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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőség ; : 

I Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetesi pénzek is 

| küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n és » é l t e k e n i e e ae J 

Egyes szám ára 4 kr. 

Hirdetésekre nezve 
a iap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske- j 

desehen is íelvetetnet. 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Ny i i t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Felelős <zerk«»sztft és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

S t i rk Nándor könyv- és paplrkereskeiéeefcen 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

O R J Á N O S , 

Magyarország hercegprímása: S i m o r 

János esztergomi érsek f. évi január hó 23 án 

reggeli 7 óra 30 perckor meghalt. 

Ezt, az egész országot érdeklő gyászhírt 

hozzák a fővárosi lapok. 

Simor János, a magyar kath. papok fe-

jedelme, 54 esztendeig szolgálta egyházi ma-

gasztos hivatását. 

Mint pap, egész erejét egyháza gyarapí-

tására fordította, s halálát legkivált egyházi 

szempontból gyászolhatja a katholikus klérus 

és az ország; mert mint hazafi, Simor nem 

birta soha megnyerni a nemzet szeretetét; de 

annál inkább birta kegyét az uralkodónak, ki-

nek igazán valóságos belső titkos tanácsosa volt. 

Mi sem mutatja jobban a király kegyét 

Simor János iránt, mint az, hogy mikor a 

főpásztor áldozárságának 50-dik éves forduló-

ját ülte, maga a király személyesen ment el 

a magyar kath. világ papi fejedelmét érseki 

székvárosában meggratulálni. 

A király ekkor a következő elismerő, 

legfelsőbb kézirattal tüntette ki a herceg-

prímást : 

„Kedves Simor hercegprímás! 

Áldozárságának félszázados évfordulóját 

kegyelettel ünnepli nemcsak a főpásztori kor-

mánya alatt levő anyaszentegyház minden 

tagja, hanem mondhatni valláskülönbségnél 

kül az egész ország és pedig méltán, mert 

önben nemcsak az ország erényekben gazdag 

első főpapját, hanem a fenkölt szellemű ha-

zafit is szeretve tiszteli. 

Örömmel használom fel részemről is ezen 

ünnepélyes alkalmat önnek legbensőbb sze-

rencsekivánataimat azon biztosítással kifejezni, 

hogy évek hosszú során át az egyház ugy, mint a 

I trón és állam körül tántoríthatatlan hűséggel 

I szerzett sokoldalú fényes érdemei mindenkor 

felejthetetlenek lesznek előttem, kérve az is-

teni gondviselést, hogy áldást árasztó életét 

az egyház és a haza javára az emberkor leg-

végső határáig tartsa meg. 

Kelt Bécsben, 1886. évi október 26. 

| Ferencz József, s. k. 
* 

E jubileumot a bíboros pap ujabb nagy 

alapítványokkal tette örök emlékezetűvé. Az 

akkori napok krónikásai számadatokkal mu-

tatták ki, hogy töméntelen összegeket áldozott 

a prímás közcélokra. Csak Esztergom mű-

emlékeire, szobraira többet költött 600,000 

forintnál. Nevelési célokra fordított adományai 

meghaladják a 800,000 forintot. Egyházme-

gyei papságának anyagi helyzetét közel 400,000 
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forint adománynyal javította, özvegyek és 

árvák helyzetének javítására tett alapitványai 

375,000 forintot tesznek ki. Árvíz és tüz-

károsultak javára közel 80,000 forintot, köz-

művelődési célokra 100,000 forintot adomá-

nyozott s az esztergomi érsekség törzsvagyo-

nának és birtokértékéiiek emelésére csaknem 

másfél millió forintot fordított. 

Nyilvános adományainak összegét mint-

egy 4—5 millió forintra becsülik. 

Simor halála egészen váratlanul követ-

kezett be, egy pár napi betegség után. — A 

nemzet egészen előkészületlen volt erre a 

katasztrófára, s igy most annál nagyobb a 

várakozás a nemzet részéről aziránt, hogy ki 

fogja a magyar főpapok sorából betölteni a 

kath. fejedelmi széket? 

Fontos kérdés ez nemcsak a magyar 

kath. egyházvilágra; de az egész nemzetre; 

mert nincs Magyarországon állás, mint az 

esztergomi érseké, melyből annyi áldással le-

hetne működni a nemzet javára, ha az, aki 

ezt a széket elfoglalja, nemcsak jeles egyházi 

ember; de jó hazafi is. 

S igy méltán kérdi s tekint várakozás-

sal a nemzet a jövő elé, hogy : ki lép Simor 

örökébe ? 

Apróságok Simor életéből. 
Simor igényei a legszerényebbek voltak. 

Egy egyszerű Ízléssel bútorozott dolgozó szoba 

a palota első emeletén, a mely a szalonon keresz-

tül a házi kápolnajába vezetett. Mellette a háló-

szoba s benne a primas vasagya, vörösfenyü-desz-

kakból összerótt kerettel. 

A palota ablakaival szemben gyűltek össze 

naponként déli 11 ora utan a koldusok, a kik né-

mán, zajtalanul állották ott, de tekintetük oda volt 

szögezve a primási lakosztály egyik ablakara. 

Éles szemük a kettős ablaküvegen át is észre 

vette a főpapot, s a midőn felcsillant az aranylánc 

és a piros bársony kapucium, a kezek és a kalapok 

egyszerre emelkedtek az ablak felé. 

Simor mosolygó arca jóságos megelégedés-

sel nézegette rongyos vendégeit. Kinyitotta lassan 

az ablakot s az ezüstforintosokat darabonként hají-

totta a koldusok közzé. Nem civódtak, nem kapkod-

tak ezek az alamizsnáért, mert tudták, hogy minden-

kinek egyformán jut abból. 

Midőn egy javaslatnál tájékozni akarta magát 

a primas véleményéről az egyik miniszter, a követ-

kező érdekes párbeszéd fejlődött ki közöttük, mely 

hiven jellemzi a prímás hazafias érzületét és papi 

kötelességéretét: 

— Legalabb nem fog ellene beszélni Eraineneíád? 

— Ez a legkevesebb, a mit tennem kell. 

— Hát csak annyit Ígérjen meg Emimsncíád, 

hogy nem veti latba befolyását s nem agitál ellene 

— Nem áll jogomban ily nagyot ígérni. Állá-

somból kifolyó kötelességem minden tisztességes és 

i .Wé iy« eszközt megragadni, hogy a javaslat tör-I 

vénynyé ne legyen. S én ezt nem fogom elmulasztani. 

— És ha mégis törvénynyé válik? 

— Ez esetben megelégszem, hogy nemcsak 

egyházamnak hű szolgája, de hazámnak is hű pol- I 

gára vagyok, a ki a törvényeknek engedelmeskedni 

tartozik. Addig azonban küzdeni fogok ellene. * 

Kitűnő gazda volt, a ki maga kezelte utolsó 

talpalatnyi földjét s fáradhatlan igazgatója, vezetője 

a primási javadalmaknak. 

Birtokai míntagazdaságok s ugy vannak kezelve, 

hogy példát vehet róla minden magyar gazda. 

Sár, eső, hideg nem volt képes visszatartani, 

hogy ki ne menjen jószágaira s be ne járja a szántó-

földeket, a honnan felgyűrt reverendájával nem egy-

szer tért vissza sárosan és lucskosan. 

Sokszor gazdatisztjeit megelőzte a fölkelésben. 

Nem egy ispánjával történt már meg, hogy I 

mikor a szántók után indult, útjában a hercegprí-

mással találkozott, a ki már a szántóktól jött vissza. 

• 

Mikor S . . . J. győri tanár pártfogását kérte 
az egyetemi tanszékre, a primás. a kinek meg volt 
már a maga jelöltje, kedélyesen igy válaszolt: 

— Én támogatlak, ha sikeresen kiállód a vÍ7«-
gát és meg tudsz felelni három kérdésemre. 

A professzor-jelölt erősen bízott theologiai ké-
szültségében s biztosra vette már az egyetemi ka-
tedrát. . , 

— Először is mondd meg nekem, — igy szólt 
a hercegprímás, — ha a Betlehemben leölt kisdedek 
csontjait egy rakásban találnád összehalmozva, ho-
gyan ismernéd meg e relikviákból, melyik volt a fiu, 
melyik a leány? 

A tanár nagyon komoly képet vágott erre a to-
gas kérdésre s tudományos előadást tartott a kopo-
nyavarratok és a medencecsontok közötti minőségről. 

Mikor már teljesen kimerítette a bölcsességet s 
biztosnak vélte a sikert, a primás mosolyogva vá-
gott közbe : » . .i n 

— Hiszen a betlehemi kisdedeket azért ölette 
le Heródes, mert azt hitte, hogy közötiük lesz Krisz-
tus is, a zsidók leendő királya. De csak a fiu gyer-
mekektől félthette trónját. Miért keresel akkor te 
közöttük leányokat? 

Lássuk a másik kérdést. 
— Ha Rothschild téged, mint katholikus papot 

meghívna ebédre.a biblia melyik könyvével felelnél neki? 
Itt már cserben hagyta a professzort tudo-

mánya. A hercegprímás azzal segitette ki: 
— Nohát a „Liber judikum'-mal. (Birak 

könvve.) „Lieber Jud, ich komm." 
* A tanár homlokán a veritek kezdett gyön-

gyözni s csak a harmadik kérdésbe vetette minden 

remenyét.^ k é r d e z e m t ő j e d utóljára, miért mond-

juk az „Ur angyala" cimü imádságunkban: Könyö-

rögj érettünk Istennek szent anyja! 
A kandidátusnak egyszerre kiderült az arca. 

Végre egy alkalmas kérdés, a melyről egy hosszú 
és alapos theologiai disszertációt lehet tartani. Egy 
jó negyed óráig beszélt az istenanya méltóságáról 
s egész apparatussal bizonyítgatta, hogy közöttünk 
és szent fia között ő a legfőbb közbenjáró. 

— Dehogy azért — vágott közbe a primás. 
— Azért mondjuk, könyörögj érettünk istennek szent 
anyja — s ezzel folytatta az ima szövegét, — hogy 
méltók lehessünk a Krisztus Ígéretére. 

Nem is lett belőle professzor! 



2. oldal. 

— A városi menház és a vadász-
t e r ü l e t e k b é r l e t i j ö v ede lme eddig egy 
közös kérdést képezett, amennyiben a városi 
közgyűlés határozata folytán, a vadászterületek 
bérletéből befolyó jövedelem egy létesítendő 
menházalap javára fordíttatott. 

Városunk földbirtokos osztálya már 6 
évvel ezelőtt akciót indított a közgyűlés ha-
tározata ellen; mert a törvény azt mondja, 
hogy a vadászterületekből befolyó jövedelem 
a föld tulajdonosaié, s igy az apróbb birto-
kosok, kiknek földje a vadászterületeket ki-
teszi, töryényes igényt tarthatnak arra, hogy 
a befolyó jövedelem köztük szétosztassák. 

A városi közgyűlés többsége azonban e 
szétosztás ellen annak idején azért foglalt 
állást; mert a vadászterületek jövedelmét 
csaknem lehetetlenség a birtokosok közt szét-
osztani, amennyiben lesz olyan földrészlet, 
melyre alig esik 2—3 kr. Épen ezért hatá-
rozta a közgyűlés, hogy ez a jövedelem egy 
humánus célra fordíttassák. 

Szentesnek — szerintünk — szégyenletes 
állapota, hogy egy városi ápoldával nem bir, 
hol a város elesett nyomorultjai és szegényei 
közös ápolás és gondviselésben részesülnének. 
A vadászterületek jövedelme tehát egy régen 
érzett szükség pótlása felé volt hivatva az 
utat egyengetni. S már néhány ezer forint 
össze is gyűlt e célra. Azonban ez az ügy 
újra előkerül a városi közgyűlésen. Szánthó 
Dániel képviselő és társai kérelmet nyújtottak 
be a közgyűléshez, hogy a vadászterületek 
jövedelme adassék azoknak, kiket az törvé-
nyesen illet. E kérelemnek nemcsak törvényes 
alapja van meg; de méltányossági értéke is, 
mert azt mondhatják azok a földbirtokosok, 
hogy egy városi ápolda közcél, miért kelljen 
tehát ennek létesítéséhez pusztán csak a föld-
birtokosnak járulni? — S ez igaz. Ez elől a 
városi közgyűlés valószínűleg uem zárkózik 
el, helyt ad azok kívánságának, kik a vadász-
területek jövedelmét, mint ennek törvényes 
igényesei, magok között szét kívánják oszlani; 
mert erre ők magok kijelelik a legegyszerűbb, 
legkönnyebb módot is. Azt mondják ugyanis, 
hogy minden külön vadászterület választ egy 
tőkegazdát és a vadászbérlet jövedelmét annak 
adja ki a város s ez szétosztja a birtokosok 
közt. — Ez jogos és törvényes kívánság, s 
ezt a képviselő-testületnek teljesíteni kell! 

SZENTESI LAP. 

- O r s z á g g y ű l é s . A képviselőház jelenleg 

a kisdedóvásról szóló törvényjavaslatot tárgyalja. 

Az intézkedések, melyeket e javaslat foglal magaban, 

fölötte fontosak, és hazánk állapotaihoz mértek. Más 

államokban a kisdedóvással tőrvény nem foglalkozik, 

kivéve F r anc i a o r s z ágo t , de az is nagyon különbözik 

a miénktől. Nagy bajokon fog segiteni, ha jól vég-

rehajtják. 

A gyermekek nagy halandóságának szomorú 

jelensége ismeretes. A kis gyermekek nincsenek kellő 

felügyelet alatt. A szegény mánkás nép elmegy há-

zától kora reggel, késő este tér haza; azalatt a gyer-

mekek felügyelet nélkül maradnak. Ilyenkor éri őket 

szerencsétlenség, a felvigyazat hiányából eredő baj, 

betegség. Ezentúl az ilyen gyermekek kisdedóvóba 

járnak. A ¡közegek elöljáróinak, az orvosnak, sőt 

egyeseknek is jogaban lesz felhívni a figyelmet az 

ilyenekre, a kiknek aztan a kisdedóvókba kell men-

niök. Ez bizonyos tekintetben kényszer, de csak oly 

családi körben van helye, a hol a szülők elég gond-

talanok. Kényszer-intézkedés nélkül ez nálunk nem 

megyen. 

Tanügyi szempontból az elemi iskolai oktatás 

előkészítő tanfolyamot nyer a kisdedóvóban. A kez-

detleges iskolai ismeretek tanítását itt kezdik meg. 

Fontos intézkedés nemzeti szempontból, hogy a kis-

dedóvok vezetésére inas nem nyer tanítói, vagy ta-

nítónői oklevelet, csak a ki teljesen tud magyarul. 

A kisdedóvokban magyarul beszelnek a gyermekkel. 

Bizonyos szamu lakossagu községnek kisded-

óvót kell allitani. A teher pótadó gyanánt vettet k 

ki, szegényre, gazdagra egyaránt. De az államnak 

maganak is sok helyen kell kisdedóvókat állttani. 

Azonban a társadalomnak, az értelmiségnek szintén 

meg keli tenni a magaét, alakítani egyesületeket. 

Az allami kisdedóvók felekezeti jellegűek nem 

lesznek. Meg az imádság is, a mit ott tanítanak fe-

lekezet nélküli, egyszerűen fohászszerű ima. Ez nem 

tetszik sokaknak, és gr. Zichy Nándor, a főrendiház 

tagja, már körlevélben is figyelmeztette baratait 

nézetének társait, hogy a törvényjavaslat ez intéz-

kedését ne engedjek érvényre jutni, hanem a mel-

lett foglaljanak állást, hogy katholikus helyeken meg-

maradjon a felekezeti jelleg. Csakhogy alig van oly 

helység, vagy város hazánkban, a hol mindenki 

csak egy felekezethez tartoznék. A felekezeteknek 

megmarad joguk, hogy kisdedóvóról gondoskodja-

nak. A népiskolák felekezet nélküli jellege iránt is 

igy harcoltak egykor. 

A képviseiselőház e hó 19-én kezdte meg a 

törvényjavaslat tárgy alását. A képviselőház pártkü-

lönbség nélkül jól fogadja a tőrvényjavaslatot. 

11. szám. 

Helyi és megyei hirek. 
M e g h a t a l m a z o t t v á r o s i képv ise-

l ő k . A f. 1891. évben a kővetkező egyének lesznek, 

vírilis jogon és meghatalmazás utján a városi kép-

viselő testületnek tagjai: 

1. Tóth Gyula, mint özv. Kiss Mihályné meg-

hatalmazottja. 2. Dósay György, mint özv. Sréter 

Ferencné mh. 3. Hegedűs Sándor, mint özv. Jure-

nák Edéné mh. 4. Csonka Pal, mint Endre Antalné 

mh. 5. Práznovszky Lajos, mint Koller Andorné mh. 

6. Szánthó Lajos, mint özv. Götzl Ignácné mh. 7, 

Hódy Pál, mint Bagi Mihály mh. 8. Bánfalvi Lajos, 

mint Hunyady Lajos mh. 9. Danielisz Károly, mint 

Jurenák Berta mh. 10. P. Balogh Mihály, mint Win-

dish Jánosné mh. 11. Dr. Gál Jenő, mint özv. Han-

kiss Jánosné mh. 12, Cukor Emil, mint özv. Cukor 

Adolfné mh. 13. Tasnády A n t a l , m i n t Horváth Ilona 

mh. 14. Sváb Gyula, mint Sváb Jakab meghatal-

mazojtta — A nevezettek Szentes város virilis kép-

viselőinek 1891. évre érvényes névjegyzékébe beje-

gyezhettek s mar a legközelebb tartandó városi 

közgyűlésre is meghivatnak. 

— M i b e k e r ü l t a n é p s z á m l á l á s ? A f. 

évi január hó első napjaiban megejtett népszámlálás 

összesen 1745 frt 01. krjába került a városnak. A 

számoskodást tegnapi ülésében ejtette meg a tanács 

s egyben a felügyelők kezéhez ki is utalványozta az 

ügynökök és alkalmazottak részére előre megállapí-

tott dijakat, ahol azok az illetők által bélyeges nyug-

tara átvehetők, — ha ugyan adótartozás fejében le 

nem foglaltatott volna. 

— Sze rencsé t l e n ség a v a s ú t n á l . Meg-

rendítő, borzasztó szerencsétlenség történt tegnap, 

azaz f. hó 24-én délben a helybeli vasútállomásnál. 

Egy Csapó László nevü szolnoki illetőségű, nőtlen 

vasúti málházót ugyanis kocsi rendezés közben — 

hogy, hogy nem ? — a gép elütötte, és pedig oly 

szerencsétlenül, hogy maga alá temette s a két sin 

között mintegy 8—10 lépésre vonszolta maga alatt, 

mire a gépész a gépet — ellengőz alkalmazasa ál-

tal — megállíthatta Csapót, ki mindkét lábon erős 

zuzódásokat szenvedett, ugy, hogy jobb lábat való-

színűleg amputálni kell, azonnal kórházba szállítot-

tak, ahol most iszonyú kinok között fekszik. A sze-

rencsétlenül járt Csapó László özvegy édes anyján 

kivül három kiskorú testvérének volt egyetlen csa-

ládfentartója és kenyérkeresője. 

— B á l u t á n , A szentesi iparos ifjak képző 

és segélyző egylete által saját könyvtára javára 

rendezett táncvigalom, mint azt előre ís megjósol-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Magyarország hercegprímása. 
A római katholikus főpapok hazánkban mindig 

a főnemesség első osztályába számíttattak s habár 

azon előjogokkal és kiváltságokkal ma már nem 

birnak is, mint a rendi alkotmány korában, a főpap-

ságot mégis igen előkelő állás illeti meg manapság 

is hazánkban. 

A főpapok elsője Magyarországban az eszter-

gomi érsek, aki ugy állam, mint kánonjogi szem-

pontból nevezetes kitüntetett állással bir. 

Az esztergomi érsek, mint ilyen, Magyarország 

primása s igy joggal mondhatni, hogy Magyarország 

egyházi fejedelme. 

A prímás elnevezés a kereszténység IV. száza-

daban kezdődött, midőn ugyanis azon metropolitakat, 

kik a tartomány legtekintelyesebb városaiban székel-

tek, a keleti egyházban Exarchák, a nyugatiban pedig 

jpriwates-eknek nevezték el. Ilyen primates, magyaros 

szójárással prímások voltak a régi időben: a kar-

thagói püspök, továbbá a tessaloniki, vienni es a 

toledoi érsekek. Az elnevezés azonban mind a nél-

kül történt, hogy ez a hierarchiában különös rang-

fokozatot jelentett volna. 

A XI. században a pápák megkisérlették néhány 

érseket primási rangra emelni; de mivel ez a metro-

politák részéről nagy ellenszenvre talált, idővel csak 

azok tárták meg a primási címet, kik más metro-

politák fölé helyezve, valamely ország legfőbb püs-

pökének tekintettek és joguk vala az alárendelt ér-

sekeket és püspököket nemzeti zsinatra egybehívni. 

Az esztergomi érsekek közül Kanizsay János 

volt az, akit IX. Bon fác pápa Magyarország prímá-

sává s az apostoli szent szek született követévé ne-

vezett ki 1394-ben. V. Miklós és X. Leó pápák pe-

dig megerősítették e privilégiumot és az esztergomi 

érseknek egész Magyar-orszagia szóló joghatóságot 

adtak. A hercegi cim a magyarországi prímásokat 

1714. óta illeti meg, midőn ugyanis 111-ik Károly ma-

gyar király s e miatt VI. Károly német római császár, 

a római szentbirodalmi hercegi címet adományozta ne-

kik. A primás tehát nem magyar, hanem osztrák herceg. 

A római pápák is mindig elismerték a magyar-

országi hercegprímás előjogait és kiváltságait. Ezek 

közül fontosabbak: hogy a magyarországi és társ-

orszagi püspöki megyéket meglátogathatja, a klas-

tromokat, szerzetrendeket és egykázakat ugy lelkiek-

ben, mint anyagiakban megrendszabályozhatja. 

Nemzeti zsinatot tarthat, melyre az ország minden 

főpapja köteles megjelenni. Egyházi ügyekben a fe-

lebbezések — kivévén a kalocsai érsek joghatósága 

alá tartozókat, — ő hozzá vitetnek, s ő, mint a 

szentszék született követe, a bécsi nuncius elkerülé-

sével, közvetlenül Rómába terjeszti fel az ügyeket. 

Magyarország területén előtte az egyenes kereszt 

vitetik, holott ez a többi érsekeket csak érseki tartu-

mányukban illeti meg. 

A hercegprímás a régi időben tevékeny részt 

vett az ország kormányzásában is. A koronának — 

még a nádort mege őzőleg is —- ő volt első bizal-

masa és tanácsadója, mint ilyen, az ország ós a 

király főkancellarja volt. Már IV. Béla azt irja IV. 

Ince pápának: „Az ország régi jó szokása az eszter-

gomi érseket azok egyikének tartja, kik a királyt ta-

nácscsal és segélylyel kötelesek gyámolitani, min-

den titkos és súlyos ügyeibenA primás voit a 

királyi titkos pecset őrzője, 1536. óta a magyar kir. 

helytartó tanácsnak hivatalánál fogva tanácsosa, 

Esztergommegyének örökös főispánja s régebben a 

pénzverdék felügyelője. Ö a Szent István-rendnek 

főpapja s midőn a királyi udvar Magyarországon 

tartózkodik, annak plébánosa. 

A régebbi időben egyházmegyéjében egyházne-

meseket nevezhetett ki s egyházi hübéreket adomá-

nyozhatott, melyek magva szakadás vagy hűtlenség 

esetére nem a királyi, hanem egyházi fiskusra szálltak. 

Közjogi szempontból legfontosabb szereplése 

az esztergomi érseknek a király koronázásánál van. 

Ugyanis régebben a nádorral, a nádori méltó-

ság be nem töltése óta pedig az országgyűlés által 

választott egyik tag közreműködésével ő illeszti a 

szent koronát a király fejére. A koronázandót jobb 

karján, vállán és mellén ő keni fel a szent olajjal s 

a megkoronázott király az eskü letételre kitűzött 

helyen jobb kezét ég felé emelve, balkezében a fe-

születet tartva isten szabad ege alatt, a nép halla-

tára a primas előolvasasa mellett teszi le a törvé-

nyes esküt az alkotmány megtartására. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy a hercegprí-

más az ország főrendiházának tagja s mint ilyen, 

közvetlenül az uralkodó családbeli főhercegek után 

következik, 
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tuk, erkölcsi és anyagi tekintetben egyformán jól 

sikerült; erkölcsi tekintetben azért; mert oly szép 

szép hölgykoszorut, mint amilyen ezen a bálon 

együtt volt, csak ritkán volt alkalmunk együtt lát-

hatni, — anyagi tekintetben pedig azért; mert da-

cára a tetemes összeget képviselő kiadásának, mint-

egy 35 frt tiszta jövedelmet hozott az egyesület ré-

szére, mindezekhez járult az a fesztelen jó kedv, 

mely az egész bal tartama alatt ügyszólván csapon-

gólag nyilvánult. A négyeseket állandóan mintegy 

70 par tancolta, s részt vettek benne a következő 

leányok: Batik Teruska, Beladi Esztike, Borsos 

Mariska, Cakó Juliska, Cirbus Mariska, Deák 

Mariska, Hedrik nővérek, Horváth Esztike, Kanasz 

Lidika, Kiss Piroska, Kulcsár Esztike, Mészáros 

Mariska, Módla Mariska, Morovec Ágnes, Németh 

Esztike, Szabó Erzsike, Sardi Vilma, Tőrök Rozika, 

TörökBerta (Magocs) Varócy Tiniké, Zsoldos Zsuzsika, 

Dömsödi Teruska, Danics Etelka, Táncos Teruska, 

Sarkadi Esztike, Tóth Vilma, Gerec nővérek, Fodor 

Mariska, Nyíri Mariska, Krecsmári nővérek, Kövér 

Esztike, Szrenkányi Karolina, Rábel Annuska, Bor-

bély Mariska, Kalman nővérek, Varga nővérek, 

Kutas Mariska, Juhász Teruska, Hajdú Esztike, Fe-

kete nővérek, Balogh Juliska, Soós nővérek, Szabó 

Juliska. — Mikor e sorokat irjuk, a bál még javá-

ban folyik s előre láthatólag csak a késő hajnali 

órakban fog véget érni. 

— A v é d h i m l ö - o l t á s h o z 1890. év folya-

man telhasznalt oltoanyagok szóló számláját dr. 

Bacskay Béla tehénhimlő intezettulajdonos Aradon 

a uapokban küldötte meg varosunk hatósagahoz. 

E szerint 1890. évben 120 frt áru himlőanyag hasz-

naitatott fel varosunkban. 

— V á r o s u n k a d ó s s ág a . 1891. év végén 

510.453 frt 27 kr. volt. Ebből ideiglenes takarek-

penztari kölcsön 5000 frt, a többi pedig a magyar 

jelzálog hitelbanktól hosszú lejaratra felvett kölcsön-

tőke. A város a mult évben adósság és kamattör-

lesztésre 54319 frt 58 krt fordított, mely összegben 

egy 20.000 frtot tevő rendkívüli tőketörlesztés is 

benfoglaltátik. Ebből az 510.453 forint kölcsönből 

épittetett a varos 340,000 frtert vasutat, 80.009 írtért 

gymnaziumot, 43,000 frtért ártézi kutat, 11,000 írtból 

kikövezte a piacot, 25,000 frtot pedig fordított a 

keramit-utra. 2400 írtért megvette a Macsai-íele 

házat, 1450 frtért pedig a felsőpárti kisdedóvónak 

szánt portat. Tehát a ferilevő összes adóssagait hu-

manisztikus és hasznos befektetésre fordította. 

A nagyobb egyházi javadalmasok s igy az esz-

tergomi érsek kinevezese és az egyházi javadalommal 

való megadományozása a magyar király felségjogai 

közé tartozik. 

Verbőczy a hármaskönyv II. rész 3. címében 

ezeket írja: „Miután a magyarok a ker. kath. hitre 

tertek, ami a szent király (István) müve s őt önként 

kiralylyá választottak és koronázták, minden birtok-

adományozasnak joga ezen ország szent koronajára 

s altala a királyra az uralkodással és kormányzással 

együtt átruháztatott; továbbá a király a kivaltségos 

hivatalok és különféle kitkntetések osztogatója, s a 

katholikus egyház legfőbb kegyura.« 

Ezelőtt 24 évvel ő felsége valasztása Scitovszky 

hercegprímás elhalalozasa után egy érdemekben 

gazdag, tudományos főpapra és tiszta jellemű haza-

fira esett, midőn Simor Jánost kinevezte Magyar-

ország hercegprímásává. 

Fájdalom, a tudós egyházfejedelem és önzetlen 

hazafi, a szegények és árvák istápolója nincs többé. 

Simor János esztergomi érsek, Magyarorszag herceg-

prímása f. hó 23-án, reggeli fél 8 órakor kilehelte 

nemes lelkét. 

Magyarország egyházfejedelmi széke par nap 

óta üresedésben van, üresedésben éppen olyankor, 

midőn áz állam és egyház közti viszály oly stadi-

umba jutott, hogy az Istenben boldogult herceg-

prímás bölcsességét és lángoló hazafiságát olyan 

nehéz nélkülöznünk. 

Az elhalt egyházfejedelemert valláskülönbség 

nélkül hazafiúi buba merülhetünk s aggódó szívvel 

kérdjük a jövőtől: »Vajh! lesz e oly bölcs, oly 

Istennek tetsző és oly lángoló hazafi, mint ő, a 

ki helyét betölteni fogja! S*. 
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— El jegyzés . Ifj. Zólyom Lajos fiatal gaz-

dálkodó f. hó 24-én jegyezte el őzv. Majzlinger Já-

nosné leányát: Mariskát. 

— So r shú z á s . Az 1870. évben született 

hadköteles ifjak sorshúzása f. évi február hó 2-án 

reggeli 8 órakor fog a városi küzgyülési teremben 

megejtetni. A sorshúzáson minden hadkötelesnek 

személyesen kell megjelenni, s esak ha ebben bármi 

oknál fogva gátolva lenne, jelenhetnek meg helyet-

tők szülőik, vagy gyámjuk. 

— V á s á r . Téli országos vásárunk f. évi ja-

nuár hó 31. és február hó 1-én fog megtartatni, 

és pedig január 31-en az állat-, tebruár 1-én pedig 

az általános vásár. 

— A szegedi kereskedelmi- és iparkamara, 

melynek Kulinyi Zsigmond a titkára, Budapesten, a 

kereskedelemi muzeumban rendezendő agyag, cement, 

asztalt és kőiparkiallitashoz gyűjti jelenleg az ada-

tokat, hogy ennek alapján a szakba vágó iparral 

foglalkozókat a részvetelre felkérje. E végből a ka-

mara elnök sége megkereste rkapitanyságunkat, mi-

szerint a Szentesen működő őnalló iparok, segédek 

tanulók és napszámosok nevit felölelő kimutatást ál-

lítson egybe, és pedig azokét, akik gölöncsér, kor-

sós, tálas, fazekas, kályhás, téglaégető, cement és 

gipszőntő, kőmetsző és kőfaragó cserép és palafe-

delező, kőrező és aszfaltozó vallalatban vesznek részt, 

vagy ilyenben munkálkodnak. Kérdést intéz továbbá 

a kamara azirant is, hogy vájjon ezen vállalatok 

valamelyike tamogatasara, illetve magasabb íokra 

való emelésére nézve milyen közintézkedések volná-

nak foganatosíthatók? Ezen utóbbi feltett kérdés 

arra enged következtetni, hogy a szegedi, az ország 

e legifjabb iparkamarája iparunk fejlesztése és 

emelkedése iránt melegen érdeklődik. 

— L e f o g l a l t d i j a k . Mindazon népszámlá-

lási ügynökök es egyének dijai, akik a külterületi 

népszámlálás foganatosítására, mint fuvarosok vol-

tak felfogadva és adóhátralékban vannak, a f. hó 

11-én foganatosított zálogolas alapján, a tegnapi 

napon a közpénztárnal lefoglaltatott. 

— Sző l ővesszők behozatalanak eltiltása. A 

földművelésügyi minister a szőlövesszőknek külföld-

ről leendő behozatalai, miután a Blackroth nevű 

szőlőbetegség a felvidéken es különösen azon he-

lyeken, ahol az amerikai szőlő elterjedve van, az 

utóbbi időkben tetemes károkat okozott egy évi 

tartamra betiltotta. 

— A t e n y é s z m é n e k dorozsmai méntelep 

parancsnoksaganal tudvalevőleg f. hó 22-én osztat-

tak ki az egyes községek és varosok részere. A ki-

osztáson városunkat Nagy Imre tanacsnok képviselte 

s a f. évi fedeztetési idenyre a következő méneket 

választá ki: 1. „NoniusM, mely a mult évben is iti 

volt. 2. „FuriosoM (3 eves pej, 168 cm. magas 

remonda). 3. „Liliom u-ot (9 éves pej, 176 cm. ma-

gas angol íajmeut) es a tavaly is itt állomásozott 

„Kisbér" tenyeszmént. A mének f. evi martius 1-én 

fognak varosunkba megérkezni. 

— E g y l e t i é le t . A csongrádmegyei gazda-

sági egyesület igazgatovalasztmanya f. hó 29-én d. e. 10 

órakor Szentes varos polgármesteri hivatalaban ülést 

tart. Tárgyak: 1. Elnöki jelentés. 2. Biztositasi ügy. 

Szerződés bemutatasa. 3. Titkár jelentese. 4. Kikül-

dött bizottságok jelentései. 5. Egyéb folyó ügyek, 

netaláni indítványok. 
— Mészáros kutyák kitiltása a mészárszékekből. Aradi 

Kálmán rfökapitány közelebb kiadott rendeletével a mészáro-

soknak szigorúan megtiltotta, hogy kutyáikat — bár szájko-

sárral is — mészárszékeikben tarthassák. Helyes a dolog, leg-

alább nyugodtak lehetünk arra való nézvést, hogy mészáros 

ebek által megnyalogatott hus kerüljön asztalunkra. 

Hirek a szomszédból. 
— K ü k e m e z e y V i l m a f . Kükemezey 

Vilma, férjezett Bekeíi Antalne, mint részvéttel ér-
tesülünk, f. hó 21-én éjjeli 11 órakor Szegeden el-
hunyt. Halalat a nők legborzasztóbb betegsége, gyer-
mekagyi laz okozta. Kükemezey Vilma, ki legutóbb 
Aradi üerő szintarsulataval volt Szentesen s itt ál-
talános szeretet és közkedveltségnek örvendett, jelen-
leg Makó Lajos szegedi szintarsulatanak volt egyik 
első rangú művesznője. A fiatal, 27 éves asszonyt 

férjén kivül egy kis gyermek gyaszolja. 

3. oldal. 

Hazánk és a főváros. 
- Y b l M i k l ó s f . Ybl Miklós, Magyaror-

szág legnagyobb nevű műépítésze, f. hó 22-én Buda-
pesten 77 eves korában elhunyt. Negy napig vias-
kodott a halállal, mignem ereje megtört s árván 
hagyta az ifjú magyar epitészetet, mely benne atyját, 
langleikü úttörőjét vesztette el. Közei hatvan éven 
át döntő szerepet vitt a főváros építészetében és 
alig van nevezetesebb építészeti alkotásunk, mely 
nem az ő alkotó képességét, nemes Ízlését hirdetné. 
Működésé alatt Budapest utcáin szebbnél-szebb palo-
tak emelkedtek föl s iia a mai főváros fólvirágzá-
sára büszkén tekintünk, ezért az elismerés kiváló 
része Ybl Miklóst illeti. Hatalmas athletai alakja, 
ruganyos jarasa és bamulatos tevékenysége, melyet 
mindvégig megőrzött, nem sejtette, hogy már 76 
év nyomja vallait. Befejezetlenül, egy lelkes művész-
csapatra hagyta ket legkiválóbb munkajának: a 
lipótvárosi templom és a kir. palota épitésenek foly-
tatásat. Tetterejet mi sem jellemzi jobban, mint e 
mondasa: ,Amig megmagyarazom, addig megcsiná-
lom!" A nagy szavak embere nem voltt soha. Az 
elhunyt nagy érdemeit a király is meltata, midőn 
félszazados jubileuma alkalmaból a Ferenc József-
renddel tüntette ki, a főrendiház ujjaszervezesekor 
pedig ennek örökös tagjava nevezte ki, míg legutóbb 
a „literis et artibus" rendjelt adomanyozta neki. 

Szentesi piaci árak. 
Szentes, 1891. jan. 10. 

Piacunkon a hét folytán ismét változó volt abuza-irány-

zat, amennyiben a hét elején 5—10 kmyi áremelkedés, a hét 

vegén pedig ugyanannyi árhanyatlás volt tapasztalható. Kukorica 

és árpa keresetlen. 

A következő árakat jegyezhetjük 

Buza: mmja 7 frt 30—40 kr. 

Árpa: köble 5 frt 

¡Szalonna: mmja 40 frt. 

Hizott sertés: tiszta vágásra 36—37 kr. kilónként. 

E l h a l t a k n év so r a . 

Szentesen, 1691. január 17-től 1891. január ¡25-ig. 

Nagy József, 13
4 eves, tüdölob, — Köböl Sára, 5 i éves, 

szivbaj. — Fekete Katalin, 8 hetes, tüdöhurut. — Kósa István, 

5 éves, veselob. — Vasvári Terézia, 4 hónapos, ránggörcs. — 

Farkas Lídia, 1 1 e v e s , bélhurut — Kun Sándor, 58 éves, 

tüdövész. — Pólya Sándor, 6 hónapos, bélhurut. — Labádi 

Mária, 38 éves, májbaj. — Szűcs István, 73 éves, belsorvadás. 

— Szántó Bálint, 0 hónapos, tüdöhurut.— MáteíTy Ferenc István, 

1 éves 2 hónapos, tüdöhurut. — Busa János, á hónapos, belhurut. 

— Biácsi Etelka, 6 éves vizkór, — Balogh Antal, 3 hetes, 

születési gyengeseg. — Dekány Lajos, 5 hónapos, gyomor é8 

bélhurut. — Kocsis Rozália, 5 hetes, ránggörcs. — Varga Imre, 

14 éves, tüdösorvadás. — Szilágyi Júlia, 35 éves, vesebaj, 

Szerkesztői üzenet. 
— Csongraura ,A megférhetetlen" cimü cikket felelős 

szerkesztőnk távollété miatt niai számunkba nem vehettük fel. 

Jelenfi Sándor 
1. t. 24. sz. alatti háza, mely áll két padolt 
szoba, zárt konyha, kamra és tüzrevalósból, 
egész udvartérrel gyümölcsös és szőlőskert-
tel együtt f. évi Szent-György naptól haszon-
bérbe kiadandó. A feltételek iránt értekezhetni 

a kaszinóban. 

Csákó-Balogh Ferencz 
1. t. 562. számú házánál külön udvarral két 
padolt szoba, zárt konyha, hozzávaló mellék-
épület van azonnal kiadandó; értekezhetni 

ugyanott. 

Vince Péter 
I. t. 118. számú, Sarki-Molnár-féle háza egész-
ben vagy fele részben is, kedvező feltételek 
mellett eladandó; értekezni lehet a tulajdonos-

sal ugyanott. 

Kiadó lakás 
A Pacher-fóle L t. 312. számú 

h á z n á l egy l a k á s van — áll három 
padolt szoba, konyha, kamra, padlás, fásszin 
és tüzrevalósból, — azonnal, vagy szent-
György naptól kiadó; a feltételek iránt érte-
kezhetni i d . T ó t h J á n o s s a l I. t. 719. 
sz. alatt. 2V3 
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Pályázati hirdetmény. 
SZKNTES! LAP. 

csupán az anyagnak termelésre, vagy annak pecsétjével bepecsételt zsákban a pályázat 
egyúttal helyszínére való kiszállítására is és benyújtása alkalmával szintén át lesz adandó. 

' ' 1 A cementekre nézve minta nem okvetle-mely szakaszra vállalkoznak, - az egységárak-
A kft*.«« t í « ™ m R r n s i m e n t e- »ak zámokkal és írásban való kitüntetése nül s ükséges; mert azokra nézve a magyar 

a i t ő ¿ 8 taWiu^ me"ett adják be a körös tisza marosi ármen- mérnök és épít ' egylet szabványai lesznek 
s i t ö es be lv i zszabá lyozo t á r s u l a t az & ¿e ,V Í M Z a b 4 1 y 0 Z Ó t á r s u J a t k uu s zent- irányadók, az ezeknek meg nem felelők ped.g 

márton—mindszenti szakasz igazgatóságához át nem vétetnek, sőt átvételük után is a ki-
Szentesen, a hol a részletes feltételek is meg- kötött szilárdság és jóságért a gyár vállal 
tekinthetők és a közelebbi felvilágosítások felelősséget. 

1890. október hó 19-én tartott közgyűlésén 
21. számú végzésével elhatározta, hogy a kun-
szentmárton-mindszenti szakaszon több da-
rabban összesen 8285 f o l y ómé te r hossz-
ban védgát ja i t tég laburko la t ta l 
fogja megerősíteni, melynek kiépítéséhez szük-
séges anyagok szállítására ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A tervezett burkolat, melynek egy része 
1500 m. hosszban egyelőre még nem lesz 
kiépítve, három csoportra osztatik : 

Az első csoporthoz, mely a tűzkövesi 
őrháztól a magas Zalotáig terjed és a melyen 
a kiépitendő vonal hossza két darabban 2570 
mtr, szükséges lesz 740 ezer drb jól kiége-
tett, viz és fagyálló, úgynevezett félvasas tégla, 

megszerezhetők. 
Ugyanoda adandók be a kőmives mun-

kára vonatkozó ajánlatok is, a melyekben az 
elvállandó munka minősége, köbméterenkénti 
egységára, a habvetőknél és a koronaburko-
lásnál pedig a teljesítendő kőmives munkák 
folyómeterenkénti egységárai szintén számok 
ban és Írásban is kitüntetendők azon űrla-
pokon, melyeket e célra a szakaszigazgató-
ságnál lehet átvenni, megjegyeztetvén, hogy 
az elvállalandó anyag és kőmives munka 
árának 5°|0-a akár ovadékképes értékpapírok 

1250 mm. portland cement, 260 mm. román akár készpénzben, vagy takaréktár! 
cement és 450 m < jó minőségű tiszta tiszai könyvecskében az említett szakasz pénztáránál 
homok. lesz elhelyezendő és a letétről szóló elismer-

A második csoporthoz, mely a felső 
gyapjasi burkolat alsó végétől a szivágyi őr-
házig terjed, és a melyen a kiépitendő vonal 
hossza 3 darabban összesen 2270 mtr, kell 
összesen 730 ezer drb hasonló minőségű 
tégla, 1300 mm. portland cement, 500 mm. 
román cement és 450 m3 jó minőségű tiszta 
tiszai homok. 

A harmadik csoporthoz, az úgynevezett 
akolszegi burkolathoz, mely az osztorai őr-
háznál levő burkolat felső végétől felfelé 1945 
m. hosszban egy darabban lesz kiépitendő, 
kell 660 ezer darab hasonló minőségű tégla, 
1170 mm. portland cement, 420 mm. román 
cement és 400 m3 jó minőségű tiszta tiszai 
homok. 

Megjegyeztetik, hogy a fent kitett tégla-
szükségletből 6—7 °0 a rendestől eltérő alakú, 
úgynevezett forma-tégla lesz szállítandó. 

A fentebbiekben részletesen kimutatott 
anyagokra, melyeknek mennyisége 20 száza-
lékkal több, vagy kevesebb lehet, akár össze-
sen mind a három csoportra és minden 
anyagra, akár részletesen egyes anyagnemek, 
sőt egyes csoportok szerint is lehet pályázni, 
sőt pályázni lehet az anyagoknak tisztán elő-
állítására szállítás nélkül, valamint csupán az 
anyagok szállítására a gyárból, vagy a ter-
melési helyről a munka helyszínére is, akár 
az összes anyagokra, akár azoknak bármely 
részére. 

A tégla és homok szállítása a szerződés 
megkötése után azonnal kezdetét veheti és 
1891. évi október elejéig befejezendő; a ce-
mentek szállítása junius — október között 
lesz teljesítendő, a szállítási, átvételi és fize-
tési egyéb részletek különben a részletes fel-
tételekben lesznek megállapítva. 

Pályázat hirdettetik továbbá a fentebb 
részletezett csoportokban teljesítendő kőmives 
munkákra is, mely az I ső csoportban mint-
egy 860 köbméter alapfalazásból és 1550 
köbméter burkolatfalazásból, a Il-ik csoport-
ban mintegy 760 köbméter alapfalazásból és 
1640 köbméter burkolatfalazásból, és a Ill-ik 
csoportban mintegy 650 köbméter alapfala-
zásból és 1530 köbméter burkolatfalazásból 
áll, melyhez még 2 hullámtörő téglasornak 
beépítése és a töltéskoronára mintegy 80 
cmtr. szélességben lapjára fektetendő vizvető sa& 

vény óvadékul a pályázathoz lesz csatolandó 
A szállítandó anyag minőségének elbi-

rálhatása végett a téglákból 5 darab minta-
tégla, saját pecsétjével megpecsételve, a ho-
mokból pedig 10 liter egy jól bekötött és saját l 

Apályázatok beadásának határideje 1891. 
évi február 8-ikának dél i 12 órá ja . 

A később beérkező, vagy a pályázati fel-
tételeknek meg nem felelő ajánlatok figye 
lembe vétetni nem fognak. 

A pályázatok felbontása ugyancsak feb-
ruár hó 8 án délután fog a nevezett szakasz-
igazgatóság hivatalos helyiségében megtörténni, 
a hol a pályázók is jelen lehetnek. 

A társulat fenntartja magának a jogot, 
hogy tekintet nélkül a pályázati árakra, a 
szerződés megkötését illetőleg szabadon ren-
delkezhessék. 

Az el nem fogadott pályázatok letéti 
nyugtái legfeljebb 10 nap alatt az illetőknek 
visszaadatnak. 

Kelt Szentesen, 1891. január 13. 

Sima Ferenc, 
sz.-igazgató. 
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áV3 Meghívás. 
- A . S Z E N T E S I 

f. évi febr. 4-ik napján d. e. 8 ' 2 árakor saját házában 

É V I R E Ü B E S K Ö Z C Í Y Ű L É I T 
tart, melyre a t. részényesek ezennel tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat : 
5. Igazgatósági előterjesztés. 
6. Kérvények és indítványok tárgya-

lása. melyek a közgyűlést megelőzőleg 
8 nappal beadatnak. 

7. A közgyűlési jegyzőkönyv hitele-
sítésére két részvényes tag megválasztása. 

8. Általános tisztújítás. 
Kiss Zsigmond, 

elnök. 

Kivonat az alapszabályok 22. §~ábÓl. A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, ki részvényei-
nek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek az intézet hivatalábani felmutatása mellett igazolványát és szavazati jegyeit 
a közgyűlés előtti nap d. e. Iá órájáig már megszerezte és részvényeit a rendkivüli közgyűlés előtt legalább 15 
nappal, a rendes közgyűlés előtt pedig 30 nappal saját nevére jegyzetten átiratta, 

Jegyzet A közgyűlés tárgyai nyolc nappal a közgyűlés előtt az intézet helyizégébe kitéve, a részvényesek 
által megtekinthetők. 

1. Igazgatósági jelentés. 
2. Zármérleg beterjesztése a fel-

ügyelő bizottság jelentésével, nyeremény 
felosztása s a fel ment vény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 
4. Évi költség-előirányzat és leltár 

bemutatása. 
S z e n t e s , 1891. januar 19. 

O o o 
o o o o o o o o o 
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burkolás készítése is tartozik. — Megjegyez-
tetik, hogy az akár egészben, akár egyes cso-
portonként is elvállalható kőmives munkához 
szükséges összes építési anyagokat a társulat 
szerzi be és a burkolat építéshez szükséges 
földmunkát is a társulat végezteti. 

Felhivatnak ennélfogva a pályázni kivá- tPPV7PT a . . A 

nók, hogy pályázataikat a szállítandó anyag geben ^ ^ S S U í í tí^T^j^ 

OOOOOOOOOÚOOOOOOOOO\OOOOÖOOOOOQOOOOOOQ 
222 -891. a. ü. 

Hirdetmény. 
Az iparhatósági megbízottak működési 

ideje 1890. évi december hó 31 én lejárván, 
a földmivelés, ipar és kereskedelemügyi mi-
nisztérium 1885. évi 52221. számú rendelete 
értelmében azok újra választandók. 

Értesíttetik az iparos és kereskedő osz-
tály. hogy a választásra jogosított iparosok 
és kereskedők névjegyzéke a városi adóhiva-
talnál f. évi január 25-től február 1 ig köz-
szemlére lesz kitéve, mely idő alatt a laj-
strom bárki által megtekinthető s netáni fel 
szólamlását Szentes város tauácsánál, mint 
elsőfokú iparhatóságnál benyújthatja. 

Városi adóhivatal. 
Szentes, 1891. január 24. 

Tóth K á l m á n , 
adóügyi tanácsnok. 

Kert haszonbérbeadás. 

Meghívás. 
A Szentesi Hitelszövetkezet 

1891. év i f e b r u á r h ó 15-én d. e. 10 ó r a k o r 

Szentes varos közgyűlési termében tartandó 

I f . évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

Szentesen, 1891. évi január hó 21-én. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

TÁRGYSOROZAT. 

1. Igazgatósagi jelentés. 
2. Zarmérleg bemutatása és a felügyelő bízott-

3. Költségelőirányzat. 
4. Ügyészi jelentés. 
5. Leltár bemutatása. 
6. Az alapszabályok 42-ik §. rendelkezésének 

megtelelő netalani indítványok. 
7. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, 8 igaz-

gatósági és 5 telügyelő bizottsági tag valasztása. 
Rambovszky-féle kereskedelmi 

k e r t e m a jövő március hó 1-étől 3—6 
8. Jkönyv hitelesítésére küldöttség választasa. évre kiadó, esetleg örök áron eladó. 

Bővebb értesítést ad a tulajdonos 

nevének és mennyiségének szabatos kiírásával, tal megtekinthetők, 

valamint annak is pontos megjelölésével, hogy í U i t t az ^ ^ 

Szentes. 1891. Nyomatott Sima Ferenci yyorssajtóján. 

M. Mayer Ida, 
Moórott (Fehérmegye.) 




