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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Kel evre . . 

Negyed evre. 

á frt - kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

¿vureaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Vasárnap, mártius 15. 

Hirdetésekre nézve 
2 lap egy oldala 24- helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bélyegdi) minden 

neiktatastol külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereske-
aesenen is t el vetetne t . 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-
től fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közléte 30 kr 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r i t p , k t d d t t é t p é a t t k t i 

Egyes szám ára 4 kr. 
• C 1 3 1 

- ' ' A 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark N i ié í r kiiyv- ét paplrkt retke tétét ta. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Ma van 43 ik évfordulója azon nagy 

napnak, melyen a magyar nemzet, háború 

és vér nélkül, a szabadság szellemének az 

egész nemzet egyetemét átható, ellenállhatlan 

erejével kivívta hazánk alkotmányos szabad-

ságát, s az ezredéves jobbágyság szolgaságát 

eltörölve, a nemzet mill ióit bevezette a pol-

gári jogszabadság és jogegyenlőség sáncai közé. 

Nincs a világtörténelemben példa rá 

másik, hogy egy elnyomott, jogaitói megfosz-

tott nemzet, véres háború és iszonyatos öl-

döklés nélkül jutott volna szabadságához és 

vivta volna ki a polgári jogegyenlőséget. 

A világtörténelem e dicső lapja nem-

zetünknek jutott. De a magyar nemzet tör-

ténelmében a Habsburg-dynastia uralma óta 

1867-ig oly végzetes szerepet játszó bécsi 

politika nem sokáig engedte a nemzetet 

örülni vér nélkül szerzett győzelme felett! 

Mert a százados elnyomatás és szolgaság 

bilincseit széttörő nemzet, lelkesültségének 

mámorábó l még ki sem józanult , mikor sza-

badságának hagyományos ellenségei egész 

erővel támadtak e nemzetre, hogy királyi es-

küvel szentesitett törvényekben biztosított 

jogait eltörölve, őt ismét visszahurcolják a 

szolgaságnak földjére. 

S a hatalom elérte célját! Mert minden 

ellenségünkkel szövetségre lépve, sikerült neki a 

nemzet szine-javának vérbefullasztásával végig 

gázolni a nemzeten és széttépni a király és 

nemzet között létrejött szerződést, mely hazánk 

alkotmányát és nemzetünk szabadságát biz-

tositá. 

De Cvingli, a nagy vallás reformátor, 

mikor a val lásháborúban elesett, azt mondá 

a keblét átdöfő római katonának, hogy : n a 

testet megölheted; de a lelket nem!" 
A hoszu harc alatt javaiban megfogyott, 

íisikai erejében megtört s az önkényuralom 

boszuálló szellemei által leigázott magyar 

nemzet is azt mondá a hatalomnak, hogy a 

törvényt széttépheted; de a nemzet jogaiba 
vetett hitet ki nem irthatja semmi hatalom, 
semmi elnyomás, semmi szenvedés! 

Mert megmondta a költő, hogy: „ Az nem 

lehet, hogy annyi sziv hiába onta vért, s 

keservben annyi hű kebel szakadt meg a 

honért. S még jönn i fog egy jobb kor, mely 

után buzgó 'máricácr pnpHez százezrek ajakán 

Igen, ez a hit, ez az ima fenntartá 

a nemzetet s a szent akarat, hogy bár min-

dig voltak sorai között, kik alkudoztak szabad-

sága felett; de a nemzet zöme örökké azzal 

feküdt le és kel fel, hogy : neki és hazájának 

szabadnak kell lennie ! 

S az a nemzet, az a nép, mely ily hit-

tel küldi imáját az éghez, egy időre elnyom-

ható ugyan; de alkalomadtán fel kél, szét-

tördeli bilincseit és szabad lesz! 

S a magyar nemzet minden szabadságra 

és minden függetlenségre istápot adó hitét 

az 1848. március 15-iki nagy nemzeti esemé-

nyekből meriti. 

E napok története a mi hitünk forrása, 

s aki e forráshoz járul és iszik a hazaszere-

tet szent oltárán krisztalizálódott vizéből, azon 

honpolgárnak keble csak egy áhítatot hord-

hat magában és ez: egy szabad, független 

Magyarország! 

Meddig tart ez az állapot? 
i . 

„ Mig én ezen a széken ülök, addig Csongrád-
megye kormányzatát az igazság és pártatlanság 
fogja vezérelniEzt mondta Zsilinszky Mihály, 

mikor Csongrádmegye főispáni székét elfog-

lalta. 

Akkor a lelkesültség mámora fogta el 

a közönséget; mert azt hitte, sőt azt várta, 

hogy ezen kijelentés után, a Stammer-féle ár-

mány szellemétől végképpen megszabadul a 

vármegye, s egy tiszta, becsületes közszellem 

fogja átvenni vármegyénk köz- és társadalmi 

életében az uralmat. 

Keservesebben közönség még emberben 

és a hozzáfűzött várakozásban nem csaló 

dott, mint Zsilinszkyben csalódott a hivatalos 

többséggel szemben álló nagy része a megye 

közönségének. 

Nyíltan állítjuk ezt és méltán vádoljuk 

meg Zsilinszkyt azzal, hogy vezetése alatt 

nem javult, hanem romlott a közszellem a 

vármegyében, hogy pártatlanság helyett a 

boszút hozta be a megye igazságszolgáltatá-

sának termeibe. S midőn őt megvádoljuk, 

felsoroljuk a vád tényálladékait, hogy ítéljen 

felette, vagy felettünk a közönség: jogos-e a 

vádunk ? 

S ha nem jogos, ha üres a vád és ennek 

csak a vármegye körei által lapunknak tu-

lajdonított bosszú és gyűlölet az istápja, ak-

kor, mint jogtalan vádaskodót, dobja el la-

punkat magától mindenki és pénzéért ne 

olvassa az t ! 

Mert egy lap, mely akár bűnt takargat, 

akár az igazságot támadja meg, nem méltó 

a közönség támogatására. 

Ily principiumok mellett állítjuk mi, hogy 
Zsilinszky főispánsága óta az ármány és a 
boszu nagyobb uralmat vett a vármegye 
hivatalos körein, mint bármikor s benne 
Stammer szelleme a legjobb talajra talált. — 
S ha a felháborodásban, mely a mai közál-

lapotok miatt el fog bennünket, némi vi-

gasztalást keresünk, ezt abban találjuk meg, 

hogy oly ember, ki itt Stammer szellemének 

képmása, foglalhat el ideig óráig bármekkora 

hatalmat; de uralmának napjai hosszura nem 

nyúlnak; mert csak az az uralom a hosszú 

és tartós, mely a nép rokonszenvébe ereszt-

heti gyökereit. Már pedig itt Stammer szelleme 

nem egyéb, mint egy roskadozó vár hazajáró 

lelke, melynek immár közeledik a tizenkettedik 

órája, s az emberek hálaadó imával hánynak ma-

gokra keresztet, hogy végre eltávozott. Ez 

a lélek eltávozik s viszi magával elő és hát-

védét m i n d ; mert az ujhodás szelleme nem 

tűr meg semmit és elseper útjából mindent, 

mi a Stammer-korszaknak még csak emlé-

kezetét is fentartaná a közszolgálatban! 

Ha ingadozott volna is véleményük, a 

legutóbbi két közigazgatási ülés után, melyben 

a Döme-féle sikasztás és Tóth Kálmán esete 

tárgyaltatot, nincs kétségünk aziránt, hogy erő-

sen közeledik a vármegye vezetése a bukás-

hoz. — Mert immár tisztában van mindenki 

azzal, hogy Zsilinszkyt lépten-nyomon Stam-

mer keze vezeti, s azért fog elbukni. 

S mert Zsilinszky ezen roskadozó vár 

lelkéhez kötötte magát, uralma rövid lesz 1 

S igy nyugodtan lehetnek azok, kik ezen 

embernek rövid főispánságát már eddig is 

untig hosszúnak tartják. 

Kérdezzük, hogy: ¡gazság és pártatlan-

ság uralkodik-e ebben a vármegyében s nem 

a bosszú szelleme-e itt a vezérlő eleme míg-

dennek, hol egy Balogh János, egy Sarkadi 

Nagy Mihály és Burián Lajos ellen a Döme-

féle sikkasztás alkamából elrendelt fegyelmi 

vizsgálat vezetését Stammer Sándorra bizzák, 

ki, eltekintve, hogy halálos ellensége a ne-

vezetteknek, s igy már ezért is képtelen el-

fogulatlan , igazságos eljárásra; de ellene 

Sarkadi polgármester fellebbezésében nyiltan 

kimondja, hogy ez az ember érdekelt fél eb-

ben az ügyben anyagilag is, erkölcsileg is, 

s ezen vádhoz Stammerrel szemben az egész 

város hozzájárul; mert neki, mint alispán-

nak, mint a megyei hatóság fejének, része 

van abban, hogy a Döme féle sikkasztás tár-

gyát képező számadások jóváhagyattak, egye-

düli oka annak, hogy ez a fegyelmi ügy öt 

évig elhúzódott, s ez által az elsikkasztott 

összeg kamatai ezrekre felszaporodtak, s igy 

a kár és felelősség súlya megkétszereződött. — 

S ennek dacára ezt az embert nemcsak meg akar 

ják menteni a felelősségtől, de a saját hanyag-

sága által megnehezített bajokban, melyeknél 

az őt illető felelősség csak egy, teljesen ér-

dektelen biró által állapitható meg, ő bizatik 

meg a vizsgálat vezetésével. 

Mi nem kétkedünk azon, hogy bárkinek a 

világon, még a jelen ügyben Stammer alispán-

nak is, ne kerülhessen hivatalos szónoka, ki vál-

lalkozzék azon szánandó szerepre, hogy egy 

Balogh János és Sarkadi polgármesterrel szem-

ben Stammert ajánlgassa fel vizsgáló biztosul; 

de kérdjük, hogy az a főispán, ki azt hir-

dette, hogy ő pártatlan, s kinek kötelessége 

is annak lenni, mikor nyiltan fel van egy 

város polgármestere által vetve az alispánnal 

szemben e vád, hogy ez az ember érdekelt 
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czeii ügyben: nem kell e a vád folytán a 

vizsgálatot megmeuteni attól a gyanútól, hogy 

ezt egy, a maga mulasztásait állásával fedezni 

akaró ember vezesse? 

Ezen helyzetnek erkölcsi súlyát érezuie 

kell mindenkinek és az ebből származó köte-

lességérzettől nem szabadulhat senki, kinek 

lelke és agyrendszere az igazság, sőt merjük 

mondani , a tisztesség elvein mozog. S ha a köz 

igazgatási bizottság egyes tagjai éreznek maguk-

ban erőt és bátorságot arra, hogy az egész 

közvéleménynyel szemben fedezni merik e 

kérdésben Stammer urat, ez legyen a saját 

lelkiismeretük és egyéni felfogásuk dolga; de 

egy főispánnak, ki állásából kifolyólag nagy 

erkölcsi felelősséggel tartozik a kormányzata 

alatt ál ló vármegye tényeért, amely felelős-

ség csak sulyosul, midőn városunk oszlopos 

embereinek állása, tisztessége, hivatalos repu 

tatiója van birálat alatt, — mondjuk, hogy egy, 

igazságos és tárgyilagos főispánnak állásával 

járó teieiősség érzetéből kifolyólag nem kell-e til-

takozni minden oly intézkedés ellen, melyet a 

gyanú árnyéka kisérhet? S ő tudta és tudja 

azt, hogy Stammernek súlyos, nehéz vétkei 

vannak ezen fegyelmi ügynél; s ha más nem 

volna, elég, hogy négy éven át hevertette ezt 

fiókjában, s ez által ezrekkel és ezrekkel 

szaporította a kár összegét, miért is a fegyelmi 

eljárást csak állása előnyeivel kerülhette ki, 

s ennek dacára hozzájárult ahoz, hogy ez az 

ember vezesse azt a vizsgálatot, melyben 

neki kellene első sorban vizsgálat alatt állani. 

Oly ember, kinek főispánsága alatt — a 

helyzete és viszonyokat ismerve — ez meg-

történhetett, itt csak ideig óráig tarthat ja magát ! 

— E g y k i s m a g y a r á z a t . Dr. Csafo Zsig-
mond es Tóth Kaiman között fen forgott lovagias 
ügyre nézve erdekes felfogások igyekeznek érvényre 
jutni, melyek között legjellemzőbb az, hogy kerül-
nek emüerek, kik dr. Csató Zsigmondot igyekeznek 
a/.on teves hitben tartani, hogy Tóth Kálmán altal 
rajta elkövetett súlyos becsületsertést 1 vagiasan el-
iniezte azzal, hogy Tóth Kálmánt kihitta és ennek 
stgedei 24 óra alatt az ő segédeit fel nem keresték. 
Ezzel azonban ezen becsületbeli ügy lovagias uton dr. 
Csató Zsigmondra nézve kora itsincs befejezve; mert a 
sertest rola csak lovagias elégteteladas veheti le, vagy 
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bocsánatkérés. S miután Tóth Kálmán, mint tudjuk, 
dr. Csató Zsigmondtoi soha nem fog bocsánatot 
kérni; de kész neki fegyveres elégtételt adni, annál-
fogva ez az ügy dr. Csató Zsigmond altal lovagias 
uton csak párbajjal rendezhető. S igy gyenge lábon 
áll bárki is a lovagiassag elvével, ha azt hiszi és 
azt hirdeti, hogy dr. Csató Zsigmond ezen ügyben 
azzal, hogy segédei az ellenfél segédeit a Bolgár-
féle szábályzat VI. rész 6. pontja alapján helyükbe 
várták, de ezek 24 óra alatt ott nem jelent-
keztek, hát vége az ügynek. — Igy csak akkor le-
hetne vége az ügynek, ha az egyik fél a becsületén 
ejtett csorbát azzal már orvosolva látja, hogy ki-
hitta ellenfelét, anélkül, hogy elégtételt vett volna 
rajta. — Mert igaz ugyan, hogy a kihívás gavallér 
lépés, azonban csak akkor, ha ezt g a v a l l é r 
tett is követi . 

Ennyit a dolog lényegére szükségesnek tartot-
tunk kiemelni; mert ezen esetből kifolyólag lépé-
sek tétettek az iránt, hogy a mennyiben Csató 
Zsigmond magan akarja hagyni száradni Tóth Kai-
mán súlyos sértéseit, golyóztassek ki a kaszinóból, 
s igy e gavallér-affaire még ezután is targyalás ala 
kerül, miért is elejét kell venni azon téves feltogasnak, 
hogy Csató Zsigmond már a kihivás által, melytől 
24 óra alatt sietve elállt, eleget tett lovagias kőte-
lességenek. — Ez súlyos tévedés, melybe a kaszi-
nót nem szabad beleejteni, s iia beleesik, akkor 
igen nagy gavallerbotlast követ el. 

Ami mar most a jelen esetnél követett eljá-
rást illeti, Csató Zsigmond kihitta Tóth Kálmánt, 
Tóth Kálmán elfogadta a kihívást s megnevezte 
segédeit. Csató Zsigmond segédei vartak Tóth Kál-
mán segedeit s mert ezek nem mentek iiozzájok, 
24 óra múlva nyilatkozatot adtak Csató Zsigmond-
nak, hogy ügye be van fejezve. 

Ez a nyilatkozat ugyan nem mondja ; de — 
mint hailjuk — arra van basirozva, hogy Bolgár 
szabalyanak VI. rész 6. pontja azt mondja, hogy : 
„a kih vott fél segedei tartoznak felkeresni a kihivó 
segédeit." Ez a szaual) azonban csaa akkor irany-
adó, ha a kihívott a kihíváskor meg nem nevezi 
segédjeit es azoknak lakásat, s csak annyit jelent ki, 
hogy a kihivabt elfogadja, a töobit ped»g segedeire 
bizza. Ez esetben mindig a kihivott fel segedeinek 
kell az érintkezést keresni; mert különben a kihivó 
segédei nem tudhatnak, hogy kikkel alljanak szóba 
az ügy rendezése iránt r De ha a kihivott a kihívást 
elfogadta es segedeit megnevezte, akkor kihivónak 
már megmutatta az utat, melyen ügyeinek rendezé-
séhez juthat. S mivel a sértett félnek all érdekében 
és kötelessége is az elégtételvevés, ennélfogva sem-
miféle szabalyokkal nem terelhető le azon útról, 
mely őt az elegtétel követelésére szorítja. A segé-
deknek a sértett fél becsületének reputatiója érde-
kében, minden lépést el kell követniök s igy meg-
bízatásuk, ha csak közben valamely ok miatt vissza 
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nem lépnek, nem 24 óra alatt, hanem akkor jár le, 
mikor az ügy lovagias uton teljesen befej ztetett. 
Mert a bevett szokás szerint a kihívástól szanntva 
24 óra alatt a kihivott csak az iránt tartozik nyi-
latkozni, hogy elfogadja-e vagy sem a kihívást s 
csak ezután jönnek még a további megállapodások 
az elégtételadás módjára nézve, s igy a segedek 24 
óra alatt csak az esetre tekinthetik megbizatasukat 
a sértett fél nevében befejezettnek, ha az elégtétel-
adás megtagadtatott. A jelen esetben azonban, ami-
kor Tóth Kálmán segédei minden félreértés kikerülése 
végett még külön levélben is felkérték Csató Zsigmond 
segédeit, hogy felük érdekében a tárgyalást kezdjék 
meg; de ezen megkeresésre egyik segédtől azon 
választ kaptak, hogy az ő megbízatásuk 24 óra 
múlva megszűnt, ebből kétségtelenül az világlik ki, 
hogy Csató Zsigmond kért ugyan elégtételt; de 
nem világlik ki, a mi a fő, hogy elégtételt venni 
komolyan venni akart is ; mert mikor vehetett volna 
elégtételt, nem vett, sőt kitért a készséggel felaján-
lott lovagias elégtételadás elől. Csató Zsigmondra 
nézve tehát ezen lovagias ügy befejezve éppen nincs. 

Különben azoknak, kik párbaj-kódexek nélkül 
a lovagiasság prestigéje iránt tisztaba jönni nem 
birnak, ajanljuk Bolgár „A párbaj szabályai" című 
füzete előszavanak kővetkező kijelentéseit: 

„Haa következő lapokon előadottak nem csupán 
szó szerint, hanem a bennök foglalt szellem szerint 
is felfogatnak, alig fordulnak elő esetek, melyekben 
becsületes t a n á c s o t nem adnának. 

De ha talan mégis kétely merülne fel, a se-
gédeknek csak azt mondhatjuk: Uraim! Tartsak 
íolyton szem előtt a valódi lovagiasságot és mindig 
meg fogják talalni a helyes utat." 

— Vá rmegyénk köz igazgatás i bi-
z o t t s á g a f. hó 14-en rendkívüli ülést tartott, 
Jelen voltak : Zsilinszky főispán, mint elnök, Stam-
mer alispan, Schmiedt Imre, Vadász József, Csaby 
Andor, Baiogh János, Soós Pal, Filó János, Szeder 
János, Kiss Zsigmond, Banyai József, Mátéfify Kál-
mán. — Az ülésnek egyetlen tárgyát dr. Csató Zsig-
mond varmegyei főjegyzőnek, mint a Sarkadi pol-
gármester és Tóth Kálmán elleni fegyelmi vizsgálat 
vézetésével megbízott biztosnak a közte és Tóth 
Kálmán városi adóügyi tanácsnok között felmerült 
aííaire következteben ez állásáról történt lemondá-
sának bejelentese s az ügy további vezetésére más 
egyén kirendelése kepezte. Elnöklő főispán meg-
nyitó beszedje utan dr. Csató lemondó levele ol-
vastatott fel, melyhez a többek között a »Szentesi 
Lap" f. évi 30. száma Tóth Kálmán nyilatkozatával 
s ennek „ad personain" hozzá küldött levele is csa-
tolva voltak, ezeket azonban a bizottság nem kí-
vánta hallani, s annak tartalmat felolvasatlanul és 
tudomásul vettnek jelenté ki. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Márc i u s 15. 
A szabadság napjat ünnepelni 

Összejöttünk lelkes magyarok! 

A nagy eszmét latom szárnyra kelni, 

Mely fölöttünk cs.llagul ragyog. 

Sziveinkben március viraga, 

A szabadsag emléke virul, 

Koszorút fonván áldott hazankra 

A dicsőség vérrózsáibul. 

A kik a szent harc tüzében égtek, 

Most könnyekkel áldoznak csupán, 

S kőnnyezésük az uj nemzedéknek 

Szép szivárvány elszállt vész után. 

Agg szemeknek méla csillogása 

Mult fényétől reszkető tükör: 

Ott a nemzet hős titán! laza, 

Mely csodás tettekben égre tör. 

Nézd, borongó, bagyadt nemzedékem, 

A magasban tündöklő napot! 

A magyar nép egy nap ihletében 

Szazadokra méltót alkotott. 

Békót vert a tél szellemre, kézre, 

Törpe lét tengett a hó alatt, 

De tavasz lett egy varázsütésre 

S óriást szült minden pillanat. 

Földön, égen, szívben, gondolatban 

A tavasz ragyogva tört elő, 

A dicső nap lángján halhatatlan 

Alkotasra ébredt száz erő. 

S verőfényben ringata a szellő 

Budapest zászlós utcáin át 

A szabadság fájának legelső 

Levelét: Petőfi szent dalát. 

Talpra magyar! egy ország imája; 

S a rajongók lángoló hada, 

Mely visszhangot zúg bátran reája, 

Nem tömeg mar, — a nemzet maga! 

Millió szárny emel egy nagy eszmét, 

Egy érzésben egy sziv nemzetünk; 

Eskü harsan, a zsarnoksag vesztét 

Zengve: „Rabok tovább nem leszünk."4 

S a szabadság napját ünnepelve, 

Évrül -évre újra zeng a dal; 

Forr a sziv és langra gyúl az elme 

És az ünnep egy-egy diadal. 

Béke csöndjén, munka hétköznapján 

Jelszó és igeret ünnepünk, 

Hogy — reánk vad ellenség rohanván — 

E nap ismét fegyvert ád nekünk. 

Mert e március-nap halhatatlan, 

S mig magyar lesz, mindig élni fog; 

Él a győztes nemzet-akaratlan, 

Hősök harci kedvében lobog. 

A magyar hazát akárki bantsa, 

Szabadságunk őre fenn virraszt 

S ha veszély jön: március varázsa 

Hoz megint rank oly dicső tavaszt! 

Budnyánszky Gyula. 

Petőfi szobránál," 
Álljatok meg, álljatok a 

Hömpölygő Dunánál! 

• Mutatványul közöljük ezt a megragadó költeményt 

f Az én Újságom* legújabb, március 15-iki számából. 

Mondjatok egy szabadságdalt 

Petőfi szobránál. 

Lelkesítő, langragyujtó 

Szabadságdalt mondjatok, 

Hadd vigyek szét a hazába 

Hömpölyögve a habok! 

Dobbanjon meg a Gellérthegy 

Zugó dalatokra . . . 

Tán felérez örömében 

A nagy költő szobra ! 

Homlokáról tán elszáll a 

Honfibánat fellege! 

Tán megzendül bűvös ajkán 

Rég nem hallott éneke! 

Oh! ha egyszer meg Pétőfi 

Újra megszólalna! 

S fölsírna a csatatéren 

Kettétörött lantja ! 

Oh! ha mind azt elmondaná, 

A mit el nem mondhatott: 

Uj vér forrna ereinkben 

S megmozdulna a halott. 

Látjátok-e dicssugárban P 

Fényt vet századokra. 

Néma ajka is szebben szól, 

Mint az élők kobza. 

Ércszobrának hideg szivét 

Villamos tűz hatja át — 

Égre emelt kézzel zengi: 

„Szeressétek a hazát!" 

Pósa Lajos, 



31. szám. 

A határozati javaslat szerint, miután dr. Csató 
az érdekeltség látszata nélkül már ugy sem vezet-
hetné a vizsgálatot, a benyujtott;iemondás elfogadha-
tott az 1886. évi XXII. t. c. 91. §-a értelmeben a 
Sarkadi-Tóth fegyelmi vizsgálat vezetésével Stammer 
alispan bízatott meg, s pedig azon utasítással, hogy 
Tóth Kálmánnál szemben a Csató Zsigmond elleni 
inceidensre vonatkozólag is terjessze ki a vizsgálatot 

Filó János ellene van a határozati javaslat 
azon részének, hogy Tóth Kálmán ellen a Csatóvali 
incidensből kifolyolag is kitérjesztessék a vizsgalat, 
mely különben is privát természetű, miért is indít-
ványozza, hogy ezt mellőzve, csupán a már folya-
matban levő fegyelmi vizsgálat vezetése biztassék 
az alispánra. 

Soós Pál szerint Filó János a határozati ja-
vaslat idovonatkozó részét félretette, mert Csató-
Tóth aíTairból kifolyólag Tóth Kálmán ellen nem a 
fegyelmi vizsgálat megejtését, hanem csak a vizs-
galatnak ez irányban való kiterjesztését is célozza, 
miért is a hat. javaslatot elfogadásra ajánlja. 

Szeder János feltétlenül hozzájárul Filó János 
indítványához s szintén ellen van annak, hogy a 
bizottság privát sértésért is megtorló intézkedéseket 
tegyen. 

Vadász József a helyettes pénzügyigazgató Tóth 
Kálmán eljárásaban a fegyelem és függelem meg-
sértését latja, teliat hozzájárul a hat. javaslathoz. 

Schmiedt Imre kir. ügyész szintén a iiat. ja-
vaslatot ajánlván elfogadásra, az a többség által el 
is fogadtatott s igy Tóth Kálmán nyakaba a Csathó 
elleni attairból kifolyólag is vizsgalatot akasztottak. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Helyi és megyei hirek. 
— T ö r s K á l m á n , városunk országgyűlési 

képviselője, hogy az allami közigazgatás behozata-
lara vonatkozó törvényjavaslat ellenében Szentes 
varos polgarsága által ma, f. hó 15-én délelőtt 11 
órakor a piactérén tartandó népgyűlésen résztvehes-
sen és a kérdéses törvényjavaslat felett valasztói 
előtt ítéletet mondhasson, tegnap délután 4 órakor 
varosunkba érkezett. Az állomásnál a szentesi 48-as 
népkör valasztmanya élén, több szaz főre menő 
közönség előtt, Sima Ferenc pártelnök fogadta 
honnan kiséretevel a városhazához hajtatott, hol a 
tanacs élén Sarkadi polgármester üdvözölte. A kép-
viselő ur Sima Ferenc, a szentesi 48-as népkör el-
nökenél van szallva. — Este részt vesz a szentesi 48-as 
népkör altal martius 15-dike nagy napjanak emlékére 
rendezendő banketten. A II. 48-as népkör küldött-
ségileg kérte fel, hogy az általok rendezendő ban-
kettet is latogassa meg. 

— N é p g y ű l é s . A mai napon tartandó nép-
gyűlésen való reszvételre a népgyűlést rendező bi-
zottság külön meghívást is bocsájtott ki s e meghí-
vót minden házhoz kiküldötte. A meghivás a követ-
kezőképen szól: 

„Meghívás. A megyei és községi tisztvise-
lők kinevezése iránti közigazgatási törvényjavas-
lat ellen Szentes város polgársága részéről, a nép 
választási jogának fentartása érdekében, az ország-
gyűléshez felírást akarunk küldeni, mi végből ma, 
azaz mártius 15-én délelőtt 11 órakor a piac-
téren népgyűlést tartunk. 

Ezen népgyűlésen beszédet fognak tartani: 
Törs Kálmán, városunk országos képviselője, dr. 
Filó Lajos ügyvéd és Sima Ferenc, a 48-as 
népkör elnöke. 

Ezen gyűlésre városunk polgárait tiszzte-
lettel meghívja 

Szentesen, 1891. mártius 15-én 
A népgyűlést rendező bizottság. 

— A szentesi 48-as népkör aital a mai 
nagy nap emlekére tartandó bankettra ezúttal küiön 
is felhívjuk varosunk polgarainak figyelmet, a 
mennyiben e banketten Törs Kalman, városunk or-
szággyűlési képviselője is részt fog venni. 

— A csongrádmegyei Hitelszövet-
k e z e t f. ho 14-én tartotta meg Sarkadi Nagy Mihály 
enlöklete alatt s a részvényesek elenk erdeklődése 
mellett évi rendes közgyűlését, mely egyúttal az in-
tézet felszámolását is kimondotta. A közgyűlés egy-
hangúlag fogadta el az igazgatósag altal beterjesz-
tett 1890. évi zárszámadásokat s a felmentvenyeket 
minden irányban megadta nemcsak; de Temesvary 
Antal inditványara - az intezet ellen tett tamada-
sokkal szemben — ugy az igazgatósag, mint a fel-
ügyelő bizottságnak bizalmat és köszönetet szava-
zott Ezután az intézet felszámolása mondatott ki egy-
hangúlag, s annak teljesítésével az igazgatósag 
bízatott meg. Majd a „Csongradmegyei takarékpénz-
tár részvény tarsasaggal* történt megallapodasok 
terjesztettek elő. E szerint a takarékpénztar magara 
vállalta a hitelszövetkezet visszleszamitolt vallóinak 
beváltását, mi altal az adósokat minden további 
zaklatástol megkimelte. Ugyancsak átveszi a takarek-

3. ol ial. 

Eszter él! Ezt a hihetetlenül hangzó bolond hirt 
újságolja az esti órákban a félhivatalos Corr. Bud. 
egy newyorki távirata a „Newyork Herald* nyomán, 
melynek a közleménye — mint a távirat hangsú-
lyozza — még megerősítésre vár. Megkapva e két-
ségtelenül szenzációs hirt, — a mely ma, március 

SZENTESI LAP. 

pénztár a szövetkezet felszereléseit teljes értékben 
s a két intézetnek egymás ellenében fennálló folyó 
szaraiáin az elszámolás alkalmaval a hitelszövetke-
zet 1890. évi tiszta nyereményének megfelelő kama-
tot ad es követel. Az intézet ügyei lebonyolításá-
nak előkészítése körül tett ezen hasznos és sikeres , ^ f 

intézkedésekért a közgyűlés Szeder János inditvá- lO^iirnem'"pedig" április"elsején érkezett - bővebb 
nyara ismét egyhangúlag szavazott köszönetet az információk szerzése végett rögtön mozgósitottuk 
igazgatóságnak. Fényes elégetel ez azon támadá- reportereinket. Az „Egyenlőség* szerkesztőségében 
sokkal és alaptalan gyanúsításokkal szemben, mely- azt mondták tudósítónknak e hirre: Bolondság I Hi-
lyel egyesek az intézet jövőjét mintegy alaásni szen ön is ott volt, a mikor felboncolták Solymossi 
igyekeztek. Végül Sima Ferenc indítványára köteles- Eszternek a vizben talált hulláját. — A .Keresztény 
segükké tétetett a felszámolóknak, hogy a felszámo- Magyarország" szerkesztőségében járt tudósítónk, bár 
lást a lehető legrövidebb idő alatt vigyék keresztül, más indokolással, ugyanazt a választ kapta: Bolond-
Ezzel a közgyűlés véget ért. ság{! Hiszen megölték a zsidók. — E közben meg-

— M á r c i u s 15-ikét a szentesi dal- és kaptuk a Gor. Bureau telefonon előre jelzett táviratát 
zeneegylet — miként ezt mar jeleztük — a mai egesz szövegében. Hangzik az következőképen „Név-
napon hazafias ünnepélylyel üli meg a vármegye- york, márc. 10. A „Newyork Herald* állítása szerint, 
ház nagytermében. Ez ünnepélyen a dalegyleten ki- mely egyelőre meg megerősítésre vár, Solymossi 
vül Pólya Ferenc főgimn. tanár felolvasassal, dr. Eszter, kinek meggyilkolása miatt 1882-ben az is-
Tasnády Antal pedig szavalattal fognak közremü- meretes tisza-eszlari per folyt, életben van és 1888. 
ködni. Az ünnepély, melyre a megyei és városi tisz- óta egy Ladisz Juliska nevű másik leánynyal együtt 
tikáron kivül valamennyi egylet hivatalos, délelőtt Newyorkban tartózkodik. Egy Levy nevü halottkém 
11 órakor veszi kezdetét. kikérdezte az illető nőszemelyt, de az határozottan 

— R e m é n y i S zen t e sen . Mint a fővárosi tagadja, hogy ő Solymossi Eszter volna és azt 
lapokban olvassuk, Reményi Ede, a magyar hegedű- mondja, hogy Kohlnieyer Rózának hívjak. A new-
kiraly, hangversenykörutjaüan hozzánk is ellatogat yorki tavirat e ránk nézve annyira érdekes hírről 
s a kávéház nagy termeben f. hó 25-én hangver- tehát a legnagyobb szűkszavúsággal szól. Nem mondja 
senyt rendez. Mindenesetre érdekes hir, mely meg- meg azt, hogy miből következteti azt, hogy az a 
érdemli, hogy mi is reprodukáljuk. leányzó tagadása dacára csakugyan Solymossi Esz-

— J ó t é k o n y c é l u a l a p í t v á n y , özv. Cukor ter. Az állítólagos Solymossi Eszter allitólagos álne-
Adolfné urnő, nemreg elhunyt tia, Cukor Oszkár véről különben érdekes lesz megjegyezni azt, hogy 
nevére a helybeli főgimnáziumnál 200 forintos ala-
pitvanyt tett, melynek kamatai minden tanév végén 
a tanari kar altal egy helybeli szegeny sorsú; de 
jó tanuló növendeknek — felekezetre való tekintet 
nélkül — fognak kiadatni. 

Az alapítványi összeget nevezett urnő a gim-

a Kohlmayer név nem ismeretlen Tisza-Eszlaron. 
Igy hittak azt a kereszteny boltost, a kihez Solymossi 
Eszter festékért indult s a kitől való visszatértében 
nyoma veszett. Égy pillanatra komolyan véve az 
abszurdumot, hogy Solymossi Eszter csakugyan Ame-
rikaba került volna s ott á'név alatt elne, a new-

naziurai bizottság elnökenek kezeihez az alapitvanyi yorki taviratban a Kohlnieyer név a tavirat tartal-
okirat kapcsan mar at is származtatta, sőt az összeg manak valószínűségét nevelni volna képes. Solymossi 
egy évi kamatat, 10 forintot is, hogy az alapitvany Eszter nem nevezhette magat például Krauszmeyer-
raar a jelen tanév végén élvezhető legyen, kivétel- nek, de Kohlmeyernek igenis, mert ilyen nevet hal-
képen beíizette. — A gymn. bizottság hálás köszö- lott a falujaban. Társnőjét illetőleg föl kell emlite-
nettel fogadvan az alapítványt, ugy az alapítványi nünk, hogy a Corr.Burean a maga táviratát németül 
összeget, mint a jelen tanév vegén kiadandó kauia- kapta s a német szöveg is Juliska Ladiszről szól. 
tot a Szentesi Takarékpénztárba gyümöicsözőleg el- Megjegyezzük, iiogy Solymossi Eszternek most 22 
helyeztetni rendelte. évesnek kellene lenni.* 

— A t e n y é s z t é s r e alkalmas apaállatok Ugyancsak az „E—s" mártius 14-iki száma 
(mének, bikák es kanok) vizsgálatat f. hó 23-án szerint, Kohlmayer Róza, kire ráfogták, hogy ő 
fogja az e célra kirendelt bizottság megejteni. E Solymossi Eszter, a Newyork Herald szerkesztősége 
vizsgalatra, mely a nevezett nap délelőtt 10 órakor ellen ragalmazas miatt pert indit. 
lesz, a vármegyei szabályrendelet ertelraében mind-
azon apaallatok elővezeteadők, melyek tenyésztés 
céljából tartatnak. Az alkalmasnak találandó apaálla-
tokról az illetők részére hatosági bizonylat fog kiadatni. 

— Á r a d a T i s z a . A Tisza pár nap óta 
rohamosan arad. Ezen körülményből kifolyólag és 

E lha l t ak névsora. 
Mártius 8-tól mártius 14-ig. 

Labádi Sára 46 éves, szivbaj. — Tóth Viktória S3 éve»-
tüdözész. — Bihari Mihály 44 eves, vesebaj. — öze István 

, . . . . , 7 hónapos, bélhurut. — Bujdosó Zsuzsánna 39 éves, tüdővésx, 
mert a folyót meg mindig vastag jegkereg tödi, mely Szab6, I m r e 3 9 é v e s > t ü d ö l o b . _ Zsigárcsik József 72 éves, 
minden pillanatban megindulhat, a rendőrség a teg- szívszélhűdés. — Kovács Klára 18 éves, tudövész. — Faragó 
napi naptól kezdve nemcsak a kompközlekedést Pal 55 éves, tüdövész. — Boros Sára 72 éves, aggkór. — 

ho lo l i ocan . Hp a rlprp^ién va ló átkelest C s ö s z l István 77 éves, végelgyengülés. — Somodi István 68 szüntette be teljesen, de a aeregjtn vaio aiKeiesi ^ _ s t o k b a u e r J a n o s 6 7 é v e s > tüdölob. - Huszka 

Mária 25 éves, anémia. — Pető Imre 7 hónapos, bélhurut. — 
Janó Anna 42 éves, vesebaj. — Kükkel János 0 hónapos, bél 
hurut. 

is betiltotta. Mely rendeletnek érvényt szerzenaő, 
egy allandó őrszem rendeltetett ki a revhez. 

— K a t o n a i l ó v á s á r . , A 3-ik honvédhu-
szárezred potlovazó bizottsága a f. évi ápril 18. és 
19-én varosunkban a honvédség szamára nagyobb 
mennyisegü, lovagiasra alkalmas lovakat fog vásá-
rolni. Melyre oly tigyelmeztetessel hívjuk fel mar 
eleve a lotarto tulajdonosok figyelmét, hogy csak 
azon lovak fognak megvetetni, melyek 5 - 7 év kö-
zöttiek, legalább 150 cm. magassággal bírnak s test-
alkatuknal togva lovagiasra alkalmasaknak bizonyul-
nak. A vasar helyéül a külső vasártér van kij< lölve. 

— U j c ég . A városi tanacs, mint első fokú 
iparhatósag, Halasz-Szabó Lajos és Schőn Sándor 
kereskedő tarsak reszere a tegnapi napon iparen-

Nyilt-tér. 
E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk. 

Nyí l t kérdés. 

Tekintetes dr. Cicatricis Lajos főszolgabíró urhot 
Csongrádon. 

A köztem és Csató Zsigmond között felmerült becsület-

beli ügyben ön, mint a kihivó fél segédje, — támaszkodva a 

Kedélyt adott ki rőfös és divataru üzlet gyakorla- Bolgár-féle kódex egy kikapott pontjára - azon címen jelen-

sara Nevezettek a Banyai József tulajdonát képező, tette ki befejezettnek az ügyet; mert az én segédjeim nem 

varosunkban egyik legregibb s gazdagon berendezett keresték fél önöket, a kihivó fél segédjeit! 

.Tnatttf titníini* PPOr Hogy ön hasonló esetben nem igy járt el, engedje meg, üzletét vették at, melyet „Bányai József utódai* ceg _w , lt . .A . I t -
alatt logliak tovább folytatni. A Cégtársak szakképzett hogy emlékexetébe hozzam az ön altal képviselt lary 

s előnyösen ismert üzletemberek levén, hisszük, hogy ügyet. Itt ön szintén a kihivó fél segédje volt s mégis 

az uj cég iránt a közönség bizalma mi változást — — — - s en*era 

sem fog szenvedni. 
— P á l y á z a t v a n h i r d e t v e a városnál 

üresedésben levő első arvaszeki ülnöki s helyettes 
elnöki allasra. Az alias evi 700 frt fizetéssel van 
javadalmazva. A palyázatok az 1886. évi XXII. t. c, 
75. § a értelmében f. hó 21-én délután 
nyújtandók be a polgármesteri hivatalban. 

— V á s á r o z ó k figyelmébe. A cibakházi 
elöljáróságtól vett értesítés szerint, az ottani tavaszi 
országos vasár, mely f. hó 28. és 29-ére, tehát hús-
vét ünnepére esik, az ünnepre való tekintetből, mi-
után az ünnepek alatt kirakodni tilos, f. ho 30. és 
31-ik napjain fog megtartatni. 

Különfélék. 

István 

midőn 

a kihívott kijelenté, hogy a kihívást elfogadja s engem és dr. 

Filó Tihamért nevezett meg segédjeiül, — ön nem várta be, 

hogy majd mi, a kihívott segédjei jelentsük önöknél magún-

kat, hanem akkor ön, mint a kihivó segédje, szükségesnek tar-

totta engem felkeresni. 

Tisztelettel kérdem, mi okon járt ön «1 két hasonló 

Óráig esetben egymással ellenkező módon? 

Szentesen, 1891. március 14-én. Tóth Kálmán. 

Nyi latkozat . 

Mindszent, 1891. mártius 14-én. 

A .Szentesi Lap" f. hó 8-án megjelent számában Haász 
Juda aláírásával egy levél jelent meg, melynek tartalmát reám 
nézve sértőnek találtam s még ugyan-e nap estéjen megbízót-
taimat nevezett úrhoz küldtem, hogy tőle nevemben lovagias 
elégtételt kérjenek. Haász előbb maga, később megbízottai ut-

. . ¡ ¡ „U Í .U w t̂rv a* *ll«npm elkövetett sértéseket vi«i-- Solvmosi Eszter é l ! A „ E - S * március j á n i s kijelentette, hogy az ellenem elkövetett sértéseket 

11-íki gzán^b^ncdvas í ika következőket: „Solymossi ízavonja? ha én az általa kívántakat szmtén visszavonom. A 



2. oldal. 

tárgyalások még 8-án este vették kezdetüket és csak 11-én 
este vegeztettek be eredménytelenül. 

Haász Juda ur megbízottjai az okon, inert 9-én elutaz-
tam — noha mar 10-én visszaérkeztem s ezt sürgönyileg előre 
tudattam — azt vették jegyzőkönyvbe, hogy „inert állandóan 
távol tartozkodom, megbízójuk további elegtetel adásra nem 
kötelezhető.* 

En ezt nem tartom egyébnek kibúvó ajtónál, melyen 
keresztül Haász a lovagias elegteteladás alól kibúvni szándé-
kozott s mely kifogással gyávaságát igyekszik leplezni, miért 
is vele — bármily nem szívesen teszem is ezt — a nyilvános-
ság előtt kell foglalkoznom. 

A levél minden pontjára válaszolni akarva, első sorban is 
jelentem, hogy a Szegfű csárda és hozzá tartozó földek ugy, 
amint én azt lapomban irtain — adattak el es Haász Juda, 
mint egyedüli árverező, vette meg. Minden, az áltálam Írottak-
tól eltérő leírást aljas hazugságnak nyilvánítóin s az általam 
iratokat, különösen a Haász Judára vonatkozókat teljes szö-
vegében fentartoin. 

Haász azon állításával szemben, hogy szeretek vele la-
pomban foglalkozni, hatarozottan tagadóin, mert még akkor 
is, midőn vele foglalkoznom kell, az undor egy bizonyos ne-
mét kell magamban leküzdeni. 

Felhozza azt a t. ur szokása szerint az ,1884-iki vér-
fürdőt" is. Ha felhozta, ki kell jelentenem, hogy én abban sem 
pro, sem contra részt nem vettem. 

Vájjon elmondhatja-e ezt a levélírója önmagáról ? 
Nem ! inert az akkor kiontott vér átka, mely ha boszuért-

kialt az éghez, az ö lejére fog szállani. 
Hogy nevemet az ördöggel hozza kapcsolatba, arra nincs 

mit valaszolnom; de ez alkalommal azt is állítja, hogy én 
szegyenlein, hogy .Jordán* vagyok. Nem uram, ez nem áll. 
ón nem azt szégyenlem, hogy en vagyok zsidó, csak azt szé-
gyenlein, hogy ön is az. 

Emiit a t. ur leveleben még bizonyos húsos fazekakat, 
urakhoz való dörzsölödeseket, de ezek oly nevetseges dolgok, 
melyekre nem tartom szükségesnek válaszolni; azt azonban 
hatarozottan kijelentem, hogy nem igaz az, hogy a 48-as pol-
gárok en előttem ,,biiktrik* volnanak. Tudom en becsülni az 
embert bármilyen politikai hitvallású legyen is, ha az Haasz 
Judához nem hasonlít. 

Nem igaz az, hogy a nép bizalmából foglalja el azon 
helyet, mely ötet semmikep meg nem illeti s hol sokkal több 
kart, mint hasznot hajt annak a közsegnek, melyre ő azt 
mondja, hogy ,oly hosszú idő óta javat célozza.* 

Nem a nép bizalma az, mely ötet támogatja, hanem a 
nyers terrorizalásaival, a keptelenebbnel keptelenebb lazító 
izgatásaival felrevezetett nep azon részenek birja csak bizalmat, 
melyek az ertelmiség legalacsonyabb szinvonalan állva, sokkal 
inkább anarchistak, mint 48-asok. Ezeknek a bizalmat, mint o 
hozza teljesen hasonloket, megengedem, hogy bírja. 

Nem igaz az, hogy lapomai Mindszent község közönsége 
„pokolra" itelte volna; lenyes tanubizonysaga ennek azon 
koiülmeny, hogy minden ellenagiUtio dacara, minden józan 
gondolkodású, írni es olvasni ludo mindszenti polgár hazaban, 
olt lógja lalalni; kiveve talan ott nem, hol van ok a nyilvá-
nosságtól félni. 

Többek között ínég azt is kijelenti leveleben a t. ur, 
hogy engem megvet. Ennek a megvetesnek én lelkemből örülök 
és erre a megvetesre valóban büszke is vagyok ; inert ua oly 
szerencsetlen lennek, hogy Haasz-Jjda becsuleset binani volna 
kivívni, akkor olyannak kellene lennem, mint ö, de hogy nem 
vagyok olyan, bizonyítja az ö, általam szívesen fogaiiott meg-
vetese. 

Mondhatnék meg nagyon sokat, ha érdemesnek taría-
nam hosszabb ideig ezzel az egyennel foglalkozni, de azok előtt, 
kik mindkettőnket ismernek, meg ennyi sem kellett volna. 

Az en becsületemet senki meg nem tamadhatja, annál 
kevesbe pedig egy Haász Juda fele egyen, s ez okbol egyszer 
s mindenkorra kijelentem, hogy Haasz Judaval szemben bar-
mit mondjon, barmit írasson mert azon is ketelkedem, hogy 
ö egyaltalan tud irni — magamat soha vedeni nem fogom. I 

Ez hozza utolsó szavam. 

Diamant Manó. 

SZENTESI LAP. 

Ehrlich József 
I I I . t. 184. számú házánál három utcai, egy 

udvari szoba, konyha, éléskamara és fásszin 

van f évi Szent-György uaptól egy vagy több 

évre haszonbérbe kiadandó. 1V3 

Özv. Pataky Imréné 
IV. t. 4. számú házánál, a rom. kath. tem-

plom szomszédságában 

egy bútorozott szoba 
van azonnal, esetleg Szent-György naptól ha-

szonbérbe kiadandó; értekezhetni a tulajdo-

nosnővel ugyanott. 2V2 

Bolthelyiségek 
vannak f. évi april hó 24-től a Halász-Szabó-

féle házban haszonbérbe adandók. 

A feltételek iránt értekezhetni 

Nyiry Gerzonnal. 

Dinnyeföld kiosztás. 
Bucsány Györgynek a Széchényi 

kongó uton levő utászház mellett, Széli Sán-

dor ur féle hereföldje dinnye a lá kiadó. 

A bérleni szándékozók mielőbb jelenkezzenek 

nála (Sajtós-féle ház) I. tized 416. szám alatt. 

D r . Z i f f c r A l f r é d 

fogorvos 
Szeged, Kárász-utca Kezmives-Bank épület I. emelet, 

Rendel: 9—12 és 2—5-ig. 
Van szerencsém a n. é. közönség tudo-

mására hozni, hogy Szegeden a fogászat 

legújabb vivmányaival felszerelt fogorvosi 
műtermet rendeztem be, melyben fog-
húzásokat , fogtöméseket (plombá-
kat) arany, ezüst odonthol i th és 
üveggel végzek, valamint egyes mü fogak 
és teljes fogsorok készitését elvállalom. 

Dancsik József 
III. t. 68. számú, 800 nsz. öl udvarterü háza 

a József képe mellett — jelenleg korcsma-

helyiség — akár egészben, akár pedig három 

részben is kedvező leltételek mellett eladandó; 

értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

Feuler Márton 
111. t. 516. számú házánál egy lakás — áll 

három utcai szoba és melléképületekből — 

van f. évi szent-György naptól kiadó. — 

Ugyanannak I. t. jelenleg Bleier Hermanné 

által lakott háza kedvező feltételek mellett 

eladó. 1V3 

Hirdetmény. 
Szentes város számvevői hivatalában az 

1886. évi X X I I t. c. 142. § a értelmében 

í. évi március 12-től 27 ig a következő meg 

vizsgált számadások vannak kitéve közszem 

lére: 

Az 1888—9. tanévről készített iparos 

tanonciskola pénztári számadás. 

1889—90. tanévi gimn. pézntári számadás, 

1890. évi gyámpénztári számadás, 

1890. évi szegény pénztári számadás, 

1890. évi letétpénztári számadás. 

1890. évi Dósai-alap pénztári számadás, 

1890. évi városgazdai számadás, végül 

az 1890. évről készitett községi adó és végre-

hajtási költségekrőh számadások. 

Szentes, 1891. március 14. 

Győr i Ferenc, 
számvevő. 

Az 1000.-1891. H. M. számhoz. 

Hirdetmény. 
2V3 

Kiadó lakás. 
Kiss Sámuelné Mecs-Balogh Mária I. t. 

400. számuházánál két lakás — áll 2—2 padolt 

szoba, éléskamra, padlás, tűzrevalós, pince 

és szőlőskertből — van f. évi szent-György 

naptól haszonbérbe kiadó. 

Értekezhetni levél által 

Kiss Sámue l 
kasznárrai. 

P.-Istvánháza, u. p. Kunszentmárton 

Berényi Ferenc 4 s o r o z ó bizottság a szentesi 
sorozó járásban Szentes ujoncállitási szék-

tudatja a gazdaközönséggel, hogy f áb ián i helyen 4 nap alatt, és pedig 1891. ap r i l 
Vasitz-féle földjére jószágot vá l l a l hó 3-tól apr i l hó 7-ig fogja végezni: 

nyár i legeltetésre; a feltételek iránt a) a hadi szolgálatra való képesség meg-

ér tekezhetni 11. t. 96. szám alatt. 1V3 állapítását; * 

10. szám. 

b) a hadképeseknek talált egyének be 

sorozását a közös hadseregbe, a honvédségbe 

és ezek póttartalékába; 

c) a felszólamlások, vagyis a törvény ér-

telmében a póttartalékba való besorozás ked-

vezményére igénynyel biró családfentartók, 

illetőleg ezek hozzátartozói, továbbá papnöven-

dékek és papjelöltek, népiskolai tanítók és 

tanítójelöltek, végre öröklött mezei gazdasá-

gok birtokosai által benyújtott kérvények tár-

gyalását és elintézését; 

d) a családi tekintetekből vagy a tanitó-

képezdei tanulmányok befejezhetése céljából 

való szabadságolás iránt, valamint végre 

e) az egyévi tényleges szolgálat kedvez-

ményének megadása iránt benyújtott kérvé-

nyek elintézését. 

2. A folyó 1891. évi ujoncállitásra az 

1870 ik, 1869-ik és 1868 ik években született 

hadkötelesek vannak felhiva. 

3. A sorozásra felhívott hadkötelesek 

közül, a keresetképesség tekintetéből megvizs-

gálandó férfi rokonokkal együtt, a föntebb 

kitűzött időszaknak minden egyes napján csak 

annyian jelenjenek meg, a hányra nézve az 

ujoncállitási eljárást el lehet végezni: e célból 

a következő napirend állapittatík meg, úgymint : 

ápr i l i s hó 3-án a büntetésből a 

korosztály és sors-szám rendjén kivül az A) 

lajstrom alapján, továbbá a korosztály és 

sors-szám rendje szerint a B) lajstrom alap-

ián állítandó egyéneken kivül azon első korosz-

tálybelieknek, vagyis 1870-ik évi születésüek-

nek kell megjelenniök, a kik az 1 tői 200 ig 

terjedő sorsszámok alatt vannak fölvéve; 

ápr i l i s hó 4-én azon 1870. évben 

s/.ületett I. korosztálybelieknek kell megjelen-

niök, a kik 201 tői 351. sors-számig vannak 

felvéve; ezeken kivül még azon 1869. évben 

született II. korosztálybeliek, akik 1 —100 ig 

terjedő sors számok alatt vannak felvéve: 

ápr i l i s hó 6-án azon 1869. évben 

született II. korosztálybelieknek, akik 101 tői 

311-ig terjedő sorsszámok alatt vannak fel-

véve, valamint azon 1868. évben született 

III. korosztálybelieknek, kik 1-től 100 ig ter-

edő szorsszámok alatt vannak felvéve; 

ápr i l i s hó 7-én azon I I I . korosztály-

beli 1868. évben született hadköteleseknek, 

akik 101-től 295-ig terjedhető sorsszámok 

alatt vannak felvéve, valamint azon vidéki 

illetőségű hadköteleseknek is meg kell jelen-

niök, kiknek állítási lajstomaik a jelzett időig 

ide megküldetnek, ezek után a lajstromok 

egyeztetése és lezárása fog eszközöltetni. 

4. A hadkötelesek és ezeknek a kereset-

képesség tekintetéből megvizsgálandó férfi-

rokonaik is kötelesek a sorozó bizottság előtt, 

a mely naponként reggeli 8 órakor kezdi meg 

működését, ideje korán és tisztán megjelenni. 

A sorozásra való megjelenésnek, valamint 

egyáltalában a védtörvényből folyó kötele-

zettségeknek elmulasztása, ezen hirdetmény-

nek vagy a törvénynek nem tudása által nem 

menthető. 

A ki a sorozó bizottság előtt a soro-

zásra kitűzött időre kellő ok nélkül meg nem 

jelenik, az esetleg a törvényes kényszeresz-

közök alkalmazásba vétele mellett fog elő-

vezettetni, és ezen kívül, ha késedelmét nem 

igazolja, 10 forinttól 200 forintig terjedhető 

pénzbüntetéssel büntetendő, ha pedig szán-

dékosan marad el a sorozásról, mint had-

köteles szökevény, a körülményekhez képest 

egy vagy két évi szolgálathosszabbitással, 

esetleg 3 naptól 2 hónapig terjedhető elzá-

rással és 15 forinttól 300 forintig terjedhető 

pénzbüntetéssel fog büntettetni. 

Szentesen, 1891. március 5-én. 

Dr. Filó Tihamér, 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetője. 




