választó közönségnek azt, hogy a választásra vonatkozó panaszok, illetőleg a megválasztottak 

szenvedő választó képessége ellen netán tehető észrevételek a választás megtörténtétől számított 15 nao alatt a v á r m p L i 
választmányához lesznek benyújtandók. y d a v a r m e K y e gazoló 

Szentesen, 1894. deczember 15-én. 

Sientas, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorag«jrtójárL 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 




