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Ha hívnak, megyek! 

4 JJEftft/áiondta Balogh János megyei árva-

"BréM* elnök, mikor ft dr. Ulár István esperes és 

városi képviselő vezetése mellett egy sereg 

városi képviselő nevében fel lett kérve, hogy 

vállalja el az üresedésben levő polgármesteri 

állást. — Ezen válasz tehát most már elosz-

lat minden kételyt. Balogh János pályázni fog, 

s meg is lesz választva Szentes város pol-

gármesterévé. — S ez egy erős, hatalmas 

lépés lesz, a mai zilált és az indulatok vihara 

által feldúlt városi közállapotokból ki a béke 

utja felé. 

Mindenki óhajtja, hogy nyugalom és béke 

álljon be közállapotainkban; de ezt csak egy, 

a közbizodalmat feltétlen biró, tehetség, jel 

lem és közkormányzati képesség tekintetében 

a mindennapiak sorából kiemelkedett közéleti 

férfiú vezetése mellett érhetjük el, ki mint 

polgármestere, feje lesz a városnak, s mint 

a közbizodalomnak mandatariusa, hivatott arra, 

hogy miuden párttekinteten felül emelkedve, 

higgadt, tárgyilagos irányzója, vezetője legyen 

Szentes város közönségének. S hogy Balogh 

János vezetése mellett a nyugalom és béke 

útjára tér a szentesi közhangulat, erre előre 

is kezességet nyújt egy részről azon városi 

képviselők értekezlete, kik őt egyhangúlag 

polgármester-jelöltül kiáltották ki, s más ol 

dalról Balogh Jánosnak a jelöltséget elfogadó 

nyilatkozata. Az értekezletet városunk köz-

életének 9 olyan férfia hitta össze, kik ugy 

országos, mint helyi politika tekintetében, 

sokszor álltak már közéleti harcot egymással 

szemben, s ennek dacára önként nyújtottak 

egymásnak kezet, hogy közös erővel kizárják 

a polgármesteri állás betöltésénél az erősebb 

pártharcot; lehetőleg egyhangúlag vigyék ke-

resztül, hogy egy oly férfiú kezébe tétessék 

le a város kormányzata, ki szinte praedesti-

nálva arra. hogy a mai viszonyok között az 

egész város tisztelete és azon jogos várako-

zása mellett vehesse kezébe Szentes kormány-

zatát, hogy javulni fognak közállapotaink min-

den irányban. Balogh Jánost tehát nem egy 

párt, hanem Szentes város képviselőtestületé 

nek a polgármesteri állással szemben, — 

pártszempontokra nem tekintő összes irány-

adó férfia: kérték fel a polgármesteri állás 

elfogadására, s ez azt jelenti, hogy azok. kik 

eziránt kezet nyújtottak egymásnak: jövőben 

Balogh János polgármestert fogják a városi 

közélet egyedüli vezéréül tekinteni — Ez lé-

pés a pártok közt uralkodó nagy hézagok ki-

egyenlítésére. 

S hogy erre ma nincs is más ut, élén-

ken kiérzett ez az értekezleten történt nyilat-

kozatokból, melyek egyetlen ember szavának 

kivételével, egyformán hangzottak; pedig je-

len volt ezen az értekezleten a városi kép-

viselőtestületnek minden irány adó, s jelen-

tékenyebb szereppel biró képviselője. — Hal-

lottuk ott beszélni a helybeli rom. kath. egy-

ház fején kivül Filó János ref. lelkészt, Fe-

kete Mártont, Kiss Zsigmondot, Szeder Já-

nost, dr. Filó Lajost, Udvardi Sándort vala-

mennyien azon közös felfogás és érzést tol-

mácsolva, hogy: lehet Szentesnek képzett és 

tanult embere más is, aki pályázhat a pol-

gármesteri állásra: de ma csak is és egyedül 

Balogh János az a kinek polgármestersége köz-

nyugalmat szülhet, s kinek kormányzatra hi-

vatott kipróbált tehetsége és szilárd jelleme 

minden pártirányzat felett biztositja a város 

ügyének zavartalan vezetését s igy azon út-

hoz való visszatérést, melyen Szentes nagy, 

hatalmas alkotásai közben mozgott, járt és 

haladt. 

S garancia erre más oldalról Balogh Já-

nos azon kijelentése, hogy; ha hivnak, me 

gyek, s ha megválasztanak ; leszek Szentes 

városának polgármestere, s ha támogatnak, 

helyreállítom a nyugalmat és békét s hala-

duuk a város felvirágzása érdekéken tovább 

— előre! 

Ezen jelszavak alatt fogadta el a polgár-

mesteri jelöltséget, s azon közbizalom mel-

lett melyet Balogh János élvez, ő képes is 

lesz e jelszavak mellett egy jobb jövő felé 

kormányozni bennünket, s azért örömmel né-

zünk e pillanat elé, mikor közlelkesültséggel 

fogjuk kiáltani, hogy: éljen Balogh János, 

Szentes polgármestere! © 

Városi közgyűlésből. 
Vitás ülése volt a f. hó 14-én tartott 

városi közgyűlésnek. 

A Mikec féle fegyelmi ügy képezte a köz-
gyűlésnek érdekesebb tárgyát. — Lapunk 
mult számának vezércikkében alaposau ki volt 
fejtve, hogy a megyei fegyelmi választmány-
nak törvény szerint nem lett volna joga bele-
avatkozni Szentes város azon határozatába, 
melylyel dr. Mikec Ödönt állásától felfüggesz-
tette, s be lett bizonyítva, hogy városi kép-
viselőtestületünk jogával élt és sem többet, 
sem kevesebbet nem cselekedett, mikor egyik 
tisztviselőjét, az ellene kimondott fegyelmi el-
járással egyidejűleg, fel is függesztette állásá-
tól. — S a dologban az az érdekes, hogy a 
fegyelmi választmány, mely különben illeték-
telenül avatkozott ebbe a dologba, maga 
sem azzal az indoklással akarja feloldani a 
felfüggesztést kimondó határozatot, hogy a 
képviselőtestületnek nincs ehez joga, hanem 
csak azt mondja, hogy nincs elég indok arra, 
hogy Mikec Ödön felfüggesztessék, tehát szem-
ben a városi ügyész felebbezésével — amint 
hogy ez másképen nem is lehet — a fegyelmi vá-
lasztmány elismeri a városi képviselőtestületnek 

azon jogát, hogy ez bármelyik tisztviselőjét 
fel is függeszthesse a városnak. S igy nem 
is az képezett vitát a városi közgyűlésen, 
hanem az, hogy megfellebeztessék e a fegyelmi 
választmányi határozat, avagy ne? És pedig 
azon okon, hogy a fegyelmi választmány il-
letéktelenül avatkozott bele a közgyűlés hatá-
rozatába és jogosulatlan akar felebbviteli fó-
rumként szerepelni Szentes város közgyűlésé-
vel szemben. E fölött Sima Ferenc, dr. Csató 
Zsigmond és Burián Lajos között fejlődött 
ki hosszú vita, melyben Csató Zsigmond azt 
igyekezett bizonyítgatni, hogy a fegyelmi vá-
lasztmány jogosan határozott, Burián Lajos 
pedig azt vitatta, hogy a képviselőtestületnek 
nincs joga felebbezni. — Sima Ferenc mind-
kettőt felhívta, hogy olvassák fel a közgyű-
lés előtt azon törvényeket, melyekre állásfog-
lalásukat basirozták. S miután mindkét fél 
adós maradt a törvényes bizonyítással, Sima 
Ferenc felolvasta a törvénynek azon rendel-
kezéseit, melyek egyrészről kétségtelenné te-
szik azt, hogy a fegyelmi választmány illeték-
telenül avatkozott Szentes város képvislőtes-
tületének határozatába, másrészről minden 
kérdésen kivül áll a városi képviselőtestület-
nek azon joga, hogy egy, reá nézve sérelmes 
s egyébként is törvénytelen határozatot meg-
felebbezhessen, annálfogva a közgyűlés név-
szerinti szavazással 45 szavazattal 34-el szem-
ben, kimondta, hogy a fegyelmi választmány 
határozatát megfelebbezi, s a felebbezés ké-
szítésével a városi képviselőtestület az ügyészt 
bizta meg. 

Ez volt az egyik főbb tárgya a közgyű-
lésnek, a másik pedig a Mikec Pál-féle adó-
leszámolási ügy, melyből arról nyert tudo-
mást a képviselőtestület, hogy az Albertényi 
Antal megyei számvevő által készített s a 
városnak 4000 írtjába került adóleszámolási 
munkát a pénzügyigazgatóság mint teljesen 
hasznavehetetlent visszadobta s elutasította 
a várost egy, a pénzügyminiszternek ide vonat-
kozó rendelete értelmében végrehajtandó 
munka elkészítésére. — Ebben az ügyben az 
az érdekes, hogy a munka hasznavehetetlen-
ségének okait a pénzügyigazgatóság is és má-
sok is Sarkadi-Nagy Mihály volt polgármes-
terre szeretnék hárítani, valószínűleg azon 
gondolattal, hogy az illető már nincs hivatalban, 
tehát a legkönyebben elviselheti a felelősséget. 
Ezen vélelem ellen Sima Ferenc szólalt fel 
és vizsgálatot kért elrendelni annak megálla-
pítása iránt, hogy ki az oka annak, hogy a 
város egy hasznavehetetlen munkáért 4000 
frtot volt kénytelen kidobni? Az kétségtelen, 
hogy a munka rosz volt, azért dobatott vissza; 
tehát első sorban felelős, aki a munkát ké-
szítette, másodsorban felelős a pénzügyi igaz-
gatóság, mint aki ezen munkát ellenőrizte. 
— A vizsgálatot a közgyűlés elrendelte s en-
nek foganatosítására Magyar József h. pol-
gármester elnöklete alatt egy bizottságot kül-

dött ki. 

A közgyűlés első tárgya volt a vasútépítési 

pénztárról Sulc Károly és ónodi Lajos által vezetett 

1887., 1888. 1889 dik évekről szóló számadásokról 

A háztartási szakosztály jelentése, — E szerint a 
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szamadások rendben lévén, felterjesztésük elhatá-

roztatott. — Ezután a polgármesteri és adóügyi 

tanácsnoki allásra vonatkozó fegyelmi hatarozat olvas-

tatott fel, s tudomásul vétetett az alispán leirata» 

mely szerint a két állás betöltése iránt a közgyűlés 

f. hó 30-ra tüzetett ki. 

Nagy vitát keltett a fegyelmi választmány hatá-

rozata, mely szerint a városi képviselő testületnek dr. 

Mikec Ödön felfüggesztese nem hagyatik jóvá. A 

fegyelmi választmány azt mondja, hogy a közgyű-

lés hatarozatanak azon része, hogy nevezett tiszt-

viselő ellen fegyelmi eljárás rendeltetett el, jóváha-

gyetik; de feloldatik a határozatnak a felfüggesztést 

kimondó része, mert nem volt kellő indok a felfüg-

gesztésre. A fegyelmi választmány tehát nem azt 

mondja, hogy a közgyűlésnek nem volt joga felfüg-

geszteni Mikec Ödönt, hanem hogy nem volt kellő 

indoka rá, hogy felfüggessze. 

Sima Ferenc a törvény ide vonatkozó rendel-

kezéseinek felolvasásával kifejti, hogy a fegyelmi 

valasztmanynak nem volt joga a közgyűlési határo-

zatnak érdemi elbiralasara és igy a határozatnak 

sem egészben, sem részben való megváltoztatására; 

mert a fegyelmi valasztmany nem felebbviteli fóruma 

a közgyülesnek. — Ez a közigazgatási bizottság, 

miért is a határozatot, mint illetéktelen helyről jöttét, 

megfellebbezni javasolja. 

Dr. Csató Zsigmond szerint a fegyelmi választ-

mány a közigazgatási bizottság egy osztalya lévén, 

csak annyi az ő hatarozata, mint a közigazgatási 

bizottságé, s igy helyben hagyandónak, illetve tudo-

másul veendőnek tartja a fegyelmi valasztmány hatá-

rozatai. 

Burián Lajos tiszti ügyész szerint a közgyű-

lésnek nincs joga felebbezni ezen ügyben; mert ő 

már itelkezett dr. Mikec Ödön ellen, s egy birósag-

nak sincs joga az altala hozott; de megváltoztatott 

Ítéletet lelebbezni. 

Sima Ferenc sajnálja, hogy egy megyei fő-

jegyző a közigazgatasi bizottság és fegyelmi valaszt-

many illetekessege között nem találja meg a kü-

lönbségét. A törvény világosan megmondja, hogy a 

íegyelmi eljárást elrendelő hatarozat a közigazgatási 

bizottsághoz felebbezendő ; ha ide felebbezendő, s 

nem a fegyelmi választmányhoz, akkor a közigaz-

gatási bizottság, s nem a fegyelmi valasztmány van 

hivatva dönteni e kerdésben, mint felettes hatóság. 

— E felett meg disputáim sem lehet. S a felett se, 

hogy a közgyülesnek van-e joga egy sérelmes és 

törvénytelen hatarozat felebbezésére. 

Sajatsagosnak tartja, hogy a városi ügyész a 

bírósági életből ment indokot a felebbezési jogra 

nezve. Hiszen Szentes város nem biráskodott és 

nem is biraskodhatik Mikec Ödön ügyében, csak el-

rendelte ellene a fegyelmi eljárást, s ezt mint köz-

igazgatási ható^ag tette. Az ügyész indoka tehát nem 

alihat meg. Különben felszólítja mindkét előtte szó-

lót, hogy az állitasaik támogatására szolgáló tőrvénye-

ket legyenek szivesek megmondani, hogy ezek hol 

leteznek? S miután ugy dr, Csató, mint Burián ügyész 

nem voltak kepesek allitasaikat tamogatni, miután 

»lyen törvény nincs is a világon; annálfogva a köz-

gyűlés elfogadta Sima Ferenc inditvanyát, hogy a 

íegyelmi választmánynak illetéktelen helyről jött ha-

tározata megtelebbeztessék. 

Ruzs-Molnár János és társai a vadaszati terüle-

tekből folyó jövedelemnek a földbirtokosok részére 

leendő kiosztását kérelmezik. A közgyűlés ezt a ké-

relmet a gazdaszati szakosztalynak adja ki véle-

menyadasra. 

A városi regale jövedelem pótlása céljából 
javasolt községi fogyasztási adószedést a közgyűlés 
elejté. 

Hosszú vitára adott alkalmat az adóleszámo-

lási munkalatokra vonatkozó polgármesteri előter-

jesztes, melyből arrói győződött meg a közgyűlés, 

hogy eddig ennek az adóleszamolasi munkának el-

keszitésere 4400 trt kiadatott; de ezen, Albertényí 

Antal vezetése alatt készült munkát a pénzügyigaz-

gatóság visszavetette. A polgármester javasolta, hogy 

a munka újra készítése Sulc Károly vezetése alatt 

adassék ki, s az allami ellenőrzés bizassék Gájer 

Vendel helybeli m. kir. adópénztamokra. — A köz-

gyűlés hosszas vita után Sima Ferenc indítványára 
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egyhangúlag vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, 

hogy ki az oka annak, hogy ezen munkánál a vá-

ros pénztárból 4000 ft lett kidobva egy oly munkára, 

melyet, mint teljesen hasznavehetetlent, eldobtak. 

A vizsgalat teljesítésére Magyar József h. pol-

gármester elnöklete alatt Sima Ferenc, Burián Lajos 

ügyész és Győri Ferenc számvevő küldettek ki. Sima 

Ferenc inditványara elfogadtatott még az is, hogy a 

munka elkészítésével ne Sulc Károly, hanem Juhász 

János birtoknyilvántartó, s az ellenőrzéssel Mátyás 

Dénes pénzügyi fogalmazó bizassék meg. 

A gimn. bizottság előterjesztése az ének és 

francia nyelv, mint rendkívüli tantárgyak tanításáért 

eddig a városi pénztárból fizetett összegeknek jövő-

ben az illető tanulók által leendő fedezése s az 

eknént megtakarítandó ősszegnek a tomatanitó költ-

ségeire leendő fordítása tárgyában tudomásul véte-

tett s egyben utasíttatott a gazd. szakosztály, hogy 

a közelebb tartandó ülésre adjon javaslatot arra 

nézve, milyen díjtételek volnának szedhetők ezen, 

különben nem is kötelezett tantárgyak tanításért 

szedendők. 

Még egy pár jelentéktelenebb ügy letárgyalása 

után, a közgyűlés ezután egy órakor véget ért. 

Az értekezlet. 
Tegnap délutánra a városi képviselők a pol-

gármesteri allasnak kivel leendő betöltése iránt ér-

tekezletre lettek egybehiva. Az értekezletre szóló 

meghívót dr. (Jlár István, íiló János, Geröc Lajos, 

Fekete Marton, Kiss Zsigmond, id. Temesváry Antal, 
Szeder János, dr. Filó Lajos es Sima Ferenc írtak 

alá, tehát varosunk képviselőtestületének kilenc oly 

tagja, kik különböző partokhoz tartozhatnak; de a 

polgármester valasztasnai való találkozásuk mig egy 

részről feltetlen biztositek az áltáluk kijelölt férfiú-

nak arra, hogy szemelye körül a városi képviselő-

testület nagy töbsége fog sorakozni, másrészről 

garantia ez arra is, hogy az az egyén, kit ezen fér-

liak tamogatasa visz bzentes varos polgármesteri 

székébe, mint polgármester részesíteni fog a városi 

képviselőtestületnek partatlan tamogatásaban. 

A nagy munkaidő dacara 67 képviselő jelent 

meg az értekezleten, s elmondhatjuk, hogy ott volt 

a képviselőtestületnek nemcsak minden irányadó, 

de közszereplés szempontjából majdnem minden 

nevezetesebb tagja, s igy az értekezlet joggal mond-

hatta azt, hogy képviseli azok nagy többségét is, 

kik elfoglaltságuk miatt az értekezleten nem jelen-

hettek meg. 

S mikor ez az értekezlet két tag: Kristó-Nagy 

István és Bánfalvi kivételével, egyhangú lelkesültség-

gel jelentette ki, hogy Balogh János megyei arvaszéki 

elnököt óhajtja Szentes város polgármesteri széké-

ben látni, ez egyrészről egy nagy pecsétes levél és 

pedig oklevél Balogh Jánosnak arra Szentes város 

közvéleménye részéről, hogy a mai nehéz viszonyok 

kőzött egyedül csak ő van kvalifikálva a szentesi 

polgármesteri allásra; másrészről döntő szó ez arra 

nézve is, hogy pályázni palyázhat bárki, de Szen-

tesnek ma nem lehet más polgármestere, csak Ba-

logh János. S ebből a szempontból ugy általános 

tájékoztatás szempontjából is nagyon időszerű volt 

ez az értekezlet, melyek lefolyását a következőkben 

adjuk. 

Az egybegyűlt képviselők egyhangú éljenzés 

mellett dr. Ulár István plébános főesperes városi 

kepviselö választatott meg értekezleti elnöknek, jegy-

zőnek pedig dr. Filó Lajos. 

Elnök megnyitván az ertekezletet, előterjeszti, 

hogy a városi polgármesteri állás legközelebb válasz-

tás utján betöltendő lesz, s már most itt az ideje 

annak, hogy a városi képviselők megfontolva tanács-

kozzanak a fölött, hogy a város ezen legfontosabb 

allása, különösen a mai nehéz viszonyok között, kire 

bizassék, kit tehetség, jellem és a közönség bizalma 

és szeretete is hivatásszerüleg jelöl ki ezen állásra. 

Ö — úgymond — tudja, ki az a férfiú, aki a mai 

viszonyok között egyedül hivatott ezen állás betöl-

tésére; de mielőtt ajánlatot tenne, óhajtja tudni az 

értekezletre egybegyűlt képviselők véleményét, miért 

is felkéri az értekezlet tagjait a nyilatkozatra. 

Kristó-Nagy István a jelen értekezletet idő-

előttinek tartja; mert még azt sem tudjuk, hogy 
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kik fognak pályázni a polgármesteri állásra, s igy 

nem is lehetne megállapodasra jutni, annyival ke-

vésbé; mert ő nem tartja helyesnek, hogy az érte-

kezlet menjen embert keresni, hanem majd keresi 

az állást az, aki erre kvalifikálva van és pályázni 

akar s akkor választhat a képviselőtestület tetszése 

szerint. 

Udvardy Sándor az értekezletet nagyon is idő 

szerűnek tartja s mivel ő tisztában van azzal, hogy • 

kit óhajt polgármesternek, annálfogva azt ki is jelenti 

s ez Balogh János. 

Ezen kijelentésre az értekezlet egyhangú éljen-

zésben tört ki; de Kristó-Nagy István újból és 

nyomban felállt, hogy ő neki Balogh János nem kell ; 

mert — úgymond — az illető volt már polgármester 

s elment a vármegyére, hol jó hivatala van, hát csak 

maradjon ottan, mikor annyi intelligens embere van 

a városnak, szégyennek tartaná a képviselő testületre, 

ha egy ember előtt kunyorálna, hogy fogadja el a 

polgármesteri állást. * 

Filó János emelkedett szellemű beszédben emeli 

Balogh János érdemeit, sőt ugy jelöli meg, mint 

aki a mai viszonyok között egyedül lehetséges pol-

gármestere Szentesnek. S viharos éljenzésben tört ki 

az értekezlet, mikor az agg lelkész rámutatván Balogh 

Jánosnak a muU szerzett érdemeire, kijelenté, hogy 

még ha vissza kell is kunyorálni ezt az embert, azt 

sem tartja szégyennek Szentes városára, s ő szívesen 

járul ahoz, hogy vissza kunyoráljuk Balogh Jánost a 

vármegyéről. 

Kristó-Nagy István újból felállt, s irigységtől 

sappadt arccal es reszkető ajakkal jelenté ki, hogy 

nagyon szegénynek tartana Szentes varosát, ha ez 

kénytelen volna egy emberért csuszni-mászni. 

Fekete Marton nagy hatású beszédben mutat 

rá, hogy mikor egy varos polgármesteri állásának 

betöltéséről van szó, akkor a választó közönségnek 

nem azt kell keresni, hogy kik pályáznak ezen állasra, 

s kik azok, akik esetleg kenyérkeresetnek tekintik ezt 

a hivatalt, hanem keresni kell azt, hogy ki azon fér-

fiú, kiben tehetség, jellem és minden hivatottság meg 

van arra, hogy egy varos élére állittassék s a többi 

polgároknak feje s a város kormányzatának vezére 

legyen? S ha — úgymond — ma soraink között 

széttekintünk, s azt keressük, hogy ki azon férfiú, 

aki az adott viszonyok között egyedül van hivatva 

Szentes város polgármesteri székét ugy tölteni be, 

hogy tőle a mai feldúlt közállapotoknak rendezését, 

a nyugalom és békének helyreállítását várhatjuk, s 

kinek vezetése mellett joggal remélhetjük, hogy vá-

rosunk újra vísszatereltessék a megkezdett haladás 

és aikotás útjára. Ez az ember ma egyedül csak 

Balogh János lehet, kmek a múltban viselt hat évi 

polgármestersége különben is a haladás korszakat 

nyitotta meg Szentes varosában, s kiben minden 

tehetség meg van arra, hogy vezetése mellett a város 

kormányzata, e város jövő haladása érdekében, ujabb 

és ujabb alkotásokat hozzon létre. Miért is ő nagyon 

is időszerűnek tartja az értekezletet, mely egyrészről 

alkalmat nyújt a képviselők egy tekintélyes számá-

nak arra, hogy kijelentsék, kit akarnak a város 

polgármesteri székében látni, s egyúttal az értekez-

let utján meg is tudjak azt, hogy hajlandó-e ezen 

állást elfogadni? 

Hasonló értelemben szól Kiss Zsigmond, id. 

Temesváry Antal és Szeder János. Szeder János 

beszédében kiemeli azt is, hogy amikor ő Balogh 

Jánost látja egyedüli lehetséges polgármesternek, 

mondja ki az értekezlet, hogy minden körülmények 

között azonosítja magát ezen választási küzdelembeu 

Balogh Jánossal szemben. 

Kristó-Nagy István újból felállt és kijelenté, 

hogy az értekezleten nincs a képviselők olyan száma 

jelen, hogy itt joggal beszélhetnénk a többség aka-

ratáról. Ö ugy tartja, hogy nem lett ide mindenki 

meghiva, miért is ujabb értekezletet kiván össze-

hívni. 

Erre dr. Filó Lajos állt fel s az értekezlet zajos 

éljenzése kőzött jelentette ki, hogy mi, akik itt va-

gyunk, képviseljük a távollevők nagy többségét is, s 

i&y j°&&al mondhatjuk el, hogy amikor Balogh János 

nevét éltetjük, ezt nemcsak a városi képviselők nagy 

többségének; dc Szentes város igazi közvéleményé-
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nek nevében tesszük; miért is kijelenti, hogy semmi-

fele ujabb értekezletre nincs szükség. 

Dr. Ulár István elnök ezek után felhivja az 

értekezletet, hogy miután eddig csak Balogh János 

nevét hallotta ajánlani, amely ajánlathoz ő is szív-

ből járul hozzá, nyilatkozzék, aki mást akar aján-

latba hozni. 

Kristó-Nagy István állt fel újból és pedig tized-

szer is kijelenté, hogy ő neki volna jelöltje, de mi-

után látja, hogy az itt nem kell senkinek, hát nem 

is hozza javaslatba; de ismétli, hogy neki Balogh 

János nem kell, mintha ezen ismétlésére 10-szeri fel-

szólalasa után szükség lett volna. 

Ezután elnök kijelenti, hogy az értekezlet egy-

hangú lelkesültseggel Balogh Jánost kiáltja ki Szen-

tes város jelöltjéül. 

Id. Temesváry Antal erre inditványozza, hogy 

az értekezlet tagjai az elnök vezetése alatt, testüle-

tileg menjenek és kérjek tel Balogh Jánost a jelölt-

ség elfogadására. 

Erre az értekezlet tagjai dr. Ulár István veze-

tése alatt Balogh Jánoshoz ment, s aligha tulozzuk 

a dolgot, ha azt mondjuk, hogy ilyen szép küldött-

ség bizalmával még aligha keresett fel valakit 

Szentesen. 

Dr. Ulár István ékes szavakban fejezte ki 

Balogh János előtt az értekezleten egybegyűlt kép-

viselők bizalmat és ragaszkodását, s felkérte Balogh 

Jánost, hogy fogadja el a polgármesterséget. 

Balogh János egy gyönyörű beszédben vála-

szolt, melyet nincs terünk visszaadni. Kijelentette, 

hogy : „ha hívnak: megyek, s ha megválasztanak, 

polgármestere leszek Szentesnek, s a mint szeretem 

ezt a várost, ugy fogok munkálni annak nyugalma 

és békéje helyreállításán s azon, hogy e varos halad-

jon és virágozzék." 

E kijelentésre ismételt viharos éljenzésben tör-

tek ki a jelen levő képviselők, akik aztán dr. Ulár 

István értekezleti elnököt lakasáig kísértek haza, hol 

megköszönték neki a küldöttség vezetesét. 

A marhazárlat feltörése 
a megyén. 

Megkaptuk azt a nevezetes okmányt, melyben 

le vannak rakva azon törvényes argumentumok, 

amelyek alapján Stammert és Aradi Kálmánt fel-

mentette a közigazgatási bizottság. 

Itt az írás, olvassa el a tisztelt közönség. 

Indokok : 

Elutasítandó volt Szántó Dániel azon kérelme, 

hogy Stammer Sándor várm. alispán ellen azon 

cselekmény miatt, mely szerint a ragadós száj- és 

körömfájás betegség járványos fellépése folytán Szen-

tes város belterületére 5912. sz. a. elrendelt zarlat 

tartama alatt, közvetlenül a zárlat kihirdetését köve-

tőleg tanyájáról a városba gabonát szállított, 8 ökör-

nek ismét a tanyára leendő kihajthatására Szentes 

város rendőrfőkapitányától engedélyt kért és kapott, 

— a fegyelmi eljárás elrendeltessék, mert eltekintve 

attól, hogy a száj- és körömfájás betegség járvá-

nyos fellépése okából elrendelt zárlat súlyos követ-

kezményei alól oly esetekben, a mikor az veszélylyel 

nem jár és a zárlat szigorának enyhítésére fontos 

közgazdasági érdekek, avagy nagyobb mérvű káro-

sodás kikerülése szükségessé teszik, jogában áll min-

den jószágtulajdonosnak egyes esetekben kivételek 

engedélyezését kérelmezni, és semmiféle törvényes 

intézkedés, vagy gyakorlat nincs arra nézve, hogy 

ily engedélyek kérelmezése oly jószagtartoknak, kik 

hatósági személyek, meg lenne tiltva és velők szem-

ben már maga egy ily irányú kérelem előterjesztése 

fegyelmi esetet képezne, — Stammer Sándor alis-

pán egyáltalán ntm igyekezett a hatósagilag elren-

delt zárlatot illusoriussá tenni, a zarJati intézkedése-

ket kijátszani és panaszolt eljárása sem tőrvénybe, 

vagy törvényes rendeletbe nem ütközik, sem bár-

miféle viszaélést nem képez. 

Beigazoltatott ugyanis, hogy Stammer Sándor 

várm. alispán ökrei, gabonával megrakott szekér elé 

fogva, a gazdasági cselédek által folyó évi augusztus 

3-ról 4-re virradó éjjel hajtattak haza, a mikor ezen 

cselédeknek a csak aug. 3-án kihirdetett zárlatról 
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tudomásuk nem volt és ennek következtében kér-

déses igavonó állatokat aggalytalanul hajthatták be 

a nélkül, hogy a zárlat ama súlyos következményé-

vel, mely szerint általában nem szabad csülkös 

jószágot az elzárt területről, — tehát Szentes város 

belterületéről ismét a tanyára elhajtani, eleve leszá-

molhattak volna; beigazoltatott továbbá, hogy az 

alispán jószágai egészségesek voltak, hogy udvará-

ban, hol ökrei a városba lett behajtas után tartóz-

kodtak, nemcsak száj- és körömfájásban szenvedő, 

de még csak csordára kijáró jószág sem volt, igy 

eshetőség sem forgott tenn arra nézve, hogy az 

állategészségügyi törvény végrehajtasa targyaban 

kibocsátott rendelet alapján adott engedély által a 

száj- és körömfájás betegség tova terjedése elősegit-

tetett, és az ez idő szerint mar hatósagilag is meg-

szűntnek nyilvánított betegseg lefolyasa kedvezőtle-

nebbé tétetett volna, minél fogva az alispán pana-

szolt eljárasaban bármily visszaélés fenn nem forog, 

és neki a joszagai elhajtasara vonatkozó engedelyt 

ép oly joga volt az első tokban eljárni hivatott 

rendőrfőkapitánytól kerelmezni, mint a mily joga 

ehhez, az allategeszsegügyi törvény rendezéséről szóló 

1888. évi VIII. t. c. végrehajtasa targyaban kiadott 

40000,878. sz. föidmiveles-, ipar és kereskedelemügyi 

ministeri rendelet 215. §-a és a 36125,890. sz. fóld-

mivelesügyi ministeri rendelet ertelmeben minden 

jószagtulajdonosnak. 

Mindezen mar előadottakon tul beigazoltatott 

az is, hogy a varm. ahspan nemtsak ökreinek 

tanyájara lett kihajtasanak engedélyezése kérdese-

ben a már hivatkozott rendeletek értelmében járt 

el, hanem a zarlat további tartama alatt is gabona 

szállítmányát ép ugy, mint bárki mas, csupán 

a varos oelterületéig vonatta ökrök altal, míg a 

zarlat vonalanak érintésé előtt gabonaját lovak által 

vont kocsira rakatta át. 

Ezen indokok alapjan a fegyelmi eljárás elren-

delése mellőzendő és Szántó Dániel ide irányuló 

kérelmevel elutasítandó volt. 

De elutasítandó volt Szántó Daniéi azon kérel-

mével is, hogy a btk. 446. §-aoa ütköző alhtolagos 

vétség megtorlasa céljából az ügyiratok a kir. ügyesz-

seghez tétessenek at, mert mig egy részről a fen-

tebb ismertetett tényállásból kitünőleg Stammer Sán-

dor alispan cselekménye vétséget egyaltalan nem 

képez, addig másrészről a büntető törvénykönyv 

hivatkozott szakasza nem is a szaj- es körömfájás 

betegség, — hanem az allategeszsegügyi törvényben 

is külön tárgyak marhavesz terjedese ellen elren-

delt zarlat megsértéséről, illetve ennek következmé-

nyéiről rendelkezik. 

II. 

Szántó Dániel és Sima Ferenc szentesi lako-

soknak Aradi Kalman Szentes városi főkapitány 

ellen intézett azon kerelmük, hogy nevezett rfőkapi-

tany ellen a fentiekből kitünőleg Stammer Sándor 

várm. alispán altal kért engedely megadasa, illetve 

ezen engedely kiszolgáltatasa altal elkövetett hiva-

tali hatalommal való visszaélés miatt a fegyelmi 

eljárás rendeltessék el, — elutasítandó volt, mert 

az állategészségügyi törvény végrehajtasa tárgyában 

kibocsátott és fentebb mar hivatkozott, valamint a 

36125—1890. sz. földmivelesügyi miniszteri rendelet 

értelmében, — nehogy a gazdaközönség érzékeny 

károsodásnak legyen kitéve, nemcsak joga, de sőt 

kötelessége oly esetekben, melyekben a ragályanyag 

széthurcolasanak veszélye fenn nem forog, — a 

jószág elhajtásra kivételes engedélyt adni és ekkép 

a közérdek szempontjából elrendelt zárlat súlyán, 

ezen közérdek sérelme nélkül, a gazdaközönségre 

nézve elviselhetővé tenni. 

Annyival inkább kötelességében állott a város 

főkapitányának ezúttal a Szentes város belterületére 

elrendelt zárlat tartama alatt, épen a legsürgősebb 

mezei munka és gabona szállítás idején, a ragály 

anyag széthurcolásának veszelyét kizáró esetekben 

kivételes elhajtási engedélyt adni, mert a zárlat be-

jelentése alkalmával maga a ragályos betegség tova 

terjedésének meggatlása céljából elrendelt óvintéz-

kedések szigorú megtételét első sorban ellenőrző 

kerületi állatorvos a vármegye alispánjához 57H891. 

sz. a. keletkezett átiratában, tekintettel a folyamat-

ban levő gabona szállításra, megengedbtfrtőaek jei?n-
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tette ki az igavonó állatokkal való közlekedést, és 

mert a zárlat, tekintettel az épen folyamatban levő 

gabona szállításra, csakis a város belterületére ren-

deltetett el, sőt az is csak részben lett foganatosítva, 

a mennyiben a zárlat egész tartama alatt meg volt 

engedve, hogy csülkös jószágok egyik csordára, hol 

a jószágok közt száj- és körömfájás betegség nem 

ütött ki, a város belterületéről szabadon kijárjanak. 

Tekintve ezek szerint, hogy Aradi Kálmán rfő-

kapítány akkor, a mikor Stammer Sándor jószág-

tulajdonosnak engedélyt adott arra, hogy ökreit, 

melyek folyó évi augusztus 3-tól 4-re virradó éjjel 

búzát szállítottak haza, tanyájára hihajthassa, csak 

törvényadta jogaval élt, sőt kötelességét teljesítette, 

tekintve, hogy a folyamatban volt sürgős mezei 

munka és gabonaszállítás idején épen a gazdaközön-

ség érdekéből kétszeres kötelessége volt a ragály-

anyag elszállításának veszélye nélkül ily kivételes 

engedélyeket kiszolgáltatni, Aradi Kálmán panaszolt 

cselekménye visszaélésnek egyáltalán nem tekinthető, 

miért is a panaszosok panaszukkal elutasitandók 

voltak. 

Helyi és megyei hirek. 
— A p o l g á r m e s t e r i állás betöltése 

iránt most már a városi képviselők körében 
is teljes érdeklődés mellett indult meg a moz-
galom. — Vasárnap a képviselőtestület gazda-
tagjainak egy nagy része értekezletet tartott 
és elhatározta, hogy egy általános értekezlet 
egybehivása iránt a városi képviselőtestület-
nek legbefolyásosabb tagjait felkéri, s igy a 
nagy értekezlet egybehívására felkérettek : Filó 
János, dr. Ulár István, Gerőc Lajos, Kiss 
Zsigmond, Sima Ferenc, Fekete Márton, Sze-
der János, id. Temesváry Antal és dr. Filó 
Lajos, kik az értekezletet f. hó 14-én délután 
3 órára egybe is hivták, miután azonban a 
meghívó csak hétfőn délelőtt lett kibocsájtva, 
s ma a legnagyobb mezei munkával vannak 
elfoglalva a képviselőtestület gazdatagjai, annál-
fogva az értekezleten csak 67 képviselő jelent 
meg, de ezek a képviselőtestületnek egy rész-
ben feltétlen irányadó, s általában a legbe-
folyásosabb tagjai voltak, s igy elhatározásuk 
méltán tekinthető a városi képviselőtestület 
akaratának. Ez az értekezlet — Kristó-Nagy 
István kivételével — egyhangúlag Balogh Já-
nost kiáltotta ki Szentes város polgármesteri 
jelöltjévé, s amennyiben Balogh János a je-
löltséget elfogadta, igy őt a f. hó 30-án tar-
tandó tisztújítás után, mint Szentes város 
polgármesterét üdvözölhetjük. 

— Tisz tú j í t á s . Az üresedésben levő pol-
gármesteri és adóügyi tanácsnoki allásoknak válasz-
tás utjáni betöltésére az alispani hivatal f. évi szep-
tember 30-ának délelőtti 9 óráját tűzte ki. A palya-
zatí kérvények beadási határideje szept 26-án dél-
utáni 5 óra. 

— A v á ros i k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y 
f. hó 13-an tartott ülésében targyalta a követválasz-
tók névjegyzékének kiigazítása iránt beadott felszó-
lamlásokat. A bizottság határozata folytán pótlólag 
felvétettek a névjegyzékbe: dr. Klein Jakab rabbi, 
Hahn Izidor, Pandovics Döme gör. kel. lelkész, Papp 
Antal tanító és dr. Sulc Sándor, — ellenben nem 
vétettek fel: dr. Purjesz János, Orosz János, Gyár-
fás Dezső, Joó Károly, Bánócy Lajos és Bánfalvi 
Lajos. Joó Károly azon a cimen folyamodott, hogy 
ő tanító, tehát felveendő a névjegyzékbe; de a közp. 
választmány elutasította kérelmét; mert mult évi 
adaját nem fizette ki a f. évi april 15-ig, s igy nem 
vehető fel a névjegyzékbe. Banfalvi Lajos pedig 
gyógyszerészi oklevél alapján akarta magát felvétetni; 
de nem csatolta be oklevelét, csak egy másolatot; 
de ezt nem fogaíta el a választmany; mert csak 
á l l í t ó l a gos eredeti oklevélről van másolva. A 
masolatos oklevé re vezetett közjegyzői igazolvány 
ugyanis így szól: 

„Alulírott ezennel bizonyítom, hogy ezen, a 
Bánfalvi Lajos szászvárosi lakos gyógyszerész ur al-
tal kiállított másolat az ugyancsak általa felmutatott 
egy ftos bélyeggel ellátott á l l í t ó l ag : eredet i 
o k i r a t t a l mindenben egyezik. — Szászváros, 1882. 
febr. 22. Nagy Lajos, kir. közjegyző." 

Ilyen bizonyítványt nem fogadhat el egy ható-
ság törvényes jogok gyakorolhatásának alapjaul. 

— He lye t tes í t és . Az adóügyi tanácsnoki 
állásra a városi képviselőtestület Juhász János bír-
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toknyilvántartót helyettesité az állás végleges betöl-
téséig. 

— A z a d ó ü g y i t a n á c s n o k i állásra — 
több oldalról nyilvánult ó h a j n a k engedve — mint 
értesülünk. Győri Ferenc számvevő is pályázni fog. 

— K é t bá l . Két sikerült ujoncbálról veszünk 
tudósitásf, melyek f. hó 13-án „zajlottak44 le, s a 
tudósítások szerint a jótékony célra is tekintélyes 
öss eget eredményeztek. Igy a szentesi újonc iparos 
ifjak balja az egyleti zaszló-alap javara mintegy 40 
frtot juttat, nug a gazdálkodó ifjak egy harmadrész-
ben 13 frt 34 krral gyarapították a városi szegény-
alapot. — Az iparos újoncok mulatságán a kővet-
kező leányok vettek részt: Szabó Erzsike, Szénássy 
Rozika, Hajdú nővérek, Gerec nővérek, Berényi 
Zsótika, Nemet Esztike, Juhasz Teruska, Szrenkanyi 
Karolin, Kevicky Etelka, Damcs Etelka, Horváth Esz-
tike, Soós Teruska, Tóth Vilma, Balogh Juliska, 
Várócy Tiniké, Murányi Esztike, Sárdi Vilma, Halász 
Krisztinka, Szegedi nővérek, Szépe Teruska, Baktai 
Róza, Kiss Piroska, Joó nővérek, Bat?k Terike, Módla 
Vilma, Tóth Jusztika, Cirbus Juliska, Papp Esztike, 
Paksi Esztike, Kanfi Zsuzsika, Miklós Vilma, Budai 
Mariska, Demeter Lidike, Vrábel Anna, Tóth Terike 
stb. stb. A negyeseket 50 pár táncolta. 

— A kereskedő i f j a k egyesülete f. hó 
13-an tartott valasztmanyi ülésében november és 
december hónapokra a tagok részére szaktanfolyam 
fflallitását hatarozta el, melyben a résztvevők a 
könyvvitel, számtan kereskedelmi levelezés és váltó-
ismében kapnának oktatást. A módozatokat kiküldött 
bizottság állapi!ja meg. 

— Megs z űn t j á r v á n y . Fábian-Sebestyen 
pusztaközsegben báró Maasburg Sándor és Rakovszky 
Ivan birtokán fellépett száj- és körömfájás ragadós 
allati betegség megszűnt. 

— Ló á r ver ez ó i A mezőhegyes! állami 
menesbirtok igazgatóságától vett értesülés szerint, ott 
f. evi szeptember hó 20 an reggeli 9 órakor tartandó 
hetivásár alkalmával, 26 darab kisorsolt, különböző 
korú és nemű igas ló fog nyilvános árverésen és 
a onnalí készpénzfizetés mellett eladatni. 

— F i l l oksze ra megyénkben . A fillok-
szera elterjedése a nem futó-homok területeken mind-
inkább körül fogja hatarunkat; igy közelebb Szegvár 
és Mindszent községeinek szőlőiben a fillokszera jelen-
lete megállapitttván, e községek határát a földmive-
lésügyi miniszter 48,390. és 49.041. sz. rendeleteivel 
zár ala helyeztette. Ezzel ismét szaporodtak azon 
okok, amelyeknél fogva a futó-homok területeknek 
bármily faradsagos beültetése mindinkább indo-
kolva van. 

— Meteo r . Gyönyörű meteor látszott váro-
sunkban f. hó 11-én este 8 órakor. A meteor délről 
íszak felé futott, fényes sávot hagvva maga után. 
mely másodperc g tündöklött az égboltozaton. 

Hazánk és a főváros, 
— A gözkazánfi itók tanfolyama, melyet a budapest1 

ál lami ipariskolánál a kereskedelemügyi ministerium éven-

ként rendezni szokott, az idén is október hó 1-én nyí-

lik meg s november hó középéig tart. Ezen a tanfolya-

mon a gözmozgony (lokombil) kazanok és a stabil kazánok 

szerkezete és kezelése fog taníttatni. Tanulokul felvétetnek a 

18-ik életévöket betöltött, olvasni tudó lakatosok, kovácsok, 

ezek segedei, a különböző gyárakban dolgozó kovács és laka-

tos segédek, kazanok mellett alkalmazott gyári munkások. A 

belepök erkölcsi bizonyítványt tartoznak előmutatni, a nem 

önálló munkások ezenkivül ha munkában állanak, a munka-

adótól kiállított munkabizonyitványt, ha nern állanak munká-

ban, munkakönyvüket tartoznak benyújtani. A tandíj 3 frt, a 

mit előzetesen, a biratkozás alkalmával kell lefizetni. A beira-

tasok f. evi szeptember 15-től október l-ig tartatnak az inté 

zet helyiségében (Budapest, VIII. ker. Népszinház-utca 8 sz.) 

Videkiek a tandíj beküldese mellett levelben is iratkozhatnak. 

— N a g y szerencsétlenség: a Vaska-
p u n á l . Orsovaról sürgönyzi lapunk ottani tudósí-
tója: Nagy szerencsétlenség történt 10 én Grebennél, 
hoi jelenleg a Vaskapu-munkálatok folynak A sz kla-
furo amerikai iiajó fölrobbant s csak a véletlennek 
köszönhető, hogy még nagyobb katasztrófa nem 
történt, mert ha a hajóhoz kötött csónakban levő 
nagy mennyiségű dinamit is fölrobban, az egész te-
lep menthetetlenül veszve van. A robbanás oly erő-
vel történt, h gy a hajón levő két munkasnak egyet-
len porcikáját sem talalták meg. E^y távolabb levő 
matróznak feloldala telve van a robbanás altal szét-
vetett forgácsokkal és fadarabokkal, két munkás 
szörnyet halt s számosan megsebesültek. — Egy 
k söbb érkezett sürgöny szerint négy munkás lett 
áldozata a robbanásnak. A hajót az orsovai kikö-
tőbe vontattak. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . 

D. G. Vám falu. Megkaptuk s intézkedtünk a 
rendes expeditíó iránt. Másik kérdését illetőleg: j 
még nem, sőt a pályázat sem meg hirdettetett. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes váró nál 1882 év óta Iezáratlnn 

a d o f ő k ö n y v e k l e z á r á s á t , h e l y e s b i -

SZKNTESI LAP. 

tését és az adók leszámolását elvál 
lalván, felhívom annálfogva mindazon szakértő 

közegeket, kik ezen nngy horderejű inutiká 

latban részt venni óhajtanak, hogy ebbeli 

szándékukat nálam f. évi szeptember hó 23 ig 

szóval, vagy írásban bejelenteni szíveskedjenek. 

Szentes, 1891. szeptember 14-én. 

Juhász János, 
birt.-nyilván tartó. 

Kiss Pál örökösök 
eperjesi 185 hold, kisháti 8 hold és három 

szent-lászlói részlet földjük eladó. — Alkut 

lehet kötni özv. Kiss Pálné asszonynyal, kur-

caparti-utca 168. szám alatt. 1—3 

112. szara. 

Értesítés. 
Van szerencsém Szentes város és vidéke t. kö-

zönségének becses tudomására hozni, hogy a bécsi 
egyetemi fogászati klinikán a f o g á s z a t o t elsajátí-
tottam. Mai naptól kezdve lakásomon (I. t. 307. sz. 
hu/amhan) n a p o n k i n t 1 - 4 órá ig: k ü l ö n 

íogá sza t i rend e 1 ést 
is tartok és nemcsak fog- és gyökhuzást s a fo-
gak p l o i n b á l á s á t (arany, ezüst és emaillal) 
végezem, hanem ugy egyes m ü f o g a k a t , mint 
te l jes f o g so r ok a t a legnagyobb tökéletességgel 
készítek. 

E/.enkivüi azon kelleme« helyzetben vagyo*, 
hogy foghúzásokat a l t a t áasa J is végezek mely-
nél a f o g a k k i h ú z á s a telj«*»«?** f a j d a l o m 
n é l k ü l történik. 

Magamat a t. közönség szives bizalmába ajánlva, 
maradtam tisztelettel 

Dr . Cukermann Soma. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. j Eszék 1889. 
Nagy díszoklevél. | Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Díszoklevél 

< ^ í b í I c . í ö z s e f 
csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szereim portiam! cement és vízhatlan 
mészg-yár 
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Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. épitész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. épitő-közönség becses ügyeimébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vizhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. j 
Bronz érem. | 

| Kecskemét, 1872. 
1 Ezüst érem. 

! Újvidék, 1875. ! 
| Arany érem. | 

1 Szeged̂  1876. 1 
j Érdem-érem. | 

| Trieszt, 1883. 

| Arany érem. 

E s ö k ö p e ii y e k ! 

ÜZLETI ÉRTESÍTÉS. 
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 

a szeptember hó 21., 22. és 23-án tar tandó szentesi 
o r s z á g o s v á s á r r a dúsan felszerelt és legújabb divatú 

l í l l N Ö Z R U H A R A K T A R A M M Ü L 
amelyben esőköpenyek, őszi, tavaszi és téli vattázott Adr a-kabátok, 

csipke és selyem mantillok, posztó, bársony és selyembár sony bun-

dák, vattás köpenyek és mantillok, gallérok, muffok őszi és téli 

gyermek köpenyek a legnagyobb választékban és legjutányosabb 

árban lesznek kaphatók, — megjelenek és á r u s á t o r o m a t a 

s z a b ó k s o r á b a n fogom elhelyezni. 

A n. é. közönség b. bizalmaért és pártfogásáéi, melyet 30 

éven át volt szerencsém birni, ezúttal is esedezem. 

2 Maradtam alázatos szolgája 

G R Ü N B L A T T IGNÁCZ, 
Kecskemétről. 

Hagy választékban ^yermekköpenyek ! 

Ssan'ei, 1891. Nj .uut . t t Sím» Ferenci fwcia j 'ó ján 




