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v a s á r a ap, k s d t f e . és p í i t i k n r « 0 f l « i 

Egyes szám ara 4 kr. 
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Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

SohBafeld A. kisyv- és paplrksrssasdéséiss. 
Ugyanitt egyes számok is kapható i . 

Nem és nem . . .! 
Dr. Ulár István apátplébános használta 

e két szót, s a szentesiek nagy többsége za-

jos tapsban tört ki a megyei gyűlésen, mikor 

kijelentette, hogy Szentes város népe a szen-

tesi polgármester-választásnál elkövetett visz 

szaélésbe — bármi történjék is — nem fog 

bele nyugodni soha ! 

Nem és n e m ! 

Zsilinszky főispán erre közbeszólt az el-

nöki székből és azt mondá, hogy ez a kije-

lentés nem fér össze a szeretet vallásának 

hirdetésével és a keresztyéni türelemmel. 

Dr. Ulár István, e szelid lelkű, nemes 

gondolkozású férfiú, ki egyháza kormányza-

tatában, az emberbaráti szeretetnek és papi 

hivatásával járó keresztyéni türelemnek annyi 

jelét tanusitá, már; szó nélkül hagyta Zsilinszky 

e szavait. Azért-e, mert nem akart Zsilinsz-

kyhez leereszkedni, hogy vele a szeretet val-

lásáról és a türelemről vitázzon, vagy mert 

azt hitte, hogy az utána jövő szóno-

kok majd rámutatnak arra, hogy dr. Ulár 
lstván-e Szentesen a közélet békéjének megron-
tója, vagy Z s i l i n s zky M i h á l y ? kinek 
föispánságával beköszöntött Csongrádvármegyébe 
és különösen Szentesre a viszály angyala, mely 

azóta dul, tép és szakgat társadalmi és köz-

életünk minden lélekzetvételén. 

Zsilinszky azonban szerencsés volt; mert 

Fekete Mártonnak a választási szabadság s a 

községi autonom jog védelmében tartott, tiszta 

elvi alapon álló nagy hatású beszéde, mely 

megsemmisítő kritikát tartalmaz a Zsilinszky-

aera alatt rendszerré vált választási vissza-

élések miatt Csongrádvármegye mai kor-

mányzata felett, az egyéni motívumok köréből 

kiemelte a vitát, s megmentette Zsilinszkyt 

attól, hogy közbeszólására a türelem és szeretet 

nevében nyomban megostoroztassék. Csak 

Fekete Márton általános szempontokat érintő 

remek beszéde nyomta el az emberekben a fel-

háborodást a felett, hogy egy Zsilinszky tesz 

dr. Ulár Istvánnak a szeretet és türelem ne 

vében szemrehányást, mert különben ki nem 

kerülheti, hogy szemébe ne vágják: 

Még ön beszél a szentesi polgármester-

terválasztás botrányos esetéből türelem és 

szeretetről? 

ö n , akiről mindenki tudja, hogy szemé-

lyes boszuja és feltétlen uralomra törekvő 

türelmetlensége kielégítésére erőszakolta ke-

resztül a szentesi nép közakarata ellenére dr. 

Tasnády Antal kineveztetését és Balogh János 

elejtését? 

ö n figyelmezteti Ulár Istvánt szeretet és 

türelemre, ki egy szeretetlen lélek ádáz sivár-

ságával és hatalma féltésének megátalkodott 

gonosz önzésével igyekszik kitépni a szentesi 

nép kezéből választási jogát és elnyomni, el-

némítani szeretetét azon férfiú iránt, a kit a 

szentesi nép bizalma és becsülése a város 

élére akar állítani ? 

ö n beszél szeretetről, kinek lelkét az 

ádáz gyűlölet és boszuszomj űzi, hajtja, hogy 

politikai ellenfeleit hivatalától, kenyerétől, be-

csületétől megfoszthassa? 

ö n beszél szeretetről, ki Stammer és en 

nek megesett erkölcsi életű társaival keresz-

vitte, hogy Balogh János, Sarkadí-Nagy Mi-

hály, dr. Filó Tihamér és Tóth Kálmán állá-

suktól megválni kénytelenittettek ? 

S ön beszél türelemről, ki a hatalmi esz-

közök semmiféle nemétől, az erőszak teljes 

brutalitásáig nem riad vissza, hogy szolgai 

eszközül kész embereit hivatalhoz juttathassa? 

ö n beszél vallásról, aki nem ismer bűnt, 

ha az ön híveiről van szó, s nem ismer jo-

got és igazságot — s tán még istent se — 

ha közéleti ellenfeleinek sorsa felett dönthet? 

Zsilinszky Mihály, ön ne beszéljen sze-

retetről, türelemről és á l lásró l , mikor Ulár 

István azt mondja, hogy nem és nem! 
Mert e papi ajkakról elhangzott két szó 

végig hangzik e városon, s mint villamos áram 

önti el e város népének idegrendszerét s dr. 

Ulár István után e¿ren és ezren kiáltják, hogy 

nem és nem (űri e nép jogainak eltaposását 

és a polgármesterválasztásnál megsértett vá-

lasztási jogának védelmében nem riad vissza 

semmi küzdelemtől! 

S mert most már látja e nép, hogy tör-

vényadta jogának ön állja út ját : felveszi a 

harcot ön ellen és küzdeni fog a sérelem és 

jogszeretet egész erőfeszítésével rendithetlenül 

mindaddig, mig ön el nem bukott! 

De addig is, mig ez bekövetkeznék, az 

ön és Stammer polgármesterével szemben 

csak egy kötelességet ismer Szentes város 

népe, s ez az, hogy útját fogja állni annak, 

hogy a hatalmi erőszak nemes képviselője a 

szentesi polgármestert illető tisztesség és jog 

élvezetébe léphessen! 

Ehez dr. Ulár Istvántól vettük a jelszót: 

Nem és nem! — Soha! © 

Megyei közgyűlésből. 

A szentesi polgármesterválasztásnál el-

követett visszaélés miatt nagy érdeklődéssel 

néztünk megyénknek mult hó 30 án és folytató-

lag tartott évnegyedes közgyűlése elé. — Ez 

a közgyűlés volt hivatva igent, vagy nemet 

mondani a felett, hogy Stammer alispán, 

Zsilinszky utasítására, üzheti-e még bűntár-

saival tovább a nép választási szabadságának 

rovására a visszaéléseket? 

S Gsongrádvármegye közgyűlésének több-

sége hü marad visszaélésekben megőszült mes-

teréhez, Stammerhez, s ennek méltó szövetséges 

társához, Zsilinszkyhez. S kimondta, hogy az 

a cselekmény, melyet Stammer elkövetett a 

szentesi polgármesterválasztásnál: törvényes 

és helyes. 

Az igaz, hogy ezen szégyenteljes hatá-

rozat meghozatala nagy erőfeszítésébe került 

Gsongrádvármegye iker két fejének; mert ugy 

Zsilinszkynek, mint Stammernak személye-

sen is kellett korteskedni, hogy a többséget 

összetoborzására. Zsilinszky maga is szemé-

lyesen járt egye3 községekben kapacitálni, 

s csak ugy bírtak összehozni 20 szavazat több-

séget. S ha vesszük, hogy a közgyűlésen 24 

megyei és községi tisztviselő szavazott le, 

akkor Stammert és Zsilinszkyt már ma is 

megvertnek és Csongrádvármegye képviselő-

testületének független elemeivel szemben, fel-

tétlenül elbukottnak kell tekinteni. 

S ha bírja is még e két ember törvény 

szerint a hatalmat Csongrádvármegyében, er-

kölcsileg már bukottnak kell tekintenünk őket 

azért; mert velők szemben, az általok a szen-

tesi polgármester választásnál elkövetett visz-

szaélés miatt, a régi ostromló táboron kivül, 

Csongrád vármegye leghatalmasabb közéleti 

tényezőit láttuk e harcban elől menni, amely 

harc immár nem fog megszűnni addig, mig 

Zsilinszky és Stammer el nem esnek. Ezen 

harcban Szentes városa, mint egy fal áll a 

küzdelem támogatására, s ez a város egy 

Achillesi pont, melyből a harcolók a kimerit-

hetlen erőnek forrását találják. 

Fekete Márton és dr. Ulár István álltak 

a vármegyei közgyűlés előtt, hatalmas beszé-

deikkel mutatva rá, hogy Zsilinszky és Stam-

mert a szentesi polgármesterválasztásnál nem 

vezérelte tiszta szándék, s oly fő és alispán, 

kit egy nagy várossal szemben a legvitálisabb 

kérdésében tisztátalan, sőt ki merjük mondani, 

tisztességtelen szándék vezérelt, oly emberek 

nem tarthatják magukat sokáig. 

Örülünk neki, hogy erről oly emberek, 

mint Fekete Mártou, Ulár István, Kiss Zsig-

mond, Filó János, Gerőc Lajos, Szeder Já-

nos meggyőződtek, mert ezen meggyőződés 

garancia arra, hogy nem sokáig lehet már 

az ujabban lábra kapott merényletet űzni 

Csongrádvármegye jóvolta rovására. 
• * 

* 

Különben hagyjuk az elmélkedést s beszéljen 

helyettünk a közgyűlés lefolyása. S kezdjük ezúttal 

a megyei közgyűlést a szentesi polgármesterválasz-

tás ellen beadott felebbezéssel; mert hiszen az első 

napnak úgyis ez volt a legfőbb eseménye. 

Az állandó választmány törvényesnek mondá 

a választást, s ezt jóváhagyni javaslá. Mikor ez a 

javaslat felolvastatott, a közgyűlés egy része zajosan 

éljenezte Balogh Jánost. Majd Ulár István állott fel; 

de mikor szólni kezdett, elébe vágott Soós Pál az 

ő tiszta meggyőződéséből eredt azon ügyészi véle-

ménynyel, hogy: miután dr. Ulár István aláirta a 

felebbezést, tehát érdekelt fél, s igy sem nem be-

szélhet, sem nem szavazhat ezen tárgyban. És nem 

szavazhat egy megyei képviselő se, ki mint városi 

képviselő, aláirta a felebbezést. Viharos ellenmondást 

keltett ez a receptre irt szerencsétlenü gyészi vélemény. 

— Dr. Ecseri oda kiáltott is Soós Pálhoz, hogy : 

Ne blamirozza magát ilyen véleménynyel! 
Zsilinszky vette ki a szót Soós Pal szájából él 
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fariseusi nagylelkűséggel jelentette ki, hogy bár az 

ügyész ilyen véleményben van; de ő megengedi 

mindenkinek a hozzászólást, csak a szólásszabadság-

gal vissza ne éljenek. 

— Nincs szükség az engedélyre! — kiáltottak 

fel többen. Itt jogával fog élni mindenki és nem fő-

ispáni engedélyekkel! 

Ezután kezdte meg beszédét dr. Ulár István, 

mely a következő volt: 

Dr. Ulár István: Talán feltűnő sokak előtt, 

hogy én ma itt a közgyűlésen megjelentem és fel 

is szólatok. Igaz ugyan, hogy én a politikai küzdel-

mekben, a közigazgatási vitákban résztvenni nem 

szoktam; valahányszor azonban Csongrádmegyének, 

vagy Szentes városanak, melynek én is fia vagyok 

(Éljenzés) vagy az egyháznak, melynek papja vagyok 

fontos érdeke forog szőnyegen, mindannyiszor köteles-

ségemnek tartom a városi, vagy megyei közgyűlésen 

megjelenni. Ilyen fontosnak, sőt Szentes varosara 

rendkívül fontosnak tartom a legutóbbi polgármes-

teri valasztási ügyet is; mert ha ez a valasztas, il-

letőleg annak érvénye aöban marad, akkor ez Szen-

tes városára véghetetlenül karos lesz. Miért is indít-

ványozom és egyszersmind kérem a tek. közgyűlést^ 

hogy a megejtett valasztast hatalyon kívül helyezve, 

uj valasztast rendeljen el a következő kei okból: 

1-ör: mert a kandidaló bizottság aggodalma, 

melynelíogva a valasztók töobsegenek jelöltjét a 

kandidatiobol kihagyta, alaptalan, következeskeppen 

eljarasa igazsagtalan voit; 

2-or: mert ha a megejtett választas érvényben 

maradna, dzentes varos közigazgatasa előrelátható-

lag sokszor megzavartatnek a varos előhaiadasa 

pedig vegkeppen megakasztamek. 

T. közgyűlés! Amit állítok, be is bizonyítom. 

Először tehát azt állítom, hogy a kandidaló 

bizottság aggodalma, melynelíogva a valasztók nagy 

többségnek jelöltjet a kandidatiobol kihagyta, alap-

talan, következeskeppen eljarasa igazsagtalan volt. 

Nem vonom ugyan ketségbe, hogy a kandidaló bizottság 

többsége előtt, midón Balogh Jánost nem taialta kan-

didalhatonak, a legnemesebb cél lebegett; de ezen 

cél eleresere a legszerencsetlenebb eszközt válasz-

totta, azt t. i., hogy a valasztók többségét megiosz-

totta attól, hogy arra szavazhassanak, akire akarnak. 

— És mi volt a kandidaló bizottság többségenek 

aggodalma? Ugy hiszem, nem tevedek, ha azt állí-

tom, miszerint attól tartottak, hogy ha Balogh lesz 

a polgármester, akkor mindig azon partnak lesz az 

embere, mely őt a polgarmestersegre segítette, s tulaj-

donképpen nem Balogh, hanem ezen part vezére 

fog kormányozni. Hogy ez az aggodalom alaptalan, 

eleg azon időre hivatkoznom, midőn Balogh polgár-

mester voit. Avagy nem volt-e meg akkor is ez a 

partP Nem volt akkor is betolyasos és tekintelyes a 

part tagjai előtt annak vezere? Es mégis, mit ta-

pasztaltunk ? Azt, hogy Balogh józan, higgadt gondol-

kozású, erélyes ember, aki mindenkor a maga laban jar 

es a maga iejevel gondolkozik, aki Szentes varosa-

nak előhaladasaert lelkesülni, tenni is tud, aki a fel-

sőbb hatósag iránt mindenkor köteles tisztelettel vi-

seltetett. Az az aggodalma tehát a kandidaló bizottság 

többsegének, hogy Balogh, mint polgármester, az em-

lített part vezeretől fog mindenben íüggni, a tapasz-

talas szerint alaptalan. 

De ha alaptalan volt a kandidáló bizottság ag-
godalma, akkor igazságtalan is volt az eljárása; 
mert elégséges ok nélkül megfosztani a választókat 
azon joguktó l, hogy arra szavazhassanak, akire akar-
nak, igazságtalanság! 

A kandidaló bizottság többsége továbbá, ha 

nem csalódom, a város és a megyei kormányzat 

közötti béke helyreállítása céljából vélte Baloghot 

a kandidátióból kihagyandónak. A cel, mely a kan-

didaló bizottság tónbsége előtt lebegett, kétségkívül 

nagyon nemes lehetett, de az eszköz, melyet ezen cél 

elérésére, t. i. a oéke hel>reallitasara vaiasztott es 

tényleg alkalmazott is, a legszerencsétlenebb, a leg-

helytelenebb volt, az t. i., hogy a képviselőtestület 

többségét megfosztotta attól, hogy arra adhassa sza-

vazatát, akire akarja. Hisz békét a történelem tanu-
sága és a tapasztalás szerint két küzdő fél között 
csak akkor lehet erőszak utján létesítem, ha az egyik 

él annyira leveretik, hogy moccanni sem mer; külön-

SZENTESI LAP. " á m -

ben az erőszakoskodás nem békét, hanem ennek épen sérelmet szenvedett Szentes város önkormányzat1 

ellenkezőjét eredményezi, t. i. a békétlenséget. Ha a joga is. 

küzdő felek egyike sem bírja a masikat leverni, ak- Nem a hatalmi kényszer alkalmazásával és a 

kor nem az erőszakoskodás, hanem a kölcsönös en- városi képviselő-testület kétszeres többségének vilá-

gedékenység az az ut, mely a bekéhez veznt. gosan kifejezett akarata ellenére megválasztott pol-

Másodszor azt állítottam tek. közgyűlés, hogy gármester személye ellen irányul tehát a panaszos 

ha a megejtett valasztás érvényben maradna, Szen- felebbezés; hanem a megsértett önkormányzati jog-

tes város közigazgatása előreláthatólag sokszor meg- kör és a választási szabadság nagyfontosságú elvének 

zavartatnék, előhaladása pedig végképpen megakasz- megcsorbítása ellen tiltakoznak a felebbezők, s e 

tatnék. Mert hogy egy faluhelyen belenyugszik a vá- tekintetben kérnek orvoslást a vármegye tőrvény-

lasztó közönség abba, hogy nem szavazhatott arra, hatóságánál. 

akire akart, akiben bizalmát helyezte, azt értem ; de Ezen lépést megtenni annál is inkább erkölcsi 

Szentes varosában, ahol a választó közönség több- kötelességük volt a felebbezőknek, mert Magyaror-

sége egy rendezett pártban egyesül, melynek van- szag törvénvbozása, a községi törvényekben nem-

nak vezetői, van egy fáradni nem tudó és a párt csak sanktiónálta a községek önkormányzatát; hanem 

tagjai előtt tekintelyes vezére, vannak lapjai: ilyen a törvényhozó testületek kebelében éppen a legkö-

városban, uraim! soha sem fog a választó közönség zelebb mult időben lefolyt tárgyalások is arra en-

belenyugodni abba, hogy felette egy kisebbség em- gednek következtetni, hogy a községek autonom jog-

bere uralkodjék! És mit lehet várni azoktól a városi köre még az eddiginél is szélesebb alapokra lesz 

közgyűlésektől, melyekben ez a választói jogában fektetve. E tekintetben utalni kiván szóló azon köz-

magat sértve érző közönség szemben áll azzal a tudomásu tényre, hogy a kormány által a törvény-

polgármesterrel, akivel nam rokonszenvez, sőt aki iránt hozás ele terjesztett s a közigazgatas allamositasat 

bizonyos gyűlölettel viseltetik? célzó törvényjavaslat főleg azon ok miatt vétetett le 

És hogy ís nyugodjék meg a megejtett válasz- a napirendről, mert az egyéni és a közszabadságot 

tasban a választó közönség többségé, midőn Baloghban s a községek autonom jogkörét az államosítandó 

az ő bizalmának és meghívásának áldozatát látja?! közigazgatással szemben garantirozni hivatott törvé-

Igen, Balogh aldozata lett, tek. közgyűlés ! a mi nyek javaslatai nem lettek a törvényhozás elé egy-

bizalmunk és meghívásunknak ; mert ennek folytan idejüleg beterjesztve. 

lemondott az arvaszéki elnökségről, tehát lemondott Midőn tehát a törvényhozásnak a községi tör-

egy díszes hivatalról, lemondott nyugdíj-igényeiről; vényekben és az emiitett tárgyalások alkalmával is 

s azért mi, tek. közgyűlés a megejtett polgármesteri világosán kifejezett azon akarataval, mely a kőzsegek 

választásba belenyugodni nem fogunk, nem fogunk autonom jogkörét biztosítja, hatarozott ellentétben 

soha 11 Nem, e6 nem! Zsilinszky íőispan közbeszol: ail amaz eljárás, mely a szentesi polgármesterválasz-

Ez a kifejezése talan a tisztelt szónoknak nem fer tas alkalmával történt: a város képviselőtestülete 

össze a szeretet vallásanak hirdetésével és a ke- nagy többségének elodazhatlan erkölcsi kőtelessógé-

resztenyi türelemmel. — A közgyűlés egy része ben allt ezen jogsérelem ellen tiltakozni és a megye 

pedig zajosan éljenzi Ulart és tapsolja beszé- törvényhatóságánál annak orvoslását kérelmezni, 

dét.) Erre ugyan azt mondhatna valaki, Ez annal is inkább indokoltnak mutatkozott, 

miért nem vonta vissza Balogh 

lasztás utan ? ! No mar uraim : 

lemondását a vá-

ilyesmit önérzetes 

mert a polgármesteri állás, mint a város első tiszt-

viselői allasa, nemcsak a közadministratió szempont-

ember nem tehet, mert ha Balogh nem volt méltó jaból bir jelentőséggel, a melyoe a felettes hatóság-

arra, hogy még csak kandidáltassék is a polgár- nak beavatkozni kétségtelenül megvan a maga joga, 

mesterségre, hogyan lehetne méltó arra, hogy Gson-

gradmegye árvaszékének elnöke legyen ? ! 

De nem akarom a tek. közgyűlés becses türel-

mét tovabbra is igénybe venni, és bezárom szavai-

mat azon meggyőződésben, hogy a tek. közgyűlés, 

hanem azon szempontból, mert a polgármester ke-

zébe van letéve a város összes szellemi és anyagi 

előhaladasának vezetése és a város közvagyona ke-

zelésének közvetlen ellenőrzése. Ez az állás tehát 
kiválóképpen bizalmi állás is, a melybe erőszakkal 

mint a legmagyarabb varmegye közgyűlése, felemeli j behelyezni senkit nem szabad, s a melyet ennélfogva 

szavat a választasi jog szaoadsagának megvédéseért csak olyan egyén foglalhat el, akit a polgármesteri 

azaltal, hogy uj valasztast fog elrendelni. szekbe a varos közönségének, illetve annak képvi-

Ulár István taps és zajos éljenzésekkel kisért seletében a városi képviselőtestület többségének bi-

eme beszéde után Fekete Márton állt fel és néma zaima ültet be. 

csendben tartá meg a kővetkező nagy hatású be- Annyiban igaza van az allandó választmány 

szedét : hatarozati javaslatának, hogy ezen polgármester-

it ekete Márton: Előre bocsátja, hogy sem köz- választas a törvényes alakiságok megtartásával haj-

eleti múltja, sem pártállasa nem engedi meg azt, t a t o t t ve£ re í d e niasrészről az is kétségbe vonhat-

hogy ezen kérdés személyi részével foglalkozzék; de lan» ho87 e z e n erőszakos valasztás által a községi 
ez nem is lenne helyes, mert ezen kérdés eldönté- törvény lényege lett megsértve, 

sénél oly kiemelkedő elvi szempontok dominálnák, A kijelölő bizottságnak azon jogköre, minél-

a melyeket személyes tekinteteknek alárendelni nem t o£ v a a pályázók közül egyeseket kizárhat, szóló 

szabad. Ugyanazért lehető röviden és tárgyilagosan vélemenye szerint, de a törvényhozás intentiója sze-

kivan a szőnyegen levő panaszos ügyhöz hozzá szólni, szerint is, csak kivitelképpen alkalmazható, vagyis 

A »zu viel regíren,14 vagyis az .agyonkormany- olY esetekben, m.dőn a közigazgatás alsóbb gépe-

zás" elve, mely közkormanyzati uton kivan mindenkit zetébe oly egyenek akarnak beférkőzni, akik sem 

boldogítani, mar lejarta magát és szazadunk maso- képességüknél, sem egyéni megbízhatóságuknál fogva 

dik felében az öntevékenység érvényesülésének, az °da nem valók; vagy pedig nemzetiségi videkeken 

autonomianak nyitott tért. A távol n>ugotról indult oIy egyének kívánnak érvényesülni, a kik államelle-

ki ezen eszme es nem hagyta érintetlenül Európa »es és igy közérdekbe ütköző célokra fognák elől-

keleti részeben tekvő hazankat sem ; sőt mondhatni jaroi minősegüket kihasznalni. A kérdésben levő 

mind nagyobb mértékben érvényesül az egész müveit polgarmester-valasztásnál ezen eseteknek egyike sem 

világban, s altalaban mindenütt, ahol a. egyéni és lordult elő; sőt azon férfiú, akit a város képviselő-

közszabadsag nagy eszméje ervényesül. testületének nagy többsége bizalmával megtisztelni 

Magyarország törvényhozása is sanctiónálta a óhajtott, már 6 éven at polgármestere volt Szentes 

községek autonomiájanak elvét ugy a régi községi városanak, azóta pedig, mióta ezen állastól megvált, 

törvényben, mint az 1886. évi XXII . t. cikkben; ket ízben választatott meg Gsongradvármegye árva-

a melynek 2. § a világosan kimondja, hogy: „község széki elnökéül. 

a törvény korlátai között önállólag intézi saját Sajnos, hogy a kandidatiónalis jognak olyként 

belügyeit.* való gyakorlása, amint az a szentesi polgármester-

A törvényhozás által szentesitett ezen községi v á l a s z t á s n á l i s történt, mely az utóbbi időben már nem 

autonómiának egyik kimagasló tényezője, de egy- kivételt képez, hanem szabályként alkalmaztatik, — 
úttal biztositéka is, a községi tisztviselők szabad va- a mit a Szegvár és Mindszent községekben leg-

lasztásának joga. Ezen szabad választási jog lett mé- utóbb megejtett előljárósági választások is tanu-

lyen megsértve a szentesi polgármesterválasztás al- sitanak. 

kalmával és ezzel kapcsolatosan ilyen érzékeny Ezen eljárás, habár a törvényes formák meg-
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tartatnak, határozott megsértése a községi törvény 

lényegének; megsértése a községi törvény 9-ik §-ban 

biztosított községi autonómiának ; megsértése a polgá-

rok egyik legsarkalatosabb és az alkotmányos tör-

vények által biztosított joganak, t. i. a választási 

szabadságnak. 

Ugyanezért szóló n; m fogadhatja el az állandó 

választmany hatarozati javaslatat, hanem csatlako-

zik dr. Ulár István megyei bizottsági tag urnák a 

valasztás megsemmisitése iránt tett inditványához. 

Éljenzés és taps volt a jutalom a szónoknak, 

ki utan Tary Endre beszélt és mutatott rá, hogy a 

kandidatió segítségével már a községekben rég be-

hoztak a kinevezést, ugy, hogy az valóságos rendszer 

Csongradvarmegyében, mely ellen a közgyűlésnek 

kötelessége gatat vetni, ha csak teljesen le nem akar 

mondani a megye javára a községek tisztvalasztó 

jogáról. 

Utána Katai Pál János, majd dr. Ecseri Lajos 

szólt a valasztas megsemmisítése mellett érvelve és 

egyúttal e targyban névszerinti szavazást kért. Most 

Soós Pal, majd dr. Gsató Zsigmond alltak fel és 

hangsúlyoztak, hogy a törvény nem lett megsértve a 

valasztasnal, s az, hogy a többség nem gyakorolhatta 

valasztási jogát, nem baj; de ha baj is, nem tartozik 

a varmegyére; mert ez csak a törvényességet nézi. 

Ezután elrendeltetett a szavazás. 

Többen azért nem szólaltak fel; mert dr. Ulár 

István által a helyi viszonyokra, Fekete Márton ál-

tál az altalanos szempontokra való tekintetből, oly 

fenyes eloquentiaval s annyi igazsággal lett kifejtve 

a tárgy, hogy ismételés nélküi szinte lehetetlen lett 

volna hozza szólni. De Zsilinszky, aki sajat bűneinek 

targyalasat latta bonckes alatt e vitaban, sietett 

is a vitát berekeszteni; mert amint egy kis rést 

kapott, azonnal sietett kijelenteni, hogy a vitat be-

zárom. 

A vita alatt Zsilinszky sapadt volt, a vén Stam-

mer pedig összegörnyedt, ránehezült rossz lelki-

ismeretének súlya is. 

A névszerinti szavazás elrendeltetvén, ennek 

eredménye a következő: Dr. Tasnadynak polgármes-

terré lett kinevezteteset jóvahagyó allandó választ-

manyi javaslatot elfogadtak, vagyis 

Igen-nel szavaztak : 

Aradi Kalman, tíojnicer Antal, tíerkec Ferenc, 

Gsató Zsigmond, Gukor Emi!, Gsucs János, Dózsa 

Bela, Éder János, Faragó Aloert, Fehér Antal, Hol-

cer Adolf, Hofíer Antal, Hejja Lajos, Hody János, 

Herke Ferenc, Hegedűs István, Halus József, Hor-

váth János, illés Jenő, Jerney Mihály, Jurenak 

Bela, Knstó-Nagy István, Kristo-Nagy Imre, Kala-

pics János, Kohn Adolf, Keller Lajos, Lászlófy 

László, Lazar István, Alateffy Ferenc, Máteffy Fe-

renc dr., Maasburg Sándor, Mikec Ödön, Maróthy 

István, Mojzsik Lajos, Mezey Mor, Novak Jozset, 

Pap Akos, Piroska István, Pap Ödön, Pakolic Já-

nos, Habi István, Soiilya Gyula, Sarkadi-Nagy An-

tal id., Sarkadi-Nagy Antal iíj. Sváb Gyula, Sisak 

Antal, Sulc Lajos, Soós Pal, Szabó Sándor, Szeli 

Antal, Sziuha Imre, Szobotka Gusztáv, Szeli Balint, 

Tajthy Ferenc, Tajthy Kalman, Varjasi István, Varga 

Karoly, Vecseri János, Zadori Karoly, Zsarkó Fe-

renc, Krepalek Lajos, Gseü-Pal Las/lo, G catricis La-

jos, Kelemen Bela, Hodi Pal, Reti János, Mateífy 

Kalman, ónodi Géza, Albertenyi Antal, dr. Kajlin-

gel Zsigmond, V.dovich Antal, Lakos Imre, Zolnai 

Kalman, dr. Bartha Kalman, Pazman Danel. Ös-

szesen 75. 

Nem fogadtak el és ^Tew-uiel szavaztak: 

Abafi'y Zsigmond, Burian Lajos, Babós József, 

Bálint József, Bartuc János, Babós Sándor, dr. Ecseri 

Lajos, Eszes Matyas, dr. Filó Lajos, Filó János, 

Fekete Márton, Greskovie Pal, Gerőc Lajos, Gyulai 

Sándor, Illés Antal, Józsa György, Kovács János, 

Katai-Pál János, Kuklics György, Kálmán Imre, Kai-

mán István, Kálmán Mihály, Korbuly Béla, Kiss 

Zsigmond, Kanász-Nagy Imre, Mészáros Miklós, Mé-

száros István, Mezei Pal, Nagy Imre, Pataki Jó-

zsef, Pásztor János, Polgár János, Piti Peter, Piti 

József ifj., Pintér Andás, Rác János, Ruzs-Molnár 

Sándor, Soós Ferenc, Soós Sándor, Sarkadi-Nagy 

Ferenc, Sima Ferenc, Szánthó Dániel, Szánthó La-
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jos, Szepesi János, Szőke Pál, Szepesi József ifj., i halandót s a temető sírhalmai között ösztönszerű-

Szeder János, Szürszabó-Nagy Imre, Tary Endre, leg gondol a halaira, mely mindenütt jelen van. 

id. Temesvary Antal, Tóth Kálmán, Udvardy Sin- A z é r t m éV s felkeressük a mai napon a halottak 

dor,d,Ular István, Vajda Sándor, Varady Lajos ifj. fin f f f i ^ 

Összesen 55. — K ü l d ö t t s é g a m in i s t e rhez . A tanács 

Kiváló momentumát képezte a szavazásnak, tegnap tartott üléseben a íogyasztasi adóberlet ügyé-

mikor Szentes város három főtisztviselője: Abafify vei foglalkozva, küldöttség menesztését hatarozta el 

Zsigmond, Burian Lajos és Nagy Imre a kinevezés W a pénzügy,gazgatóság, mint a penzügyminister-
,, . , A ... hez annak kerelmezese végett, hogy szemben a penz-

megsemmisitese mellett szavaztak. A közgyűlés s.en- ü g y i g a z g a t o s a g a i t a l köv*etet\ 4^37 f r t 15 krral, 
tesi tagjai zajosan megéljeneztek őket. a togyasztasi adoberletet az eddigi 380U0 frt bér-

S jellemző, hogy a helybenhagyás mellett sza- összegert a jövő három évre is engedje at Szen-

vaztak a szentesi tisztviselők közül Aradi és Mikec. tes varos közönségének. A küldöttség ma délben uta-

Az egyik kinevezett hivatalnok, a másik pedig szin- z l k fe l Budapestre. 
., . , . ..... , , , . .. , . — Kozszemlen . Szentes varos számvitele 

tén a valasztas, szabadsag kijatszasaval lett a híva- és penztaikezelesere vonatkozolag alkotott varme-
talba csempeszve. Ezek tehát nem az automonia g y e i szabályrendelet a polgármesteri hivatalhoz leér-

gyermekei, s szinte jól esett őket a pákulicok sorá- kezvén, ezen szabályrendelet a városi íktatóhivatal-

ban látni. 

Most már nézzük csak a szavazatokat erkölcsi 

eredményökben. 

Stammer visszaélését 20 szavazattöbbséggel 

hagyta helyben a vármegye; de ha vesszük, hogy 

leszavazott harminc megyei és községi tisztviselő, 

akiknek kötelességök volt a visszaélést helyeselni; 

mert különben elcsapnák, vagy üldöznék őket, akkor 

a leszavazott megyei képviselők független elemeit 

tekintve, tíz szavazattal volt többségben azon part, 

mely Zsil.nszky és Stammer visszaélésé feletti esujtó 
1 ítéletet mondott. 

Hogy igazat mondunk-e? — tessék erre nézve 

összehasonlítani a ket partnak fent közölt névjegy-

zékét, s akkor meggyőződhet róla mindenki, hogy 

ez a közgyűlés mar határozott erkölcsi bukását jelenti 

Zsilinszky és Stammernak. 

S a szentesi megyei kepviselők közül, beleszá-

mítva a megyei tisztviselőket is, 44 en szavaztak 

Stammer visszaélésének megsemmisitésere, s a 44 

szavazat mind teljesen tüggetlen s Szentesnek egy 

reszeben legtekintelyesebb embereiből all. Stammer 

visszaélését partolta 28, s ebből 16 tisztviselő, te-

hát független kepviselőül maradna 12, de ezek kö-

zül 8 a 16 megyei tisztviselőnek vagy apja, vagy 

veje, vagy testversógora, s igy 4 igazi tüggetlen 

képviselő allt Szentes részéről 44 képviselővel szem-

ben. S az is jellemző dolog, hogy amint ebből a 

a névsorból latszik, a megyebeli községek bírái és 

jegyzői s uradalmi ispánok segitsegevel lett megálla-

pítva Szentesnek 44 tekintélyes kepviselőjevel szem-

ben, hogy helyes-e, megengedhető-e Szentes pol-

ban közszemlere van kiteve s ugyanott megtekint-
hető. 

— Kompköz l ekedés a k a d á l y o k k a l . 
A három nap ota dühöngő szélvész nemcsak a leve-
gőt frissítette fel, de rendkivül megnehezítette a Tiszán 
a komppal való közlekedest is. Ehez járulván azon 
eset, hogy oktobor 28-an a Weill Salamon fakeres-
kedő részere ölt'at szállító olahok lapjaikkal a Tisza 
középén levő „bíbicet" helyebői kiütve, a Tiszán át 
kifeszített sodronykötelet is felebb kellett emelni, 
ami okt. 30-an majdnem nagy szerencsétlenseget 
okozott. A nevezett nap reggelen ugyanis, midőn a 
Gsongrad, Csany és Dorosma felől öt kocsin jövő 
megyei kepviselők a komppal at akartak kelni, a 
reveszek a sodronyt az úgynevezett babuba, vagyis 
a csigaba a nagy szél miatt megtartani nem birvan, 
a komp elejet az ar elsodorta, ugy, hogy a kompot 
csak a hatso, kis vékony kötél tartotta. Szerencsére 
azonban az ijedségen kívül nagyobb veszedelem a 
Ipakulicparti) megyei képviselőket nem érte; mert 
a 11 ev óta működő es praktikus Tar Gábor révész 
a parthoz sodort kompból kiugrott s a kompot a 
rajta levő lanc segélyével a parthoz erősítette. — 
Ezen baleset alkalmából érdekes epizódról értesít 
tudósítónk. Mikor ugyanis a komp mar elindult volt 
három kocsival, meg két kocsi érkezett a révhez, 
szinten megyei képviselőket hozva Szentesre, kik is 
a revészeket fenyegető szavak kíséretében visszaté-
résre és az ő kocsijaiknak a felvételére is kényszeri-
tettek. Mint halljuk, ez utóbbi ket kocsin volt kép-
viselőknek, midőn Szentesre beértek, első dolguk 
volt a reveszek ellen a főispán előtt feljelentést tenni, 
noha a kompban velők volt kepviselőtarsaik tudat-
tak is velők, hogy a révészeket ők kényszeritették 
az indulasra s igy, ha e címen valakit szemrehányás 
erhet, csakis az előzőleg a kompban elhelyezkedettek 
lehetnek. Közelebbi részleteket e targyban az okt. 
31-én foganatosított rendőri vizsgalat van hivatva 

. . . . , , .. • . , m „ kideríteni. A feljelentők bizonyara kebelbaratai lehet-
garuiesteri szeket ily visszaélés utján kisereijek meg, n e k a 1Ö !spanna 'k i m t í r t teijeientésöket az erre ille-
betölteni. tekes hatosag mellőzésével tették meg nala, s a fő-

De a legjellemzőbb volt ez a dicső szavazas ispán — mert kitűnő szolgalatot teljesítettek meg-

eredménye utan Balogh János lemondasanak a tu- jelenesükkel — sietett is a vizsgalat megejtését 

domasul vétele s egyúttal az ő tisztviselői érdemei- tílrenclelni. 

nek jegyzőkönyvbe iktatasa. — A z i p a r h a t ó s á g i megb í z o t t a k mü-

Hogy mekkora erkölcstelenség lehet egy olyan ködesi ideje tudvalevőleg ez évi december 31-én le-

varmegye kormanyzataban, mélynél egy embert a Jar- E r r e valo tekintettel a városi adóhivatal lapunk 

kandidatiónal elejtenek, s ezt helybenhagyjak, s ugyan- mai szamaban hirdetést tesz közzé, melyben tudo-

akkor ugyanannak az embernek hivatalnoki erde- oiasara hozza a kereskedők és iparosoknak, hogy a 

meit kótelessegszerüleg jegyzőkönyvbe iktatjak: erről választasra jogosítottak névjegyzeke f. évi novem-

számoljon Zsilinszky és Stammer Sándor. ber 1-től 8-ig közszemlére lesz kitéve. 

Mi azt hisszük, hogy ennek a szamadásnak a — Egy h ó n a p . Szeptember hóban bor, 
hus. cukor es sörlotryasztasi adóban 3803 frt, re-

napja mar nincs messze. , , , . " V* 
gale-dijban 3422 írt 44 kr. folyt be a városi kőz-
penztarba. 

Helyi és megyei Jlirek. Á l l a tvessede lem. Okt.25-énabőkényi 
^ * íeten legelő marhak közül egy bikaborju elhullott. 

— Díszes esküvő volt tegnap délelőtt 11 Miután a megejtett allatorvosi vizsgalat szerint az 
órakor a helybeli rom. kath. templomban. Szath- a l l a t lépfeneben (antrax) hullott el, figyelmeztetjük 

" J
 a A , .. - ,, a gazda közönségét, hogy a marhaallomanyaban 

mary Ede armentesitő tarsulati ugyesz szellemes es e i ó í o r d u i ó legk,sebb betegülési esetnél ne késsenek 
müveit lelkű leányát, Mariska kisasszonyt vezette e a z orvosi segélyt igénybe venni. 

napon oltárhoz Basa József, őrgróf Pallavicini Sán- _ I d ő j á r á s u n k . Télre fordult az idő s 

dor uradalmi ispanja. Az esketest dr. Ulár István néhány nap óta vege a kellemes ősznek. — Nap 

apat-plebanos vegezte, mig a násznagyi tisztet a n a p után metsző szél hasítja a járó-kelők arcát s 

menyasszony részéről ennek nagybátyja, Belicay reggelenkint fagy és dér váltakozva hirdetik, hogy 

Elek belényesi töjegyző, a vőlegeny részérői ennek nyakunkon a tél. 

testvére, Basa Gábor m. kir. áilamvasuti főmérnök _ ^ szegedi kereskedelmi és iparkamara 

teljesítettek. Nyoszolyóasszony Belicey Sandorné, f. ¿vj november hó 4-én délután 4 órakor Szege-

koszorus leányok Basa Gabriella és Belicey Bella, ^en f sajat helyiségében ülést tart, melyre a tago-

koszorus legények Török János és Stathmáry Ernő e helyen is meghívja az elnökség. 

voltak. Esküvő utan a menyasszony szüleinek ven- __ N a g y v á r a d r a ke l l m e n n i 

dégszerető hazanal szűk csaladi körben lakoma volt. M é g Q k t ó b e r ^ h Q g y egy ^ ^ 

- H a l o t t a k a közéleti Ö !) a nagyvendéglőben megszállván, s 
dúsnak es gazdagnak egyarant. Ki-ki elzarándokol e 7 ® 6 • 
napon kedveseinek sirhalmahoz, hogy lerójja kegye- m e r t a k k o r me& a z l d ő s e m ™lt oly mostoha, mint 
letének adójat s gyújt szövétneket az emlekezet vi- tna, téli kabátjából kibújva, szobáján kivül igjeke-
laganal. Komor gondolatok szállják meg e napon a zett az élet gyönyöreit élvezni. S mert jóhiszemű 



4. oldal. 

lóvén, szobája ajtaját is nyitva hagyta. Hogy hogy 

nem ? jó Kiszely Rozália, a rendőrség előtt is ismert 

egyéniség, ki azon időben a nagyvendéglőben ideig-

lenesen alkalmazva volt, a nyitva hagyott ajtón a 

szobába hatolva, a téli kabátot elemelte. (Annak 

nehéz, aki viszi.) A személyzet előtt Kiszely Rozál 

mint szurkos kezű ismeretlen lévén, igy a gyanú fel-

keltése nélkül sikerült neki egy hozzá méltó férfi 

társaságában eltávozni és Nagyváradra menekülnie. 

A kabátért felelős kapusnak végre is gyanúsnak 

tűnvén fel ez a hirteleu utazás, Kiszely Anna haza-

toloncoltatását kérelmezi a rkapitányságnál, ami 

bizonyára meg is fog történni. 

— K é t a r a t á s egy n y á r o n . Csak az idei 

abnormis időjárás produkálhat ilyent, hogy egy nyá-

ron kétszer legyen aratás. Eddig csak a Nilus völgye 

volt erről a tulajdonságáról ismeretes, mos azonban 

Szegeden odaáll mellé a téglagyár-utcai Popper-féle 

üres telek is. Ezen a telken tavasszal árpát vetettek 

el, amelyet a nyáron annak rendje és módja szerint 

le is arattak. S az ekkor elhullott magokból újra 

kikelt s megérett a csodásán meleg őszi időjarasban 

másodszor is az árpa. A tulajdonos tegnap már le 1V3 

is aratta az istenáldast. 

— A legszebb és legolcsóbb sir-
kos zo r uk Wellisch Vilmos kereskedésében 
kaphatók dus választékban. 

SZENTESI LAP. _ 1 3 1 s z a r a ' 

tálánál összeírás végett ezen évi november hó 

1-ső napjától 25 éig bejelenteni szigorú köte-

lességüknek ismerjék; mert a jelentést elmu-

lasztók a törvény szigorával fognak sújtatni. 

Ugyancsak kötetelesek összeírás végett 

Az 1873. évben született ifjak a jövő jelentkezni az 1870. és 1869. évben született, 

évben a népfölkelés I-ső korosztályába lépvén, II.és III. korosztályba lépő hadkötelesek is, miért 

Népfölkelők összeírása. 

Hirdetmény. 

az 1886. évi X X . t. c.-hez kiadott utasítás 26 

pontja értelmében ugyanezek összeírása ez évi 

november 1-én kezdetét veszi és ezen hóban 

be is végződik. 

Felhivatnak a szülők, gyámok, rokonok, 

gazdák és munkaadók, hogy az 1873 ik évben 

akár Szentesen, vagy vidéken született és 

Szentesen, vagy vidéken tartózkodó gyerme-

keiket, gyámoltjaikat, rokonaikat vagy cseléd-

és segédjeiket Szentes város főjegyzői hivata-

lánál összeírás végett ezen évi november hó 

1-ső napjától 25 éig bejelenteni szigorú köte-

lességüknek ismerjék; mert a jelentést elmu 

lasztik a törvény szigorával fognak sújtatni. 

Szentesen, 1891. október 29 én. 

Dr. Mikec Ödön, 

ugyanezek is a jelentkezésnek november hó 

1 tői 25 éig megtételére ezennel oly kijelentés-

sel hivatnak fel, hogy a jelentés elmulasztása 

szigorú büntetést von maga után. 1V3 

Szentesen, 1891. október 29-én. 

Dr. Mikec Ödön, 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetőjf. 

Üzlet áthelyezés! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a már jól ismert és 
felkarolt 

cipész-üzletem 
Berceli István pintérmester házából ifj. Szath-

„ ' . . t »nn.rwvJ^Au máry Lajos ur újonnan épült házába tettem át. 
főjegyző, Szentes varos katoniu^yve/etője». a i i ^e ± h 3 : A n. é. közönség kegyes pártfogását 

Szentesi p iac i árak, 

Figyelmeztetés. 
Figyelmeztetnek az ev. ref. egyházközség 

azon tagjai, a kik egyházi adótartozásukat még 

kérve, vagyok tisztelettel 

Bori László, 
cipészmester. 

— okt. 31. 

ez ideig be nem fizették, hogy azt november 306.—1891. 

Hirdetmény. hó 15-ik napjáig annyival inkább befizessék; 

Hetipiacunkra legnagyobb mennyiségben mert annak elmulasztása esetén nemcsak hogy 

hoznak kukoricát és káposztát. Árpa kevés, a kellemetlenséggel járó végrehajtás fog elle Szentes város számvevői hivatala részéről 

buza pedig éppen nincs, ez utóbbi különösen nök foganatba vétetni, de hátrálékos egyházi közhírré teszem, hogy a 3—890. kgy. számú ha-

adójuk után egész évi kamat is fog számíttatni, tározata értelmében az ínséges gabnakölcsön, 

Szentes, 1891. október 31. 1 — 2 éjjeli őrdij, előfogati pótadó, ártérkiosztási-

Kris tó-Nagy Is tván , 
főgondnok. 

azért, mert tartós szárazság lévén, vetni nem 

lehet, ami miatt a gazdák tartózkodnak az 

eladástól. 

A következő árakat jegyezhetjük: 

Buza: mmja 10 frt, 10 frt 2 0 - 3 0 kr. 

Árpa: köble 4 frt 80 kr, 5 írt. 

Kukorica: mmja 5 frt 20 kr, köble 4 frt 

80 kr. 

Zab: köble 3 írt 60 kr, 4 frt. 

Szalonna: mmja 49 - 50 frt. 

Rizott sertés; tiszta vágásra 42—43 kr. 

kilónként. 

Káposzta: 100 fejenként és minőség sze-

rint 4—5—6 frtig. 

Dr. Cukkerman Soma 
lakásán naponta délután 1 4 óráig 

f o g á s z a t i r e n d e l é s t 
E l h a l t a k névso ra 

Szentesen, 1891. okt. 25-töl okt. 31-ig. | 

Karai Lajos, 2'j éves, gerinc rázkódás.— Szarka János 

2 hetes, ránggörcs. — Labádi Anna, 11 hónapos, bélhurut. — 

Grünvald Mária. 45 éves, fertözeti pokolvar. — Őze Teréz, 

1 hetes, ránggörcs, — Janó Mária, 2 éves, bélhurút. — Rúzs 

Molnár Rozália, t> éves, hártyás toroklobb. — Lakos Júl ia, 78 

Fogtömések, műfogsorok készítése 

foghúzások altatással is eszközöltetnek. 

Szalon kőszén és koksz! 
Alulírott értesítem a n. é. közönséget» 

_ ^ ^ ^ * p o r o s z 

határut kiigazítási, kölcsöntörlesztési, borfo-

gyasztási adó és gátilletségi hátralékosok név-

jegyzékei a számvevői hivatalban (Kurc.ín tul-

volt iskolai épületben) folyton nyilván tartat-

nak. Mely körülményt oly figyelmeztetéssel 

teszem közzé, hogy a névjegyzékek minden-

2 kor bárki által is megtekinthetők, s azokra 

az észrevételek a behajthatóság tekintetéből 

megtehetők« 

Szentesen, 1891. október 29-én. 

Győ r i Ferenc, 
számvevő. 

Legjobb minőségű 1 modritzi savanyu káposztát 
Lantos József, 2 hónapos, tüdőhurút. — Tornyai Mária, 1|a 

darabos 
éves hártyás toroklob. — Lénárt Ferenc, 81 éves, aggkór, n 7 Q ] A n f n Í A C 7 ü n Ó O V r v V o T 

Vass Lidia' 1 eves, belhurut, - Csernus-Lukács Viktória. 8 O L C l l U I l I u l U o L t / i l t / O K U i V o Z / 

hónapos, tüdőlob. 

Nyilttér. 
(E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk.) 

Ezennel tudomasara hozzuk a t. közönsegnek, 
hogy a szegedi kir. törvényszék Kálmán János szen-
tesi III. t. 254. szam alatti lakost ideiglenesen gond-
nokság alá helyezte és összes ingó és ingatlan vagyonat 
a szentesi árvaszék közbenjötte mellett zar aia vé-
tette. Ennélfogva figyelmeztetünk mindenkit, hogy 
nevezett Kaiman Janosnak sem pénzt kölcsön ne 
adjanak, sem vele semminemű ügyletet ne kössenek: 
mert az abból szarmazandó követelesi jogokat ellene 
nem érvényesíthetik, sem pedig esetleges karaik 
megtérülni nem fognak. 

Szentes, 1891. okt. á8. Soós Antal 
Kálmán Julianna. 

ajánl : 

ifj. Kovács Sándor, 
fűszerkereskedő. 

2499—a. ü. 1881. 

Hirdetmény. 
Áz iparhatósági megbízottak működési 

ideje ez évi december hó 31 én lejár, s a föld 

mivelés, ipar és kereskedelemügyi ministerium 

1885. évi 52211 számú rendelete értelmében 

— házhoz szállítva is — jutányos áron kap 

ható, úgyszintén most érkezett száraz b ü k k f a , 

melynek méteröle a Tis^aparton eredeti öle 

zésben 13 frt. Megrendelések a hengermalom . 

üzletében (szentesi takarékpénztári épület) is a z o k 

eszközölhetők. 

Tisztelettel 

Wei l l Salamon 

Hadkötelesek összeírása. 

Hirdetmény. 

Koszén és koksz 

Az 1871. évben született ifjak a jövő 

évben hadköteles sorba lépvén a véderőről 

szóló törvényhez kiadott utasítás 23. § a ér-

telmében ugyanezeknek összeírása e/. évi no-

vember l én kezdetét veszi és ezen hóban be 

is végződik. 

Felhivatnak a s/ülők, gyámok, rokonok, h o £ J 

gazdák és munkaadók, hogy az 187! ik évben 

Értesíttetik az iparos és kereskedő osztály, 

hogy a választásra jogosított iparosok és ke-

reskedők névjegyzéke a városi adóhivatalnál 

f. évi november hó 1—8-ig közszemlére 
lesz kitéve. Ezen idő alatt a névjegyzék bárki 

által megtekinthető és az ellen Szentes város 

tanácsánál, mint elsőfokú iparhatáságnál no-

vember hó 10-ig felszólamlást nyújthat be. 

Városi adóhivatal: 

Szentes, 1891. oktober hó 31. 

J uh á s z János, 
h. a. ti. tanácsnok, 

eladás 

legolcsóbb á r mel le t t , házhoz 
szá l l í t va 

Szénássy Ferencz 2 4 akár Szentesen> vâ y vidéken született és 
Szentesen, vagy vidéken tartózkodó gyerme-

keiket, gyámoltjaikat, rokonaikat vagy cseléd-

és segédjeiket Szentes város főjegyzői híva-

8iexkUs, 1891. NytmiUU Sínt Parancs f éma j t ó j án 

Déló-Nagy János 
szürszabómester tudatja a n. é. közönséggel, 

vas- és füszerkereskedésben Szentesen. 

létakaró pokrócok 
nagy választékban és gyári áron kaphatók. 

Lakása I. t. 718. szám alatt, a kispiac köze-

lében. Hetivasárok alkalmával a szürszabók 

közt található. 




