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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Semmi sem tart örökké! 
Többször adtunk már kifejezést azon 

véleményünknek, hogy mióta Stammer bosszú-
állása Szentes város nyakára erőszakolta dr. 
Tasnádi Antal ideiglenes polgármesterségét, 
azóta Szentes város közönsége törvényen ki-
vül, mondhatni önkénynyel kormányoztatik, 
azaz — hogy jobban mondjuk, — nem kor-
mányoztatik sehogy, hanem egy ember bor-
nirtsága és képtelensége által akadályoztatik 
a községi élet rendszeres működésében. 

Ez a szerencsétlen ember ugyanis azt 
hitte, hogy a polgármesteri állás elfoglalásához 
elég Stammer lelkiismeretlen visszaélése és 
támogatása, arra nem is gondolt, mert hiszen 
ez az ember józan belátással gondolkozni nem 
is képes, — hogy egy polgármester tisztes-
séggel csak ugy tarthatja a polgármesteri 
széket elfoglalva, ha benne a képviselő testü-
let megbízik, s ha ez a bizalom őt állásával 
járó kötelességeinek gyakorlásában támogatja. 
— Ekkor egy képes, ió akaratú, buzgó ember 
áldására lehet városának, különben csak ko-
lonc a város nyakán, mely akadályozza őt 
a haladásban akkor is, mikor nem akarja. 

Aki dr. Tasnádit ismeri, az annyit jog 
gal mondhat el róla, hogy ez az ember, még 
ha birná is a képviselő testület bizalmát, akkor 
is átka volna, mint polgármester, Szentes 
városának; mert ennek az embernek egy kö-
zönséges szakhivatalnoktól várható belátása 
sincs semmihez a világon. Ez egy eszmesze-
gény, bornirt ember, kinek még az a fogyat-
kozása is meg van, hogy teljesen nélkülözi 
az uri embert minden körülmények között 
jellemző férfias önérzetet. — Egy ember ez, 
ki azért a nyomorult kenyérért, melyet a sze-
rény polgármesteri fizetés nyújt számára ideig-
óráig, eltűr minden szégyent és minden gya 
lázatot, s mikor arcába vágják, hogy: ha önnek 
szeme volna, nem ülne ott az elnöki székben, — 
néz a kegyetlen szónokra birka bárgyuságu 
szemeivel és csaknem bocsánatot kér, hogy él, 
ugy, hogy az ember szinte megtudná sajnálni 
ezt az embert, ha fel nem háborodna az em-
berben minden érzés, hogy egy ilyen ember 
meri Szentes város polgármesteri székét a 
közbizalom ellenére elfoglalva tartani. Aki egy 
nyomorult darab kenyérért képes ezt a hely-
zetet eltűrni, azt az embert semmiesetre se 
a hivatottság, korántsem az ambició, a nemes 
tettvágy, hanem csak a napról-napra való 
megélhetés fizikai kényszere üzi a hivatalos 
pályára. 

Mi tehát Tasnádi Antal polgármesteri 
szeieplését az első pillanattól kezdve nem te-
kintettük egyébnek, mint a kenyér és pedig 
u orcakenyér-kereset végelkényszeredésének. 

— S már ezért mindig bizonyos undor fogott 
el bennünket, mikor ennek az embernek 
mondva csinált polgármesterségére gondoltunk. 

S ha ezen megvető téletünk dacára mégis 
foglalkozunk ezen szerencsétlen polgár-
mesteri existentiával, kijelentjük nyiltan és 
határozottan, hogy ezt nem dr. Tasnádi An-
talaszemélyének méltatásával cselekesszük, ha-
nem azért; mert Szentes városát szeretjük, s 
ezt a várost meg akariuk menteni attól a 
sorstól, hogy egy nyomorult ember bosszú-
vágya kielégítésére felhasznált egy szerencsét-
len existentia a város kormányzó székét silány 
kenyérkereseti pályává sülyeszthesse alá. 

Ily arculverést, ily megszégyenítést még 
sem érdemelt meg ez a város még egy Stam-
mer Sándortól se, kinek egész közéleti pályája 
az önzés és bosszuösszetételéből állt. 

De ha már arculvurték ezt a várost, mi 
megbecsüljük annak az utolsó porszemét is 
annyira, hogy azt a szégyent, mely rajtunk 
elkövettetett, igyekezni fogunk teljes erőfeszí-
téssel letörölni e gyd 4 zatosan megbántott 
város arcáról. Igyekezni fogunk azon, hogy 
elégtételt szerezzünk Szentes városának. — S 
ezen igyekezetünkben legnagyobb segítségünkre 
az van, hogy Stammer rossz lelkiismeretének 
polgármestere, ez az eszmeszegény, képtelen 
ember teljes híjával van azon képesség és 
erényeknek, melyekkel ő magát — ha nem 
megkedveltetni is, — de egyátalában tűrhe-
tővé és fen tartható vá tudná tenni. 

Szuronyok alatt jutott a polgármesteri 
álláshoz, szuronyok alatt tartotta meg első 
közgyűlését és mesterének, valamint apró, 
silány környezetének tanácsára azzal akarta 
magát erőssé tenni a polgármesteri székben, 
hogy fogyatékos elméjének prókátori gyenge 
fogásával korlátozza a képviselő testület sza-
bad tanácskozásait, melyet szómegvonások-
kal és éretlen rendreutasitásokkal kezdett körül 
sáncolni, azt hivén, hogy ez tartja fenn az 
elnöki tekintélyt és ez biztosítja a polgármes-
ter számára a bizalmat. Azonban e fogyatékos 
gyenge ember együgyű erőszakoskodásával még 
inkább megutáltatta magát; de ő ezzel nem 
törődnék, eltűrne minden megvetést és meg-
aláztatást a kenyérért és folytatná éretlen 
elnökösködését és kretin polgármesterségét 
tovább, ha ez az ember egyáltalában képes 
volna hivatalos állásának betöltésére. De 9 
hónapi szerencsétlen szereplésével nemcsak 
arról győzte meg a várost, hogy vannak 
emberek, kik egy darab nyomorult kenyérért 
mindent képesek elviselni; de arról is, hogy 
őt nemcsak azért nem tűrheti meg a képvi-
selő testület állásán; mert nem birja a közön-
ség bizalmát, hanem mert egy részről nem 
képes a polgármesteri állással járó legelemibb 

kötelességek teljesítésére; másrészről tanácsi 
határozatok önkényes mellőzésével és a köz-
gyűlés jogainak negligálása által oly dolgok 
megcselekedésére sodortatta magát, melyek 
által a városnak már eddig is a legdrágább 
polgármesterévé vált. 

Ennek szomorú bizonyitéka van letéve 
azon képviselők indítványában, kik azt inditvá-
nyozzáka f.hó 12 dikére egybehitt közgyűlésnek, 
hogy dr. Tasnádi Antal fegyelmi vizsgálat alá vo-
nassék és hivatalos állásától felfüggesztessék. 

S ha ezt a közgyűlés kimondta, ezzel 
befejeződött Szentes város közéletének azon 
szomorú korszaka, melyet Stammer rossz 
lelkiismeretének bosszuérzete pecsételt meg 
Tasnádi polgármesterségével. 

S hálát adhat Sientes városa az Isten* 
nek, hogy ez a korszak rövid volt! 

© 
— Fegye lmi v izsgalatot és f e l -

függesztés t kér a városi képviselőtestület 
egy nagy része a közgyűlés által kimondatni 
dr. Tasnádi Antal polgármester ellen, hiva-
talos kötelesség gyakorlásának elmulasztása, 
több rendbeli tanácsvégzés foganatosításának 
kötelességellenes mellőzése és a város anyagi ká-
rára elkövetett önkényes és törvénytelen eljárása 
miatt. Az eziránt beadott előterjesztés a követ-
kezőleg szól: 

,A városi képviselő testületnek f. hó 7-én tartott 
közgyűlésében azon elszomorító esemény nek jött tudo-
mására a városi képviselő testület, hogy Csongrád-
vármegye főispánja: Zsilinszky Mihály ur ő méltó-
sága által Szentes város hivatalában megtartott 
hivatalos vizsgálatnak eredménye az lect, hogy a 
város mindkét aljegyzője hivatalos állásától felfüg-
gesztetett, és pedig azért; mert az illetők nagyobb 
fokú s több időre visszaterjedő hivatalos mulasztás-
ban találtattak. 

Tisztelettel alólirottak, csak elismeréssel adóz-
hatnak a főispán ur szigorú és erélyes eljárásáért, 
azonban nem nyomhatjuk el megütközésünket, sőt 
megbotránkozásunkat a felett, hogy egy főispáni 
vizsgálatnak kellett kideríteni Szentes varos admi-
nistratiójaban a hivatalos mulasztásokat akkor, mikor 
Szentes város polgármestere volna első sorban hi-
vatva a városi administratió szigorú ellenőrzésére, 
s igy annak elsősorban kiderítésére és konstatálására, 
hogy a városi hivatalnokok teljesitik-e lelkiismerete-
sen és pontosan törvény és szabályrendeletileg előirt 
kötelességüket ? — Nincs is kétségünk az iránt, hogy 
ha dr. Tasnádi Antal polgármester csak felületesen 
is teljesiti állásával járó felügyeleti és ellenőrzési 
kötelességét, akkor Szentes város képviselő testüle-
tének nem a felettes hatóság utján, hanem saját 
polgármestere által kellett volna tudomást szerezni 
arról, hogy a városi hivatalnokok mennyiben telje-
sitik, vagy nem teljesitik kötelességüket, s igy a mu-
ladékos tisztviselőkkel szemben az erre elsősorban 
hivatott városi képviselő testület gyakorolhatta volna 
a törvény szerint is köteles fegyelmi eljárás megindí-
tását és hivatalos felfügesztést. — S ez esetben nem 
állna a városi képviselő testület ugy a felettes ha-
tóság előtt, mintha törvényszerű kötelességét vagy 
nem értené, vagy gyakorolni egyátalán nem akarná. 
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Dr. Tasnádi Antal polgármester nagy fokú kö-
telességmulasztásának kell tekinteni azt, hogy a vá-
rosi képviselő testület csak a főispáni vizsgálat utján 
jutott tudomásara annak, hogy a közgyűlés közvetlen 
felügyelete alatt alló városi közigazgatásban m ly 
fokú bajok és mulasztások léteznek. 

Mert ha a polgármester teljesiti a szabályren-
deletben előirt azon kötelességét, hogy a h vatalos 
működés ellenőrzésére szabalyrendeletileg hivatott 
számonkérőszék megalakítása iránt félévenként elő-
terjesztést tesz a városi közgyűlésnek, akkor a kép-
viselő testület kiküldöttei által meggyőződést szerez-
het az egyes hivatalnokok működéséről s érdemileg 
méltathatja a szorgalmat és sújthatja a hivatalos 
mulasztásokat. 

Azonban dacára annak, hogy a városi szabály-
rendelet 3. Jj-anak 20. szakasza világosan megren-
deli, hogy a közgyűlés télévenként a számonk.^rő-
szeket megalakítja, ez dr. Tasnádi Antal polgármester-
sége ideje alatt nem teljesíttetett, mert a polgármester 
elmulasztotta ezt közgyűlés elé terjeszteni, s igy a 
közgyűlés számonkérőszéke által kötelességét nem 
gyakorolhatta és a törvény szerint ellenőrzésre hi-
vatott polgármester szintén nem teljesítette; mert 
tudomásunk van róla, hogy polgármestersége ideje 
óta a penztárvizsgálatoktól eltekintve, egyetlen városi 
hivatalban sem tartott semmiféle vizsgálatot, sót több 
hivatalban még csak be sem tekintett, s csak igy 
eshetett az meg a varoson és rajta, hogy a közvet-
len mellete működő aljegyző hivatalos mulasztásairól 
absolute semmit sem tudott, mindaddig, még erről 
a főispáni vizsgálat fel nem világosította. 

Hogy azonban dr. Tasnádi Antal nemcsak a 
polgármesteri allással jáió felügyeleti és ellenőrzési 
kötelezettséget nem teljesítette; de a város anyagi 
és erkölcsi kormányzásában oly fokú mulasztásokat 
követ el, melyek hivatala viselésére való teljes kép-
telenségét igazolják, ezekre nézve a következő kon-
krét eseteket, mint vádakat terjesztjük a városi köz-
gyűlés elé: 

1. A városi statutum 5. §-a értelmében köteles 
a polgármester minden hónapban rendes közgyűlést 
tartani. A statutum ezen rendelkezését a városi ad-
ministratió rovására dr. Tasnádi Antal polgármester 
eddig csak ugy, a mint neki tetszett, teljesítette s ez 
magában véve elég ok volna arra a városi képvi-
selőtestület reszérői, hogy a fönt már érintett hiva-
talos mu'asztása alapján is fegyelmi vizsgalat alá 
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Az államfogházból. 
ív. 

Azt Ferenc, az őr is ajánlta figyelmembe, hogy 
a kifüggesztett hazszabalyokat olvassam el; de ugy 
találom, hogy 8 napra nem érdemes ezekkel a sza-
balyokkal megismerkedni; mert minél kevésbé is-
merem, annál szabadabban élek idebenn. 

— Hát az igaz, — felelt Vidacs, — hogy 8 
napra nem érdemes a szabályok betanulása ; mert 
ha kihágást követ is el az ember ezen rendszabályok 
ellen, a megtorlást csak az igazságügyminUzter ren-
deletére gyakorolhatja az emberrel szemben a fog-
hazigazgató, s mikorra ez az igazságügyminiszteri 
rendelet lejön, akkorra kitelt a 8 nap, s igy az em-
ber ellen nincs módja az igazgatónak mondhatni 
semmi megtorlást alkalmazni; de ha a/ ember 3 évig 
kenytelen idebent lakni, — sóhajtott fel keserű mo-
solylyal Vidacs, — akkor meg kell tanulni és tartani 
a rendszabályt; mert a rendszabályok gyakori meg-
sértese kegyelmezési esetekben nehezíti az ember 
helyzetét. 

— De hat mégis, miből áll a házirend megsértése? 
— A rendszabályok legsúlyosabb pontja az, 

hogy 9 órakor este mindenkinek saját szobájába kell 
vonulni. 

— És le kell feküdni? 
Nem. Addig marad fenn az ember és égeti 

az állam petróleumát, ameddig tetszik ; de 9 óránál 
tovább társaságban fenmaradni nem lehet. 

— De hiszen én rendszerint 9 órakor szoktam 

SZENTESI LAP. 

vonassék és hivatalos állásától felfüggesztessék; de 
kötelességévé teszi a városi statutum 39. szakasza 
a polgármesternek azt is hogy, minden év leteltével 
a város szellemi és anyagi állapotáról általános évi 
jelentést tartozik a közgyűlés elé terjeszteni. S ez ed-
dig minden polgármester által pontosan és lelkiis-
meretesen teljesíttetett is, egyedül dr. Tasnádi Antal 
polgármester ass, ki a statutum által előirt ezen fon-
tos kötelesség teljesUését elmulasztotta. 

2. Utasította a városi tanács 2050. T. 891. sz. 
végzésével dr. Tasnádi Antal polgármestert, hogy a 
Juhász János birtoknyilvantartó vállalatában levő 
adóleszámolási munkalatokat az adóügyi tanácsnok 
és számvevő közbenjövetelével felügyelje és időkő-
zönként betekintse; s dacára annak, hogy ezen 
munkálat tiz-tizenket ezer frtjába kerül Szentes va-
rosanak, dr. Tasnádi Antal az adóleszámolást soha 
meg nem tekintette, pedig az utasító végzés 1891. 
november 7-én kelt, tehát 8 hónappal ezelőtt. 

3. Nagy fokú s a varosra nézve nagy anyagi 
kárral végződő mulasztást követett el dr. Tasnádi 
Antal polgármester az állami fogyasztás adó bérlete 
körül tanúsított példatlan eljarásaval. Ugyanis a 
város altal ki vett fogyasztasi adóbérlet a mult év 
végével lejárt; a szegedi péazügyigazgatósag ezen 
bérlet megujitasa iránt 1891. október 10 ére tárgya-
lást tűzött ki, s bár dr. Tasnadi Antal polgármes-
ternek tudnia kellett azt, hogy a felett, hogy kivegye-e 
a város a fogyasztasi adot, vagy ne ? egyedül a vá-
rosi képviselő testület van hivatva dönteni, dacara 
annak, hogy a városi tanács 2208 — 891. számú okt. 
17-iki határozatával erre a polgármestert külön is 
utasította, — közgyűlés egybehivasa iránt nem in-
tézkedett, hanem Szentes város rovásara minden 
megbízás nélkül, önfejüleg folytatott a pénzügyigaz-
gatósaggal targyalast s a községi autonomía rovasara 
önhatalmúlag tett a varos nevében a bérleti ősszegre 
nézve ajanlatot. S bar ezen, a városi képviselőtes-
tület törvényes jogait negligáló s a községi autonó-
miát sértő eljárás megakadalyozása végett több kép-
viselő 1891. november 1-én felebbezést adott be a 
2287 - 8 9 1 . szamu határozat ellen, melyben az illető 
képviselők azonnali közgyűlés egybehivását sürgették, 
s a városi tanács 2343.—891 szamu nov. 7-iki vég-
zésével újra utasitotta a polgármestert, hogy a fo-
gyasztasi adóügyet ezen felebbezéssel kapcsolatban 
közgyűlés elé terjessze. Ezen felebbezést a nevezett 
polgármester nemcsak hogy a városi közgyűlés elé nem 
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terjesztette ; de hogy a fogyasztási adóügyben követett 
eljárása a városi közgyűlés megfelelő elbxralasa aUi 
ne juthasson, a felebbezést 1892. május 16-án azon 
polgármesteri megjegyzéssel tétette irattárba, hogy ez, 
mint túlhaladott doloy, közgyűlési intézkedés alá nem 
bocsájtható. S ezzel dr. Tasnádi Antal polgármester 
nemcsak a felebbszök lek törvény által biztositott jogát 
játszotta ki, de ismételt mulasztást és visszaélést kö-
vetett el a városi tanács határozatával szemben. 

Ily önkényes visszaéléssel párosult törvénytelen 
eljárás következménye lett az, hogy a pénzügyminisz-
térium Szentes város közönségének szándéka és aka-
ratáról tudomással nem birván, a polgármester ön-
kényes szereplése folytán negyvenezer frtért utalta 
rá a városra a fogyasztási adó kezelését, miből 
Szentes város közönségére már eddig is azon rend-
kívüli anyagi kár hárult, hogy a fogyasztási adóbér-
letre 1892. junius hó végéig k i k e l l e t t f i z e t n i 
S z e n t e s v á r o s á n a k h ú s z e z e r f r t o t 
s e z e n i d ő r e b e v e t t 14818 f r t 79 k r t 
s i g y n y i l t v e s z t e s é g e f é l e s z t e n d ő 
a l a t t a v á r o s n a k 5181 frt 21 kr. Ezt a vesz-
teseget s az év végéig még előreláthatólag megkét-
szereződő kart, Szentes város közönsége egyedül és 
kizárólagosan dr. Tasnádi Antal polgármester önké-
nyes s a közgyűlés jogait, a tanács határozatait sem-
mibe nem vevő törvénytelen eljárásának köszönheti. 

Ezeknél fogva, tekintettel az 1886. X X I I . 
t. c. 90, 91. és 93. §§-aira, kérjük, hogy ameny-
nyiben a jelen beadványunkban foglaltak minden 
kétséget kizáró tényeket képeznek, rendelje el a 
városi közgyűlés dr. Tasnádi Antal polgármester 
ellen a feggelmi eljárás megindítását, s mondja 
ki ellene a hivatalától való felfüggesztést s in-
tézkedjék nyomban a felfüggesztett polgármester 
helyettesítése iránt. 

Helyi és megyei hirek. 
— Szegény takt ikus. Dr. Tasnádi 

Antal neszét vette a dolognak, hogy ellene fe-
gyelmi eljárás és felfüggesztés elrendelése vé-
gett a városi képviselők rendkívüli közgyűlés 
egybehivását fogják kérni, hát mielőtt az in-
dítvány beadatott volna, f. hó 12 ére rendes 
közgyűlésre hitta össze a képviselő testületet, 
s ezzel útját vágta a rendkívüli közgyűlésnek; 
de mivel gondolta, hogy a fegyelmi eljárás 

vacsorázni és mint csalados és nagyobb baráti kör-
ben élő ember, rendesen tarsasagban. 

— Az allamfoghaz — felelt Vidacs, — nem 
számol senki privát életmódjával, hanem közös kapta-
fára húzza az embereket. 

— Akkor sajnalom; de ha lesz pályatársam, 
én e rendszabályt soha nem fogom megtartani. 

— Könnyű igy beszélni egy 8 napos államfo-
golynak, — felelt Vidacs, — a képviselő ur akkor 
kihágásból élhet 8 napig ; de en 22 hónapja vagyok 
itt s mar beletörődiem mindenbe. 

— Huszonkét hónap egy fiatal, müveit ember-
nek tétlenül, minden élethivatásszerü munka nélkül 
élni, az egy örökelet. 

— S meg 14 hónap van hatra! 
— De hat nem kísérlett meg kegyelmet ki-

eszközölni ? 
— Oh igen, már háromszor; de Szilágyi mi-

niszter nem terjeszti kérelmemet a királyhoz, pedig 
azóta többen kaptak kegyelmet, mióta bent vagyok. 
De sem oly szigorú iteletben, sem oly kegyelem 
nélküli eljárásban nem részesült még eddig egy állam-
fogoly sem, mint én, — monda Vidacs s az erős 
ferfíu tagján a méltatlankodás érzete rezgett végig. 
- É d 3 évre lettem elítélve. Ekkora büntetést pár-
bajvétségért még senkire sem mértek. Két évet ka-
pott eddig még, mint maximalis büntetést mindenki; 
aki ellenfelét lelőtte, egyedül én kaptam 3 évet. Egy 
évnél tovább még nem ült benn senki; mert közben 
mindenki kegyelmet kapott, csak egyedül én nem. 
Pásztélyi, ki Litorátit lőtte agyon, 2 évre Ítéltetett; 
de egy év múlva kegyelmet kapott. Rosenberg, ki 
gróf Bathányit lőtte le, szintén 2 évet kapott; de 4 
hónap múlva kiszabadult. Velem — ugy látszik — 
az egész három évet ki akarják töltetni. Ha a kegyel-

met az istenek és nem az emberek gyakorolnak, akkor 
a mérték talan egyenlő lenne. No, de hagyjuk ezt, 
talán már hozzák is az ebédet. — Gondoskodott-e 
a képviselő ur ebédről ? 

— Igen, valami Márton nevű őr szegődtetett 
be kosztosanak nyomban, hogy bejöttem. Azt mondja 
hogy a felesége szakácsné volt, kitűnően főz s hogy 
a többi urak is tőle hordatják a kosztot. 

— Hat 8 napig ki lehet vele jönni. 
— Keveset eszem, 
— Amiatt nincs baj. Márton hoz eleget; de 

aki jó házikoszthoz van szokva, az rendesen reá un 
itt az életmódra. 

— S inni szoktak-e az urak ? 
— A vizből a pezsgőig, s ha ki akarunk hágni, 

akkor ennek mértékében sem tartjuk be a háziren-
det ; de ezért az igazgató nem szokott szólni. 

— Hát az ivásnak is meg van az állarafogházi 
rendje ? 

— Szabály szerint egy-egy étkezésnél csak fél 
liter bort szabad inni, a nagyobb ivókra tekintettel 
azonban kimondja a házirend, hogy a félliter igaz-
gatási engedélylyel 2 literig felemelhető. 

— S volt már valaki, aki ezen engedélyt igénybe 
vette ? 

— Nem ; de olyan ember már volt benn, aki 
5 litert is megivott. 

Elmosolyodtam magam s volt bennem annyi 
malicia, hogy azt gondoltam, hogy ez az államfogoly 
nem Kiss Zsiga bátyám volt. 

— Mit nevet? — sérdé Vidacs. 
Nem mondtam meg neki; de ő gyanakvólag 

nézett reám és azt mondta, hogy az én ellenfelem 
a legrendesebb emberek egyike volt, kit valaha ál* 
lamfogházra ítéltek. 



80. szám. 

megindítása iránti indítvány meg fog ellene 
tétetni a rendes közgyűlésen is, hát ugy eszelte 
ki a dolgot, hogy most, a legnagyobb mun 
kaidőben, mikor a képviselő testületnek gaz-
dálkodó tagjai rendkívül el vannak foglalva, 
k e d d r e hitta össze a közgyűlést. Éppen a 
legközelebbi közgyűlésen mondta ki a képviselő 
testület, hogy: utasittatik a polgármester, mely 
szerint a közgyűléseket rendesen het ivá-
saros napra és lehetőleg hétfőre tűzze kiy 

de ez a jó ur elfeledte már a közgyűlés ren-
delkezését; mert reá nézve legkedvezőbb oly 
napra hívni össze a közgyűlést, mikor a nép 
el van foglalva és nem mehet a közgyűlésre, 
s igy ő néhány szerencsétlen pákulic fedezete 
alatt mentnek véli magát a közgyűlés több 
ségének jogos ostromától. Hát nem kell-e már 
magához ehez hallatlan bornirtság? Igazán 
egy apró gonosztevőnöz illő pütika, hogy va 
laki azt higyje, hogy ilyen fogásokkal fenn-
tarthatja magát a polgármesteri székben. — 
Hiszen maga az, hogy egy ember két héttel 
ezelőtt hozott határozatát ily pregnánsul játsza 
ki a képviselő testületnek: elég, hogy dr. 
Tasnádit felfüggessze a közgyűlés és simpli-
citer elkergesse hivatalából. — De ez a sze-
rencsétlen ember azt hiszi, hogy mert Stammer 
is rendszerint ilyen tisztességtelen fogásokkal 
igyekezett a képviselők joga gyakorlása elé 
akadályt vetni, hogy a maga obligált többsé-
gével kormányozhasson; hát ehez az eszköz-
höz folyamodik dr. Tasnádi ur is, hanem a 
képviselő testület majd a körmére fog kop-
pintani ezért i s ; mert az már mégis türhet-
len, hogy egy ember, ki a nép választói jogán, 
elkövetett erőszakkal lett hivatalába csempészve 
itt a képviselő testület akaratának rendszeres 
és nyilt megsértésével akarja magát fentartani. 
— Legyen azonban nyugodtan keddig, tisztelt 
Tasnádi ur, majd látni fogja, hogy azért ott 
lesznek a gyűlésen a képviselők, kik egyszer 
már határt szabnak az efajta visszaéléseknek! 

— Ha l á l o z á s . Mint részvéttel értesülünk, 
Bokody János armentesitő társulati hivatalnokot su 
lyos csapas érte. Neje, szül. B cskey Franciska asszony 
f. hó 9-en delelőtt hosszú és kinos szenvedes után 
meghalt. A sokat szenvedett nő földi maradványai 
ma, vasárnap délután 4 órakor fognak örök nyu-
galomra helyeztetni. — A melyen sújtott csalad a 
következő gyászjelentést bocsajtotta ki: 

„Bokody János mint férj, ugy a maga, mint 
gyermekei: Gizella és Etelka; Bicskey Ferenc mint 
apa, valamint számos rokonai nevében is fajdalom:ó> 
megtört szívvel jelentik a felejthetlen hitves, forron 
szeretett anya, leány, testvér és rokon: B i c s k e y 
F r a n c i s k á n a k Szentesen, 1891 évi julius 9-en 
délelőtt 9 órakor, életének 36-ik, boldog hazassaga-
nak 14-ik évében, hosszas szenvedes és a haldoklók 
szentségének ájtatos felvétele utan történt gyászos 
elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei f. évi 
julius 10-un délután 4 órakor fognak a rom. kath. 
egyház szertartasai szerint a Kalvaria-temetőben őrök 
nyogalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise 
áldozat pedig f. hó 11-én delelőtt W órakor fog a 
helybeli rom. kath. templomban a Mendenhatónak 
bemutattatni. Szentes, 18J2. évi julius 9-en. Legyen 
könnyű a föld s^kat szenvedett porai felett! 

— Képviselői értekezlet , lesz ma, 
vasárnap déietőtt 10 órakor a szentesi 48 as 
népkör helyiségében, a f. hó 14 én (csütörtö-
kön) délelőtt tartandó városi pótrestauratió 
tárgyában. Az értekezletet Sima Ferenc hivta 
egybe. 

— A pá lyázók . Szentes városánál f. évi 
julius hó 14-en (csütörtökön) betöltendő egynémely 
tiszti állasra szombaton délután 5 óráig a követke-
zők adtakbe palyazatot : 

Kerületi orvosi allasra: Dr. László Vilmos, dr. 
Nagy Miklós. 

Alszamvevői állásra: Szűcs János, Klein ArPa<*t 
Bugyi Antal, Gulyás János, Dolesch József. 

Adópénztari tiszti: Székely Albert, Szűcs Já-
nos, Sághy Pál, Damjanovits Sándor, Brazzarottó 
János, Dolesch József, Gulyás János. 

Adótiszti állásra : Balassa Bálint, Székely Albert, 
Sághy Pal, Bóné Antal, Brazzorottó János, Balogh 
Antal, Kemény Deiső, Faüian-Tó ti István. 

Adó'igyi fogalmazói állásra: S.athmari Soma, 
Ágoston Peter, Tóth Karoly, Kemeny Dezső. 

RendŐrbiztosi allasra; Balassa Bálint, Mar-

SZENTESI LAP. 
sovszki Ferenc. Jobban József, Sinóros-Szabó János. 

írnoki állásra: Vass István, Balassa tBalint, 
Székely Albert. Marsovszky Ferenc, Jobban .József, 
Bóné Antal, Molnár Sándor, Ágoston Péter, Balogh 
Antal, Kormány Lajos, Sinóros-Szabó János, ifj. 
Konc Gábor, Földvan-Nagy Imre, Fabián-Tóth István, 
Práznovszky Zsigmond, Biró Pal. 

Alkapitányi allasra : Balassa Bálint, Szathmári 
Soma, Szilágyi. Elemer, Dunaháii-Mészaros Ferenc. 

Árvaszéki kiadói allásra: Balassa Bálint, Mé-
száros Mihály, Szathmary Soma, Szűcs János, Török 
Imre, Klein Árpád, Bóné Antal, Molnár Sándor, 
Ágoston Peter, Szabó János, Balogh Antal, Tóth 
Karoly. 

— Jegyzővá lasz tás . Szegváron f. hó 6-án 
töltötték be a halalozas folytan megüresedett adó-
szedő-jegyzői állast. A választas iránt a legnagyobb 
fokú érdeklődés nyilvánult s a községi képviselők 
közül összesen 38-an gyakorolták szavazati jogaikat. 
A valasztas eredménye az, hogy Kevicky Sándor 14 
szavazatával szemben, Orosz János ármentesitő tár-
sulati hivatalnok lett megválasztva. Gratulalunk! 

— A ,Csongr ádmegy ei kör " által e hó 
23 án tartandó juhalisra a meghívok a mai napon 
lesznek szetküldve. Az az érdeklődés, mely e jogasz-
mulatsag iránt városszerte mutatkozik, azt hisszük, 
nem csupán az ifjak személye, hanem a kör altal 
kitűzött nemes célban leli magyarazatát. A széthú-
zódó elemek öszehozasa a regen alvó tarsadalmi 
élet felelenkitése, az önművelődés mellett, képezik a 
kőr feladatat, melynek megvalósítására ifjúi tűzzel, 
lankadatlan kitartassal törekszenek. Csak örvendeni 
tudunk annak a szép eredménynek, melyet a «Cson-
gradmegyei körtt rövid fenallasa óta felmutathat. 
Közönségünk tamogatasa mellett-hiszük,— rövid idő-
vel elmondhatja az itjusag; a szentesi társadalomban 
van erő, erély, egyetertés : 

Adózók figyelmébe. A III oszt. adó-
kivetési és a nyilvános szamadasra kötelezett egyle-
tek és vállalatok 1891 évre szóló kivetési lajstroma 
a f. évi julius hó i l—18 ig bezárólag a városi adó-
hivatalban közszemlere lesz kitéve Ajánljuk a bete-
kintést, hogy a netani serelmes kivetés ellen a kellő 
időoen szólalhasson fel mindenki. 

— Ha l á l o z ás . A kormánybiztosság idejéből 
egy rokonszenves öreg ur emieke maradt fenn köz-
tünk. Az öreg Pották bácsié, ki az ártérfejlisztési 
vailalatnak volt egyik feje. A külső megjelenésében 
feszes, de lelkeben nemesen hajlékony és> mindig 
kedélyes Pottak bácsit m ndenki tisztelte és szerette, 
akivel csak közelebbi ismeretségben volt. Most mar 
az öreg ur teljesen a múlté, a napokban hunyt el 
Nagy Varadon, hol — mint nyugalmazott műszaki ta-
nácsos — sajat kis birtokán élt boldogul. — Nyugodjék 
az öreg ur beken! 

— Népmu l a t s ág . Kereskedő ifjaink dere-
kasan hozza latnak a f. evi julius 31-én rendezendő 
mulatsaguk kivitelehez. A programúi teljesen még 
nincs ugyan kidolgozva, de annyi már meg van al-
lapitva, hogy többfele versenyeket dijjakkal, séta-
hangversenyt zenével, este tűzijátékot és a tanc meg-
kezdése előtt hangversenyt fog magába ölelni. Ugy 
latszik, a buzgó rendezőség hü akar maradni azon 
elvéhez, hogy csinál olyan mulatságot, amilyen még 
Szentesen nem volt. 

— É g i t ü n e m é n y volt f. hó 7-én este 9 
óra 10 —lá perckor latüató. Egy igen fényes csillag 
tutott az égbolton. A vízszintes üstökös délkeletről 
indult s a hold felett elhaladva, majd nem egészen 
nyugaton sötetedett el, meg mindig oly magasan, 
¿ 0 - 2 5 fok elhajlással s az utolsó tiz méternyi ut-
jaban sötetedett csak el az utana hagyott széles fé-
nyes sav, a csillag maga pedig 4—5 fényes golyóvá 
szétpattanva, ugyanazon.vonalban tűnt el. Az égitest 
nagysaga és fényességéről azt lehet következtetni, 
hogy az a Venus nevű csillag volt. 

— Az öngy i lkosok száma ismét szaporo-
dott ket esettel varosunkban. Ket tíatal élet, egy ifjú 
gyermek és egy eladó leány vetettek véget életöknek. 
Papp Sándor gazdalkodo Antal nevű 15 éves öa, 
ki t. hó 8-an délután szüleinek Mucsihati tanyáján, 
az istallóban akasztotta fel magat, — a másik Ba-
b o s József 19 éves leanya, Terézia, ki — állítólag 
gyogyithatlan betegsége miatt — tegnap 7 óra táj-
ban a konyhaaan akasztotta fel magat. Mindkét ön-
gyilkos a szülők tavolletében követte el tettet. 

— Monkaközben . A Haris-ház építésénél 
f. hó 8-an deleiótt egy kis baleset történt. E^y 
Hupuci Lídia nevű napszamosnő ugyanis az állvány-
ról leoukott a kövezetre. Szerncsere nem esett ko-
molyabo baja s a kó.hazoan rövid időn magahoz 
tért. E oaieset következében s a további szeren-
cseuensegek meggatiasa celjaLÓ a rfokapitany a vál-

lakkozót az állványoknak védkorlátokkal 
kötelezte, ami rendén is van. 

& odaL 
ellátására 

Gőzhajózás. 
Személy szállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged ós Szolnok között. 

— Érvényes 1891 évi mártius 16461. — 

•Falfalé:: 
Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-

teken délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 órakor. 

Lafslé. 
Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 
Csongrádról Szegedre : Szerdán, pénteken és 

vasarnap reggel 4 orakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon es pedig az innen 5 órakor reggel induló 
baj óval lehet Szeged felé utazni. 

— Uj-Szentes fe lava tás i ünnepe . A 

Temesvár varos melletti Vadászerdő területen letelepült 
szentesiek altal alapított Uj-Szentesen az első aratasi 
ünnep istemtiszteiet es egyeb űnnepsegekkel volt 
mult vasarnap megtartva. — Ez ünnepelyról a ,Del-
magyarorszagi Közlöny" a következőket írja: 

«Lélekemelő ünnep színhelye volt tegnap, va-
sarnap délután a vadaszerdei telepes község, mely 
tiszta magyar ajkú, túlnyomó részben ref. vallasu 
szentesi polgarcsaladokbol alakult. — Futó Zoltán 
temesvári ref. lelkész vezetese alatt 1:2 kocsin kirán-
dulták az első reí. isteni tisztelet megtartasara a 
temesvári birtokosok közül igen sokan. Ott voltak a 
többek között: Nagy György kir. tanacsos, állami 
jószágigazgató, Somossy Miklós kincstári tiszttartó, 
Mokry István lóldbirtokos, Feny István kincst. dohány-
raktari főnök, Magon Mihály, Cseresnyés Jenő, dr 
Csurgay Soma,.Leposa József, dr. Lichtscheindl Géza, 
Kapitany Zsigmond, Csuka Zsigmond, Csutorás Mi-
üaiy stb. presbyterek, nagyobb részt csaladjaikkal; 
továbbá Győrbiró Samune, Bettin Pal, Lukasics Gyula 
Diagara Gyula jószágigazgatósagi tisztviselők, lvan-
aovics Gyula, Bolla Lajos, Mondik Pál kegyesrendi 
tanarok. — Ezen temesvári díszes tarsasagot az ala-
itulo kózsug leendő foteren összegyűlt telepes csalá-
dok elen, Varga Imre telepitesi elnök igen szép be-
szeddel logadta, melyre Futó Zoltán lelkész telelt, 
aulonosen egyetertest, kitartast, hitet es szeretetet 
ajánlva a hívek tígyelinebe, mint a melyek altal ki-
tűzött céljukat bízvást elerhetik. — Szentes varosa-
tói Szakai Mihály jegyző, Varga Beniámin városi 
kepviselő és Szalay József nyug. öreg tanitó voltak 
jelen; ez utóbbinak a telepes ferüak majdnem mind-
nyáján tauitvanyai voltak a regi otthonban — A köl-
csönös ísmerkedősjés üdvözlések utan egy, zöld lom-
bokkal körített területen kezdetét vette az istentisz-
telet a szabad ég alatt énekléssel és imával, mely 
utan Futó Zoltán lelkesz remek és könyekig megin-
dító egyházi beszédet tartott, Pál apostolnak a zsi-
dokhoz irt levele XI, rész 4—10. verseit vévén fel 
alapigeül. 

Beszéde végén a következő üdvözlő szavakkal 
fordult a község híveihez: 

«Üdvözöllek titeket idegenekés jövevények uj 
birtokosai, elfoglalói Kanaantoknak, üdvözöllek, mint 
hitsorsosokat, rég várt testvéreket e hitsorsosainktól 
mésszé eső földön, mint hazánk igaz fiait, magyar 
gyermekeit itt, hol zeng minden beszéd, csak az édes 
magyar nyelv alig. — Üdvözöllek s szólok hozzátok, 
mint Josue szólt a Izrael népéhez, mikor megtelepe-
dék a Kanaán földén: «Erősítsétek meg magatokat 
igen az hogy megcselekedjétek, valamire taníttassatok 
és meg ne elegyedjetek a pogányokkal és az istenek-
nek nevökről ne emlékezzetek, nekik ne szolgáljon, 
hanem ragaszkodjatok a ti Uratokhoz, Istenetekhez, 
a miképen cselekedjetek e mai nap. Mert ha elfor-
dulandtok ő tőle, bizonynyal elvesztek erről a jó föld-
ről, melyet adott néktek a ti Uratok, Istentek. 



4. oldal. 
ü g j vagyon. Ti itt uj Szentest akartok alapitni. 

Nemcsak az embereket, a vagyont, óh nemcsak a 
munkát, az erót kellett erre elhozni az ősi Szentes-
ből, munkátoknak ugy lesz sikere, ha a hit segit 

Az uj község alapja legyen a régi hit, s ha az 
lesz, ugy minden újonnan épúlendő házban Abel ol-
tára áll, melyen hála, imádság áldozati tüze ég, ha 
az lesz, bizton támaszkodhattok arra megpihenni, 
mint vándorutján s uj hazájában egykor Ábrahám, 
ha az lesz, ugy minden egyes ház, az egész község 
majdnem olyan lesz, mint Nóé bárkája, melybe nem 
hatnak be sem a bűnök árja, mely az embereket a 
veszedelembe sodorja, sem a szenvedések hullámai, 
mik megtörik a szivet, s igy majd a hittel megfutott 
élet után istenhez jutnak örök üdvösségbe, bol-
dogságba." 

£ hithősöket hosszabb beszédben példányképül 
állítva, buzdító szavakkal fejezte be beszédet. 

Sziv nem maradt megindulás, szem nem ma-
radt könyezés nélkül e mintaszerű szónoklat közvet-
len hatása alatt. 

Az istentisztelettel kapcsolatban keresztelés is 
történt, az uj-szentesi legelső ref. szülöttet, Horváth 
Antal telepes polgár kis fiát keresztelé meg a lelkész 
Imre névre. 

Ezután csakhamar elkészült a bogracsokban a 
jó szentesi paprikás és kacsasült, s a temesvári ven 
dégek gazdag lakomához hivattak, ugyanott, az isten 
szabad ege alatt. A lakománál Turócy Béla és sze-
retetreméltó neje vittek a hazigazda és úrnői szere-
pet. Az őszes jelenlevők ajkain, a nagy pusztában 
szerte áradozva hangzottak fel: a .Szózat', a vHym-
nusz' s mas szép magyar dalok gyönyörű akkordjai. 
Sikerült pohárköszöntőket tartottak: Futó Zoltán, 
Cseresnyés Jenő, Szakái Mihály, Bolla Lajos és Ka-
pitany Zsigmond, valamint a jó öreg Szalay bácsi 
is. Varga Imre telepítési elnök a temesvári igaz lelkű 
s őket melegen istápoló magyarokért ürítette poha-
rát igen sikerült beszéd kíséretében. 

Különösen dicséret illeti a telepítési munkála-
tok vezetése körül a most említett Varga Imrét, a 
ki éjt-napot egygyé téve működik a telepesek javán. 

A temesvári vendégek a késő esti órakban a 
legvígabb kedélyhangulatban kocsikáztak haza." 

Hírek a szomszédból. 
— Leégett gyár . A szegedi kenderfonó-

gyár f. hó 5-én délután teljesen leégett. A kár mintpgy 
500,000 frt. Ezen tűz következteben több, mint 300 
munkás maradt kenyér nélkül. 

Hazánk és a főváros, 
— Festőművésze ink a mezőgazda-

ság szo lgá la tában . Hazai festőművészeink ed-
dig meg nem igen keresték fel alkotó tehetsegükkel 
a mezőgazdaságot, melynek pedig igen sok momen-
tuma van, a mely érdemes a legnagyobb mesterek 
ecsetére, vagy rajzónjára is. A legutóbbi időben si-
került a ,Köztelek*-nek, az orsz. magyar gazdasági 
egyesület hivatalos lapjanak különösen a szakszerű 
haszonallatok rajzolasa és festésére fordítani művé-
szeink ügyeimét. A nevezett lap egymás utan közli 
művészi rajzait Vastagh Géza és Büthner Helén fes-
tőművészeknek. Az elsőtől legközelebb jelenik meg 
mavészi kivitelben József főhercegnek az idei te-
nyeszallatvasaron első dijat nyert és 1000 frtért 
eladott magyar fajú bikája, az utóbbi pedig elkészí-
tette Albrecht főherceg magyar-óvári és gr. Teleki 
László erdélyi uradalmai menese, tehenészete és ser-
tesnyajának sikerült rajzait, melyekkel legközelebb 
kedveskedik a .Köztelek- olvasó-közönségének. Ha-
zai gazdasagi irodalmunk egyik kiváló képviselője, a 
.Köztelek" e műmellékleteit ajánljuk olvasóink be-
cses figyelmébe. 

— Nemzet i k i á l l í t ás . Az országos ipar-
egyesület kiállítási szakosztálya f. hó 6-án az összes 
osUalyokat értekezletre hívta össze az 1895-re ter-
vezett nemzeti kiállítás ügyében, melyet a kormány 
elhalasztani kiván. Az értekezleten igen tekintélyes 
fertiak, mint Matlekovits, Bobula, Hegedűs Karoly 
slb. szóltak a kiállításnak 1895-ben való megtartása 
ellen. Végül elfogadták Zichy Jenő gróf indítványát, 
mely szerint a szakosztály óhajtja, hogy a nemzeti 
kiállítás legkésőbb 1898-ban megtartassék; szükséges-
nek látja azonban, hogy már most bizottság kül-
dessák ki, mely ipari viszonyainkat tanulmányozva, 
konkrét javaslatul lép elő a legrövidebb idő alatt. 

SZENTESI L A P 

K ü l f ö l d . 
_ Cseh k í vánság a k i r á l y előtt . A 

király a mult héten a morva Brünnben volt, a lö-
v é s z ünnepélyen. Bemutatták ő felségének egy cseh 
mezőgazdasági egylet elnökét, Cepek Józsefet, kitől 
^ k i r á l y cseh nyelven azt kérdezte, hogy miként 
állanak * vetések ? Mire Cepek igy válaszolt : ,A ve-
tések jól állnak, általában nagyon boldognak érezzük 
magunkat felséged uralkodássa alatt, csak egy híja 
vmn boldogságunknak: koronáztassa meg magát fel-
séged c s e h kíalylyá!" A király válasz nélkül elfor-
dult, fogatába szállt és elhajtatott. Cepeket azonban, 
Brünnben zajos tisztelgésekben részesítették. 

E L H A L T A K N É V S O R A . 
1894, julius 3-tól julius 9-ig. 

— Gere Bálint, 30 éves, ttidövész. — Lakos Ferenc, 37 
éves tüdővész. — Marton Ferenc, 11 hónapos, roncsoló torok-
lob Szijiártó Sz. János, 3á éves, öngy.lkos akasztás által. -
Piti Anna, 45 éves, szivbaj. — Papp Rozália, 72 éves, aggkór. — 
Balázs János, 40 éves hashártyalob. — Papp Antal, 16 éves-
öngyilkos, akasztás által. — Bicskey Franciska, 36 éves, hátge-
rinc sorvadás. 

80. nám. 

| gondoskodhassam. Ára a legjobb minő-
ségnek, házhoz szállítva: 2 frt ramként. 

Tisztelettel 
Gunst Lipót 

Móc Kálmán 
ayeg- és porcellán kereskedésében 

egy fin tanulónak 
felvétetik. 1 V 1 

Sarkadi-Nagy Istvánnak 
I. t. 207. számú (céház melletti) háza Szent-
Mihály naptól több évre haszonbérbe kiadó, 
vagy kedvező fizetési feltételek mellett örök 
áron eladó; alkut tehetni a tulajdonossal 
Ruzs-Molnár Imre III. t 561. számú, zsidó 

templom utcai házánál. 

Nyíri Gerzon 
rőfös és sirkő üzletében 

két jo hájból való üu gyakornoknak 
azonnal felvétetik 

Értesítés. 
Alulírott tisztelettel értesilem a n. é. kö 

zönséget, miszerint Szentesre hazaérkezve, mint 

okleveles szülésznő 
működésemet megkezdettem. Képesítésem iga-
zolásául felemlítem, hogy a szülésznői tan 
folyamot 1886 évben a nagyváradi bábaképző 
intézetben végeztem, mely idő óta f. évi junius 
15-ig a biharmegyei közkórházban mint ápoló 
és szülésznő voltam alkalmazva. 

A n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, 
vagyok tisztelettel 

Nyiri Lajosné 
O s á u n j r i Z u z s á n n a , 

okleveles szülésznő. 
Lakásom: I. t. 756. szára. 

özv. Fodor Bálintnénak 
külső ecseri hat hold földje örök áron eladó. 
Ugyanannak II. t. 443 . számú háza örök áron 

eladó; értekezhetni a fenti szám alatt. 

Költsön-zsákok 
az aratási idényre használatra jutányos áron 

kapható: 

Weisz Beraátné 
I. t. 267. számú saját házánál. 1—6 

ad. III.—közp. v. 1892. 

Hirdetmény. 
A szentesi követválasztó kerület központi 

választmánya által közhírré tétetik, hogy a 
követválasztóknak az 1893. évre érvényes 
ideiglenes névjegyzéke Szentes város közigaz-
gatási igtató hivatalában f. évi ju l ius hó 
5- ik napjától 25- ig bezárólag, közszem-
lére lévén kitéve, ezen idő alatt a névjegy-
zéket d. e. 8 órától 12-ig mindenki megtekint-
heti, délután 2-től 6 óráig lemásolhatja. Miről 
oly hozzáadással értesíttetik a közönség, hogy 
a névjegyzék ellen az 1874. évi XXXIII. t. c. 
44. §-nak rendeletéhez képest, bárki is, ugy 
saját személyét illetőleg, valamint a névjegy-
zékben történt bármely jogtalan felvétel, vagy 
kihagyás miatt felszólalhat. 

A felszólamlások beadására határidőül 
f. évi julius 5 tői 15-ig bezárólag terjedő idő, 
a felszólamlásokra teendő észrevételek beadá-
sára pedig az idézett törvény 53. §-a értelmé-
ben julius hó 16-tól 25-ig terjedő 10 nap 
tűzetik ki. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy a 
felszólamlások és az azokra tett észrevételek 
a szentesi választó kerület központi választ-
mányához címezve, a szükséges okiratokkal 
felszerelvén, bélyegmentes beadványban Szen-
tes város polgármesteri hivatalánál írásban 
nyújtandók be. 

Kelt Szentes város központi választmá-
nyának 1892. évi junius hó 2 0 — 2 3 ik nap-
jain tartott üléseiből. 3 — 3 

Beszédes István, Dr. Tasnády Antal, 
kzp. vál. Jzö. közp. vál. elnök. 

Hirdetmény. 
Mely szerint közhírré tétetik, hogy az uj 

adózókra vonatkozó 1892. évre szóló Ill-ad 
oszt. kereseti adókivetési lajstrom, továbbá a 
nyilv. számadásra kötelezett vállalatok 1892. 
évre szóló kivetési lajstroma a városi adóhiva-
talnál — bárki által leendő betekintés céljá-
ból — 1892. évi julius hó 11-ik napjától 18 ik 
napjáig, közszemlére lesz kitéve. 

Azok, kik ez évben először lettek meg-
í adóztatva, a kivetés ellen a kitételtől számi-
jtott 15 nap alatt, ugyanezen hivatalnál eset 
I leges felszólamlásaikat beadhatják. 

Szentesen, 1892. évi julius 9-én. 
Sule Károly, 

| a. ü. tanácsnok, 

Értesités! 
Van szerencsém t. vevőim b. figyelmét 

felhívni rá, hogy a legfinomabb 

légszeszgyári koaxot 
a téli évadra már most beszerzem. Igy bizto-
sítva vagyok róla, hogy a kívánt minőséget 
megkapom és t. vevőimet a legnagyobb meg-
elégedésre fogom kiszolgálhatni. 

Ajánlatosnak tartom, ha t. vevőim szük-
ségleteiket már most előjegyeztetik nálam, 
hogy annak idején a pontos szállításról 

Hirdetmény. 
Szentes város számvevői hivatala részé-

ről közhirré teszem, hogy a 3.—kgy. 1890. 
számú határozat értelmében az ínséges gabna-
költsön, éjjeli őrdij, előfogati pótadó, ártérki-
osztási, határutigazitási, kölcsöntörlesztési, bor-
fogyasztási adó és gátilletségi hátralékosok 
névjegyzékei a számvevői hivatalban (Kurcán 
tuü volt iskolai épületben) folyton nyilvántar-
tatnak. Mely körülményt oly figyelmeztetéssel 
teszem közzé, hogy a névjegyzékek minden-
kor bárki által is megtekinthetők, s azokra 
az észrevételek a behajthatóság tekintetéből 
megtehetők. 

Szentes, 1892. julius 9-én. 
Gyóri Ferenc, 

számvevő. 

It tsUf , 1891 Nyomatott Sima Ferenc fjormjtóján. 




