






XXII. évfolyam 1892. 1. szám. Péntek, január 1. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél evre . . 
Negyed evre . 

5 frt - kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 
\ küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézvt 
i lap efy oldala ÍÁ helyre van beosztvi 
Egy aeiy ara 90 kr. Bélyegdij minden 

aeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Sehanfeld A. könyvkereske-

désében is felveietnea 

Bermentetlen levelek csak ismert kesek 
töl fogadtatnak el. 

N y 11 tt ér-ben 

minden egyes sor köilóae 30 kr 
Ke x i r a to k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i i r i M , k « d l i B és p é i t e k n r i g g e ! 

Egyes szám ára 4 kr. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
8ohlifeld A. kiiyv- és papIrfcirssksééséNa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Mult és jövő. 
Egy évet ismét legázoltunk s a mai nap-

pal egy uj év küszöbére lépünk. 

Ámul t legyen az emlékezeté, a sok keserű 
és tanulságos tapasztalattal együtt, a jövő 
a küzdelem. 

Lapunk élő, eleven képe volt a mult 
évnek, s igy, mikor az uj év küszöbén állunk, 
hogy egyik szemünkkel a jövőbe, a másikkal 
a múltba vessük tekintetünk: ugy érezzük, hogy 
fel vagyunk mentve attól, hogy a múltévről 
számadást készítsünk s a jövő elé részletes 
programmal álljunk. 

A megfélemlítés minden neme alkalmaz-
tatott ellenünk és elvbarátaink ellen; de a 
zaklatás semmiféle neme nem tántorított meg 
egyőnket se. — Hivatalát és kenyerét kisza-
kíthatta a hatalmi erőszak az igaz ügy baj-
nokainak kezéből; de az önzetlen, becsületes 
embereket ez nemcsak, hogy meg nem ren-
ditette; de szilárdabbá tette azon meggyőző-
désben, hogy itt egy hatalmi szövetkezetből 
álló erkölcstelen hadüai áll szemben a tiszta, 
becsületes törekvés zászlaja, melyet megtéphet 
a hatalmi erőszak; de meg nem hajthat és 
meg nem törhet; mert azok, kik ezt a zászlót 
lobogtatják, nem az önzés, hanem a tiszta, 
szeplőtlen meggyőződésnek állanak szolgálatá-
ban. — S ez a zászló a mult évben kiverte 
a kisteleki, dorozsmai és horgosi jegyzőt a 
vármegye által takart szabad gazdálkodás és 
hatalmi visszaélés fészkéből, s ha nehezen 
haladunk is e lőre; de biztos az ut oda, hogy 
azoknak, kik itt e vármegyében minden becs-
telenségnek tényezőik; pusztulniok kell; mert 
mi nem szününk meg küzdeni addig, mig a 
vármegye legfőbb szennytakarói oda nem hul-
lanak, hol az áltatok oly hosszú időn át vé-
dett községi bűnök oszlopai összedőltek. 

Zsilinszkyt és Stammert azok a szuronyok, 
melyek fedezete alatt a szentesi polgármester 
választásnál a többség bizalmát a legbecste-
telenebb módon kijátszották, s az a minisz-
teri rendelet, melyet e gyalázat sanktiónálá-
sára kierőszakoltak: nem fogják itt sokáig 
fentartani; mert a megye minden pontja mozog 
már, hogy a rut visszaélésekkel fentartott 
hatalmat kiseperjék, mint hitvány szemetet. 

Ott a horgosi példa, hol a nép már 
annyira beleutált a vármegye jóakaratába, 
hogy a hivatalából kiűzött jegyző helyére 
megyei embert még konbinatióba se kivánt 
venni. S ott van a csanyi választás, hol a 
vármegye által üldözött, gyalázatosan vádolt 
plébános pártja a vármegye híveivel szemben 
tízszeres szótöbbséggel került ki az urná-
ból a községi képviselőválasztásnál. S itt van 
a megye szivében Szentes, hol néhány hízelgő 

lakájt kivéve, az egész közönség megvetéssel 
gondol Zsilinszky és Stammerre. Vagy ott van 
Csongrád, hol most boutották ki a politikai 
zászlót és kétségtelen, hogy ki fogják seperni 
Zsilinszky és Stammer hívet, a jeles Szi-
vákot. 

Mozog a megye minden pontjában a föld 
ezek alatt az emberek alatt! — Hisz nem 
kellene, csak egy miniszter, ki párttekintet 
nélkül, igazságosan akarna ítélni: ezeket az 
embereket azonnal sepernék. 

Ez a helyzet, melyet a mult év után fel-
idézhetünk, s ezen helyzettel szemben nem 
méltán tekintünk-e nyugodtan a jövőbe ? 

Mienk a jövő, csak a visszaéléssel szerzett 
pillanatnyi hatalom láttára meg ne rendüljön 
a közönség bizalma és kitartása, sőt ezt látva, 
annál szívósabb, annál rendithetlenebb legyen 
a küzdeni akarás benne arra, hogy a bűnnel 
szerzett és bűnnel tartott hatalmat megdöntse 
és megalázza! 

Kitartás és küzdelem minden ponton! 
Ez legyen a beköszöntött uj évvel a jelszó, 
s akkor a jövő meg íogja tisztítani a közélet 
terét azon hitvány uralomtól és erkölcstelen 
szellemtől, melyet Stammer meghonosított 
nálunk és Zsilinszky virágzóvá emelt. 

Tehát : ember küzdve küzdj és bízva bízzál! 

© 

Közgyűlés szuronyos fedezet alatt. 
Stammer ur polgármestere közgyűlésre 

hitta össze a városi képviselőtestületet. — A 
tisztelt és nem tisztelt városatyák össze is 
ültek, hogy meghallgassák azt a belügymi-
niszteri rendeletet, melylyel gróf Szap ry ur 
ő nagyméltósága kegyelmesen jóváhagyta dr. 
Tasnádi Antalnak polgármesterré történt ki-
neveztetését. 

Á rosz és alkalmatlan idő dacára, nagy 
számmal gyűltek össze a képviselők. Ott volt 
dr. Tasnádi urnák csekély színtelen hada, 
csak Árendás Gergely hiányzott. De ott volt 
a városi párt is teljes számmal. Az öreg 
Kristó, ki mint az egyház megbízottja ül szé-
ket a város képviselői között, mióta Stam-
mer ur polgármesterének násznagyi tisztével 
is felavattatott, azóta szokatlan elemében van. 
— Mint raondá, ű szörénte egészen helyes, hogy 
Stammer ur polgármestere saját lelkiismere-
tének megnyugtatására csendőri fedezet alá 
vette a képviselőtestületet; mert különben 
nem lehet tudni, hogy nemtörténik-e valami baj, 
valamelyik pákuliccal? — Szegény öreg em-
ber! S ő a szentesi ref. nagy egyháznak a 
főgondnoka! Kálvinista emberek, nem szé-
gyellitek e, hogy egy Stammer lájbhuszárja-
ként szerepel ez az öreg ember a városi köz-
gyűlésen — a ti nevetekben? 

Ott volt fogait csattogtatva a két Má 
téffy is. — A fiatalról az inség és a sze-
replés szomjának kinja ri le. 

Elégítsétek ki emberek I ~ S aztán a két 

Csathó. Érdekes két kép volna egy passióna-
tus festő ecsetje alá, ki a bágyadt holdvilág 
arcát tűzbe szeretné borítani. — A Kálmán 
még egy okos szót nem szólt a közgyűlésen, 
de — bocsánat a durva kifejezésért — böfög 
folyton, hogy a szaloni gusztusu embert 
szinte csuklás fogja el, ha látja és közbe-
szólásait hallja ez érdemes férfiúnak. — A 
Zsiga érdemesebb ember s tűrni lehetne, csak 
olyan igen ¿Stammer szinü ne volna. — És 
Blázsovics professor ur, mikor egy tajtékpipára 
és kostökre érdemes kedélyes positurájával a 
médiumra áll: az ember egy fiók-táblabirót 
szemlél benne s csak akkor harap az ajkába, 
mikor meghallja a Zsilinszky ur országára 
emlékeztető dialektusát. Az embernek önkén-
telenül kiszalad az ajkáról, hogy; Jajj, tehát 
tott zvagyom! Bizom, bizom! Kirek zaláson, 
mondja— legyünk komoly zember. 

Kátai irigyli a tisztelt professor ur ki-
váló szónoki képességét legjobban; mertrök-
tön rákiált: tanuljon meg először magyarul 
s azután prédikáljon Stammer ur polgármes-
terével a grammatikáról.— Persze a magyar 
grammatikáról. 

De nem érdektelen alak még Petrovics 
Soma se. Egy egész egyház szenvedése és 
öröme dul az arcán. — Szenved, hogy mi-
ért a legkisebb egyház Szentesen a luteranus, 
és örül, hogy ha már ez a legkisebb i s ; de 
az övéké Zsilinszky. 

Szegény tiszteletes ur ! Bizony-bizony ne 
féltse; mert Zsilinszkyt nem kivánja el tőle 
egyetlen egyháza se Szentesnek, csak a megye-
háza és az is csak addig, mig Szapáry uralma 
tart. 

Hát Mojzsik, a pákulicok ez igazi minta-
képe? Arca szenvtelen mindig. — Azóta, hogy 
a lutheránus egyháznak jutott a szerencse — 
mert más egyházbéli nem vállalkozott rá — 
hogy Stammer mellett a pribéki szerepet ő 
végezhette egyik hitfelével Szentes választási 
szabadságának meggyilkoltatásánál: ül nyu-
godtan és bár soha nem szól, mindig bá-
mulva kiált a többség felé, hogy: ügy-e, ezt 
nem hittétek volna! Tévedtetek! 

No, de hagyjuk ezt a képfestést, térjünk 
vissza tárgyunkhoz, Stammer ur polgármes-
teréhez, ki éppen megnyitja a közgyűlést. — 
S ez a fiatal ember megszólal, s mint aki 
tisztességesen jut egy álláshoz, oly nyugod-
tan beszél. — S a képviselői jogukhoz mind 
tisztességgel jutott közéleti embereknek pré-
dikálni kezd, hogy: komolyan és ügyszere-
tettel szóljon a tárgyhoz mindenki. 

Szegény öreg, jó Tasnádi, ha ugy fel-
kelhetnél a sirból! Derék, tisztességes ember 
voltál, szinte lelki kevély arra, hogy közéleti 
tisztességeidhez még csak árnya se férhessen 
a gáncsnak: mit szólnál ahhoz, ha hallanád, 
hogy fiadnak — ki a polgármesteri székbe 
tolakodott fel, — azt vágja szemébe a köz-
gyűlés szine előtt Kátai Pál János, ki neked 
mindig tisztelőd volt, hogy: az úrban nincs 
igazságérzet, mert ha volna, orcapirulás nél-
kül nem ült volna abba a székbe! 

Szegény jó Tasnádi János! De hagyjuk 
most a szellemidézést, hiszen Kátai Pál János 
azt mondja, hogy: mikor ön elfoglalja azt a 
széket, Stammert látom benne! 



Tehát halljuk! Stammer ur beszél. 
Kezdődik a gyűlés. íme a lefolyása. * » 

Először is felolvassák a mult tisztújító közgyűlés 
és a nov. 12-dikén megtartani szándékolt; de fel-
oszlatott közgyűlés jegyzőkönyvét. 

Ez utóbbi jegyzőkönyv viharos ellenmondásra 
adott alkalmat; mert a jegyzőkönyv ugy akarta fel-
tüntetni a novemberben tartott közgyűlés feloszla-
tásának históriáját, mintha a közgyűlés egy része 
indokolatlan zaja és rendetlenkedése miatt kellett 
volna a gyűlést feloszlatni. 

A jegyzőkönyv ezen szövegezése ellen Sima 
Ferenc tiltakozott, s a jegyzőkönyvre vezettetni 
indítványozta, hogy s a f. évi nov. 12-dikón tartott 
közgyűlést azért kellett feloszlatni ; mert Sima Fe-
rencnek törvényes idő s alakban beadott indítványát, 
dacára, hogy az ügyész ennek tárgyalását törvény 
szerint kötelességnek mondta ki s a közgyűlés nagy 
többsége ehez ragaszkodott, dr. Tasnádi Antal, mint 
elnök, szavazás alá nem bocsátotta s ezen elnöki 
erőszakoskodással szemben a többség nem akart 
szavasás előtt a többi ügyek tárgyalásába bocsátkozni. 

Ezen ügy tárgyalásánál játszódott azután le 
egy olyan scéna, mely egy részről arról tanúskodik, 
hogy az a szegény fiatal ember, kit Stammer ur 
megcsinált polgármesternek, nem egyéb, egy fölül-
ről rángatott bábnál, melynek jól nevelt társaságban 
még igen nehezére esik a mozgás; de egy szeren-
cséje meg van, s ez az, hogy; nem tudja mi az 
arcpirulás. S valljuk meg, hogy a szégyelni nem 
tudás a mai életben egy kész tőke, melyből az al-
kalmas individium kibirja magát tartani. — Azok, 
kik Tasnádit kiszemelték az általa megkezdett utála-
tos szerepre, jól számítottak; mert orcára sikeresebb 
embert nem ismerünk az országban. 

Mikor Sima Ferenc ezen indítványt megteszi:! 
dr. Tasnádi feláll s elmondja, hogy az a jegyzőkönyv, 
mely ellen Sima Ferencnek kifogása van, hűen van 
szerkesztve. (A közgyűlés nagy többsége közbe kiált: 
Nem áll!) 

Udvardi szólal fel és kiemeli, hogy a jegyző-
könyv azért nem hú; mert az elnöki erőszakosko-
dás nincs benne kidomborítva. 

— Tessék grammatikát tanulni, s akkor megérti, 
hogy mi van benne ! — vág vissza Stammer ur 
polgármestere. 

SZENTESI LAP. 

— Ez sértés! — zúgott a többség. — Vónja vissza ! 
Schneider József állt fel s a közgyűlés viharos 

helyeslése mellett jelentette ki, hogy ebben a terem-
ben nem a grammatikában való jártasság, banem a 
képviselői jog adja meg a szólásszabadságot, s figyel-
mezteti az elnököt, hogy meggondolatlan goromba-
ságoktól tartózkodjék, ha már az atyja kitaníttatta. 

— Vonja vissza l — zúgott a többség; majd 
felszólalt hasonló értelemben dr. Filó Lajos, Szánthó 
Lajos. 

Most Kátai Fái János állt fel és tartotta ezen, 
őrökre emlékezetes bes'édet: 

— Azt mondja a polgármester ur, — így kell 
őt neveznem kénytelenségből, — hogy tanuljunk 
grammatikát. No hát én, igaz, hogy mint egyszerű 
gazdaember, a grammatikából valami sokat nem ta-
nultam és nem is tudok; de az ur meg az igazság 
ból tanult keveset; mert ha igazságérzete volna az 
urnák, akkor arcpirulát nélkül nem foglalta 
volna el az elnöki széket, mielőtt Stammertől nyert 
polgármesterségét a miniszter meg nem erősítette! 
Ezt értse meg az ur! 

Kátai szavait viharos helyeslés, éljenzés és taps 
követte. 

Tasnádi erre azt mondja, hogy: kérem, ez nem 
színház, hogy éljenezzenek és tapsoljanak. 

Szegény ördög! 
Kristó-Nagy István igaz kálvinista, Balázsovics 

pedig igaz katholikus hitére esküszik, hogy a jegyző-
könyv jól van szerkesztve. 

Sima Ferenc kijelenti, hogy indítványához ra-
gaszkodik, s míg dr. Tasnádi Antal vissza nem vonja 
sértő kifejezését, addig nem hajlandó a további ta-
nácskozásba belemenni. 

— Vonja vissza! — zúgott a többség. 
— Hát a békesség kedvéért visszavonom, — 

mondá töredelmesen Tasnádi. 
Kátai Pál János: A békesség érdekében jó né-

ven veszem, hogy az ur visszavonta a sértést; de 
ha igazán békességet akar csinálni, hát: mondjon 
le; mert itt addig önnel szemben nem less béke! Mig 
ön abban a székben ül, Stammert látom a bőrébenI 

— Nem mondok le! nyögött Tasnádi, mert 
meg vagyok erősítve; különben büszke vagyok rá, 
ha Stammer úrhoz hasonló vagyok. 

Azután kimondja a közgyűlés, hogy Sima in-
dítványát a nov. 12-diki jegyzőkönyvre vezetteti s 
ezzel hitelesiti azt. 

1. szám. 

Csak most került a sor a közgyűlés első tár-
gyára, a tisztelt miniszteri rendeletre, mely Tasnádi 
kineveztetését megerősíti. 

Sima Ferene kijelenti, hogy a közgyűlés ezen 
miniszteri intézkedés felett iktassa jegyzőkönyvbe 
sajnálatát. 

Dr. Tasnádi Antal nem engedi a miniszter 
rendeletét bírálgatni, efelett sajnálkozni nem szabad 

— Nem, ugy-e? — felel Sima, — mert ez 
a sajnálkozás az ón helyzetének gyalázata! 

Felszólaltak meg Kátai, Bálint József, Schneider 
József, Filó Lajos, Szánthó Lajos, s kijelentették, 
hogy addig nem mehet a közgyűlés át a második 
tárgyra, mig az elnök szavazás alá nem bocsátja 
Sima Ferenc indítványát; mert valamint lehet vala-
mit „örvendetes tudomásul* venni, ugy lehet „saj-
nalattai" is. Hogy mikor őrüljön a magyar ember 
s mikor sajnálkozzék: azt sem törvény, sem ren-
delet elő nem irja. 

Erre Tasnádi felfüggeszti az ülést télórára, s 
ez alatt a csendőröket szuronyszegezve felállíttatja 
a közgyűlési terem folyosóján. 

Az ülés megnyíltával Szánthó Lajos kérdést 
intéz Tasnádihoz, hogy: ki rendelte ide a csendőr-
séget és mi célból? 

Tasnádi kijelenti, hogy ő állitatta fel a csend-
őröket. 

Schneider József indulattól sápadtan kérdi, hogy 
mely okból tette ezt a polgármester, és mely tör-
vény alapján? 

— Tessék tudni a törvényt! — felel az inter-
pellátióra Stammer ur polgármestere. 

Az öreg Kristó István állt most fel és szörinte 
helyes a csendőri őrizet; mert őt, úgymond, üldözi 
a rossz lelkiismeret. 

Sima Ferenc tiltakozik Tasnádi Antal azon 
botrányos eljárasa ellen, hogy a közgyűlés tanácsko-
zását fegyveres őrizet alá helyezi. S kérdezi, hogy 
mi cimen vette magának a bátorságot, hogy e bru-
talitást elkövesse? 

— Saját lelkiismeretem megnyugtatására ren-
deltem ide a csendőrséget, — felel Tasnádi. 

— No, ha saját lelkiismeretét akarja őriztetni, 
akkor nincs ellene kifogásom, — felelt Sima Ferenc; 
de ezt jegyzőkönyvben kívánom iktattatni. Ezután 
hosszú vita keletkezett Mátéffy és társaínak azon 

Folytatást lásd a mellékleten. 

A „SZENTESI LAP^TÁRCÁJA 
A kik egyet szeretnek. 

Irta: 2 
Anonymus. 

Egy szép májusi délután volt. Ürmös gazda 
feleségével a tanyán volt, Anikó pedig a szomszéd 
epres faluban ment egy barátnőjéhez; így történt 
azután, hogy az egész Ürmös háznál csak a kis ta-
lált leány, Katica volt otthon. 

Gyönyörű napfényes délután volt. A levegő 
telve volt balzsamos illattal, melyet a virágzó ró-
zsák és akácok terjesztettek. Katica elfáradva a napi 
dologban, a virágos kertbe ment egy kissé üdülni. 

Van-e szebb, boldogabb kor az emberi életben, 
mint az ifjúság korszaka P Gond, bánat nem bántja 
szivét, él a jelen boldog pillanatának, a mult s jö-
vővel nem törődve. Avagy igen, a jövőt kíszinezi 
bűbájos, kedves ábrándokkal s a reménytől kölcsö-
nöz hitet, hogy az valóság lesz, a mi ma álom ós 
ábránd. 

Boldog ifjú' kor, a mely hamar elmúlva, oly 
gyorsan elviszed magaddal, hitünket, reményünket, 
ábrándunkat s eszményi világnézetünket. 

Katica egy rózsalugasban foglalt helyet, de alig 
nyugodott nehany pillanatig, egy hirteleni jött eszmétől 
indíttatva, a közeli akácfáról egy levélkét szakasztott 
le s kis kezeivel elkezdé tépni az egyes levélkéket s 
ajkai alig hallhatóan rebegik: szeret, szívből, szív-
ből, semmitsem utolsó akáclevélre ju t ; 
igazán. 

Kfttica harmattiszta arcát gjtnp pír, az ártat-

lanság és szemérem biztos jele futotta át; kis kezeit 
oda szorította szivéhez, szemeit, azt a gyönyörű ten-
gerkék szemeit, fel a magas égboltra függeszté s 
eperajkan egy boldogságtól ragyogó mosoly jelent 
meg s alig hallhatóan rebegé: szeret, szeret, iga-
zán . . . . 

Majd oda ment egy nyiló rózsabokorhoz, egy 
nyiló rózsát leszakasztani, s azután, hogy megtudja: 
valóban igazat mondott-e azon akáclevél, annak szir-
mait is elkezdi egyenként tépni: szeret . . . szívből 
. . . szívből . . . semmitsem . . . igazán . . . 
szeret . . . 

— Szivből! — ijeszti meg egy hang; s valaki 
meg fogja azt a rózsa szirmot tépő kezet s gyöngéden 
megcsókolja. 

A nótárius volt, ép akkor érkezett a kertbe, 
midőn Katica az akáclevelektől óhajtotta megtudni 
nyugalma elrablójának szive érzelmét. 

A meglepett leányka hangos sikolylyal húzta 
ki kezeit Tálasi kezei közül, s azután anélkül, hogy 
többé vissza is tekintene arra a csúf emberre, futott 
fel egyenesen szobájába, honnan elő sem jött, mig 
Anikó hívó szavát nem hallotta; akkor is olyan 
félve, szivdobogva állt meg testvérje előtt, mintha 
attól félne, hogy tüzelő arcáról leolvassák az ő tit-
kolni szándékolt bűnét. 

Amint meglátta Anikó azt a kipirult leányt, 
közelebb lépett hozzá, egyik kezét lihegő mellére 
tette, talán attól félt, hogy feszülő keble szétszakad 
attól a néhány szótól, mit kimondani akar; a másik 
kezével pedig erősen megfogá Katira karját s azt 
mondá neki ingerült, csaknem dühös hangon: 

— Arról az emberről neked még csak álmodni 
itm szabad J 

Katica megdöbbenve kapott szivéhez. 
— Tehát te is . . . — rebegé a nélkül, hogy 

tudná, mit beszél. 
— Én . . . én nem szeretem, hanem imádom, 

mint az istenemet! — Azzal hátat fordított Kati-
cának. 

— Arról az emberről neked még csak álmodni 
sem szabad, — rebegé Katica s egy megjelent kőny-
nyüt törült ki szemebői. 

Szegény leánynak ugy lajt az a gondolat, hogy 
sajat testvérje, — mert hiszen igy nőttek fel — 
olyan gőgösen, olyan lenézően beszélt vele. Váljon 
miért? . . . Talán mert szebb, mint ő . . .? Nem; 
vagy mert ő csak egy nulla, egy szeméten felsze-
dett semmi ott, ahol az a másik már valami ? 

De miként is tudhatta meg Anikó, hogy ő is 
gondol Tálasira ! ? Meglátta talán a kerti jelenetet ? 
Vagy az a nótárius ! ? Nem, nem! Hiszen 
az lehetetlen, mert akkor az nem érdemli meg, hogy 
csak rá is gondóljon, így tűnődött folyton magában. 

Egész éjjel nem hunyta le szemeit, mindig ott 
volt lelke előtt az a csintalan ember, a ki ugy meg-
ijesztette. Tehát szeret ! — suttogá gyakran, — 
csakugyan igaza volt az akáclevélnek. De hátha . . .!? 
Nem, az nem lehet, hiszen az borzasztó lenne. És 
mégis . . . Hogyan merte volna akkor Anikó olyan 
gőgősen mondani : arról az emberről neked még 
csak álmodni sem szabad! 

És ez igy ment napról-napra szakadatlanul, a 
reményt kétség majd aggodalom, majd meg a hit váltá 
fel szivében. 

(Folytatás* követkeiik.) 
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irasos inditvanya felett, mely napirendretérést java-
solt és erre névszerinti szavazást kért. 

— Nem kell itt napirend felett szavazni; mert 
a napirendnél vagyunk ! — kiáltott a többség. 

S mivel elnök a közgyűlésnek a miniszteri ren-
delet feletti sajnálatát nem bocsátotta szavazás ala, 
a közgyűlés óvását fejezte ki ezen elnöki erőszakos-
kodás felett. 

S igy már dél volt, mikor a közgyűlés máso-
dik tárgyára került a sor. 

A virilisek névjegyzékének összeállítására egy 
bizottságot kellett kiküldeni. Tasnádi felsorolt néhány 
nevet, kiket kiküldeni javasol. 

— Az ön ajanlatára senkit sem küldünk ki! 
— kiált hátulról egy éles hang! 

Erre Sima Ferenc feláll és ajánlja a közgyű-
lésnek, hogy dr. Filó Lajos elnöklete alatt küldje ki 
Szánthó Lajost, Schneider Józsefet, Szeder Jánost, 
Soós Ferencet és Kálmán Mihályt. S a közgyűlés 
Sima ajanlatát fogadta el. 

Most következett a költségvetés. 
Sima Ferenc áll fel és hosszabb beszédben 

megokolta, hogy a költségvetést miért nem fogadja 
el meg átalanos targyalás alapjául se. 

Kijelentette, hogy a hatalmi erőszak törvényes 
formába burkoiva bele erőszakolhatta dr. Tasnádi 
Antalt Szentes város polgármesteri szekebe; de őt 
azért Szentes város népe csak formailag ismeri el 
polgármesterének, lélekben soha. — S mert egy igy 
csinált polgármesterben Szentes város közönsége 
meg nem bizhat, a képviselőtestület többségé meg 
nem bízik; annalfogva a város vagyoni ügyeiuek 
kezelését es kormányzását kezébe le nem teheti. A 
költvég vetés eltogadasaval a községi adó kivetését 
bízza a varos az előljarósagra s egyúttal felhatal-
mazast ad arra, hogy a költségvetés keretében gaz-
dálkodjék. No hát — úgymond szónok, — arcpiru-
las és a visszaélés előtt való meghajlas nélkül ra-
tbizhatja-e a közönség azon emberre a város pénze 
felett való gazdálkodást, kit nem a többség bi-
zalma, hanem a kandidatió révén elkövetett vissza-
élés, hatalmi erőszak helyezett a polgármesteri székbe, 
— olyan emberre, ki a nép bizalmanak kijátszasaval. 
visszaélés utján jut polgármesterseghez, míg öner-
zet lesz Szentes város népében, egy krt se biz a 
város! 

Én legalabb nem bizom és a polgármester el-
leni bizalmatlansagomnak azzal akarok törvényes 
kifejezest adni, hogy első költségvetést, melyet ő 
terjesztett be, feltétlen visszavetni indítványozom. 

S mivel ily indítvány még ezen teremben nem 
tétetett — úgymond szónok, — nehogy a közgyűlés 
tajekozatlan legyen az esetleges következményekkel 
szemben, feltarom az eshetőséget, melyek következ-
hetnek abból, ha a közgyűlés egyszersmindenkorra 
megtagadja dr. Tasnadival szemben a költsegvetes 
megszavazasat. — A legrosszabb eshetőség az, hogy 
feloszlatják a képviselőtestületet, s a visszaéléssel 
csinált polgármester mellé kormánybiztost küld Szen-
tes nyakara a mai hazafias és alkotmányos kor-
mány. 

Ezzel legyen a képviselőtestület tisztaban ; én 
legalább tisztaba kívánok ezzel hozni mindenkit, 
nehogy azzal vádoltassam, hogy a képviselőtestület 
vakon ment bele a dologba. — De én azt nem tar-
tom Szentesre lealazónak, ha azért kell ide kor-
mánybiztosnak jönni ; mert ez a nép nem birt meg-
nyugodni abba, hogy választási jogát kicsikarják a 
kezebői és megtagadott attól az embertől mindent, 
kit a hatalmi erőszak ültetett a polgármesteri székbe, 

Ez Szentest a valasztasi szabadsaghoz való 
ragaszkodasaban felemeli az ország előtt, s a kor-
mánybiztos meggyalázza azokat, kiknek erőszaka azt 
idehozta! Ily felfogás és ily kilátások mellett javas-
lom a költségvrtés elvetesét, mint dr. Tasnádi Antai 
elleni bizalmatlansagunk kiáltó jelét és kérem indít-
ványom elfogadasat! 

Kristó-Nagy István egy, a miniszter által meg-
erősített polgármesterrel szemben a bizalmatlansag-
nak oly éles hangoztatásában, melyet Sima Ferenc-
től hallott, lázitást lát a miniszter ellen. (Nincs önnek 
ahoz való esze, hogy mi az a lázítás! — kiált fel egy 
hang. — (Igenis, én annak tartom, — felelt dühtől 
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reszketve az öreg Kristó István. Olyan még nem Piti Gáspár Imre, Sima Ferenc, Soós Ferenc, Soós 
volt, hogy a költségvetést meg nem szavazták volna. Sándor, Szilágyi Sándor, Szürszabó-Nagy Imre, Tö-
(Majd lesz most! Nem is volt még olyan ember a rók Imre, Udvardy Sándor, Vajda Sándor, Vecseri 
szentesi polgármesteri székben, kit nem a többség István, — összesen 54-en. 
bizalma helyezett oda! — hangzott a többség felől.) Még a fogyasztási adó bérlete forgott szóban. 

Albertényi Antal elmondja, hogy mily nagy kár Sima Ferenc kijelentette, hogy a város ne vegye ki 
lesz abból, ha a költségvetés meg nem szavaztatik; a fogyasztási adót; mert ez évben is már 3000 frt 
mert most 20 krral olcsóbb költségvetés van s en- veszteseg mutatkozik. 
nek előnyét már az első negyedben élvezné a kö- De szóló azért se venné ki, mert Tasnádinak 
zönség. Majd Balázsovics vágta magát póz-ba és nem engedheti meg a közgyűlés, hogy a város ne-
es szónokolt átkozottan hunctut tót dialecticájával, veben szerződést kössön. 
hogy fogadja el a közgyűlés a költségvetést; mert Szeder János kivenné a fogyasztási adót és 
hát milyen okosan beszélt mellette az ő collegája, 
Albertényi Antal. 

Udvardi Sándor feltétlenül elfogadja Sima Fe-
renc indítványát és szégyennek tartaná a képviselő-
testületre, ha a költségvetés kérdésében bizalmatlan-
sagot nem szavazna Tasnádinak, kinek a hatalom 

csudálja Sima Ferencet, hogy pusztán azért nem 
akar a bérletbe belomenni, hogy Tasnádi iránti bi-
zalmatlanságát ezzel is kifejesésre juttassa. 

Bálint József azt mondja, hogy soha se csu-
dalkoxzon azon Szeder János, ha a közgyűlés min-
denben és mindenütt bizalmatlanságot szavaz Tas-

adhatott polgármesteri nevet; de a közönség meg- nadinak. —• Hiszen ezt az urat nem mi választot-
tagadja tőle az erőforrást, melyeknek segítségével tuk, bizza rá a város ügyét az, aki megválasztotta, 
tisztességgel kormányozhasson. — Mi soha ! Nem és nem ! 

Szeder János megadja magát a magas minisz- A közgyűlés kimondta, hogy elfogadja Sima 
ter bölcs rendelkezése előtt, s a költségvetés elve- Ferenc indítványát. 
tésével nem kíván tüntetni a polgármester ellen (Ez Ezután a keramit-utvám ügyében telt előter-
a beszéd sok kellemetlen megjegyzésre adott alkal- jesztés fogadtatott el, s ezzel az ülés d. u. 3 órakor 
mat, mintegy kiáltó bizonyságául annak, hogy a szen- véget ért és Stammer ur polgármestere is elbocsá-
tesi közönségben sokkal nagyobb a tiszta jogszere- totta az ő lelkiismeretére őrzésére kirendelt csend-
tet, mint az úgynevezett bölcs alkalmazkodas.) Ha, őrséget! 
úgymond Szeder János, a költségvetés meg nem De ő csak azért is polgármester ! 
szavaztatik, meg lesz akasztva a város haladasa, meg Szegény jó öreg Tasnádi! 
lesz bénítva a város kormányzata. (Ennek mi nem va-
gyunk okai! zúgott a többség, hogy szinte ki se akar- — Az ő rendszere. Ámitás és poli-
tak Szeder Jánost hallgatni, — hanem azok, kik tikai szédelgéssel tartja tenn magát. — Ez 
a kisebbség erőszakát behoztak és törvényesíteni volt véleményünk a megyei tisztújítás óta 
akarják ebben a közgyűlésben!!) Zsilinszkyről. — Ezt hirdettük s ez az, ami-

Kátai-Pál János, úgymond, büszke arra, hogy vei a Zsilinszky hívőknek sok keserűséget 
Szentes az utóbbi evekben szepen haladt; de ez okoztunk; mert Zsilinszky arcán örökké ott 
könnyen ment, mert oiy polgármester foglalta el a ül a politikai ámitás mosolya, s a gyenge, 
polgármesteri szeket, kit a többség bizalma helye- vigyázatlan, vagy pláne pártállásuknál fogva 
zett oda s ha addig, mig Tasnadi ül benne, nem elfogult embereket ez a ravaszmosoly félrevezeti 
halad a varos semmire, ez onnan lesz; meri Tas- annyira, hogy szinte készek megesküdni, hogy 
nadioan nem bízik meg a közönség es nem bizza Zsilinszky ben egy nyilt, őszinte közéleti emberrel 
ra a varos kormányzását. Ö csak hivatalnoka, de van dolguk. De ez komoly csalódás, melyből ezer 
nem kormanyzoja lesz ennek a közönségnek. tény ábrándíthatja már ki a könnyen hivő-

Dr. Filo Lajos szintén csatlakozik Sima Ferenc ket. Zsilinszky közéletének és alattomos sze-
inditvanyahoz; mert oly emberre a költsegvetes vegre- replésének megvilágítására a szentesi polgár-
hajtását nem bízhatja a képviselőtestület, kit nem mester-választás alkalmából folytatott szédelgő 
ő, hanem Stammer tett a polgármesteri székbe. magatartásra nézve ime egy kép. 

Ezután elrendeltetett a névszerinti szavazás. A j Jól bejegyezze ezt minden ember az agy-
költségvetés elíogadasa mellett szavazott ¿6 képvi- velejébe és mindig elővegye ezt, ha Zsilinszky 
selő és 12 tisztviselő, tehát 38, ellene 55 s igy Sima politikai charakterét kell elfogulatlan Ítélet 
Ferenc indítványával a költségvetés elvettetett. alá venni. 

Igennel, tehát a költségvetés elfogadasa mellett Tudjuk, hogy gróf Szapáry Gyula bel-
szavaztak : ügyminiszter maga is helytelennek és elité-

Albertényi Antal, Balazsovics Norbert, Bartha lendőnek jelentette ki azon eljárást, melyet a 
István, Bánfalvi Lajos, dr. Csató Kálmán, dr. szentesi polgármester-választásnál a választók 
Csató Zsigmond, Csúcs János, Dósa Elek, Döm- j többségének akaratán gyalázatos visszaéléssel 
södi József, Gombos József, Kozák György, Kristó- elkövettek; de a törvény üres formája be 
Nagy Imre, Kristó-Nagy Isván, id. Matéffy Ferenc, 
dr. Máteffy Ferenc, dr. Mikec Ödön, Mojzsik La-
jos, Petrovics Soma, ifj. Sarkadi-Nagy Antal, Sárdi 
János, Sulc Lajos, Szeder János, Széli Bálint, 
ifj. Temesvary Antal, Udvardi-Lakos Sándor, Ve-
cseri Imre, Magyar József, Nagy Imre, Nyiry 
Gyula, Szakai Mihály, Magyar Elek, Burian Lajos, 
Aradi Kálmán, Horváth Jenő, Győri Ferenc, Beszé-
des István, Abaliy Zsigmond Sulc Karoly — össze-
sen 38-an. 

lévén tartva, s mert nemzetiségi vidékeken 
hasonló eljárást az ország közvéleménye nem-
csak megenged; de a magyar nemzet érde-
kében szinte meg is követel; annálfogva a 
belügyminiszter — nehogy precedenst csinál-
jon, megerősítette ezt a kinevezés számba 
menő választást. Igy nyilatkozott ezen kér-
désben a belügyminiszter már előre; de a 
szentesi esetből feltétlenül elitélte Stammer 
eljárását, melyre Komjáthy Béla nyíltan ki-

Netnmel, vagyis a költségvetés elvetése mel- mondta, hogy: nem volt becsületes. Ha már 
lett szavaztak: P.-Balogh Mihály, Bartuc János, 
Bálint Albert, Bálint József, Barkai János, Be-
rezvai Ferenc, Berenyi János, Biró Ferenc, Bor-
bély Lajos, Borsos Lajos, Gsik-Kovács József, Gsucs 

most a belügyminiszter ezt az eljárást saját 
hivatalos helyiségében elítélendőnek mondta 
ki, akkor mindnyájónk előtt tisztában lehet 
a dolog, hogy: a belügyminiszter Zsilinszkyt 

Sándor, D.-Szilagyi Sándor, Dónath István, Fekete j felkérdezte, hogy : miként is történhetett meg 
Demeter, dr. Filó Lajos, Földvári-Nagy István, az ő becsületes megyei kormányzata alatt ez 
Gyulai Sándor, Hoffer Adolf, Horváth Sándor, Jó- jaz erkölcstelen eljárás, mely szégyenfoltja az 
szai Sándor, Kanasz-Nagy Lajos, Kanasz-Nagy Sán- ország mai belügyi kormányzatának? 
dor, Kálmán István, Kalman Mihály, Katai-Pal Ja- Zsilinszky először azzal védekezett, hogy 
nos, Katai-Toth István. Kiss János, Korógyi József, csak igy lehet Csongrád vármegye ellenzékét 
Kovács János, Lami István, László János, Mecs- megtörni. 
Balogh Ferenc, Mészáros István, Molnar-Farkas Jo- Igen; de hiszen Balogh János eddig kor-
zsef, Molnár Lajos, Musa Gergely, Novobácky mánypárti volt s az ilyen gyalázatos eljárás-
Győző, Nyiri Antal, Papp László, Pataki József, sal önérzetes ember nem maradhat meg to-
Pásztor János, Radi János, Ruzs-Molnár István, vább a kormánypárion. 
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Mit gondolsz, kedves olvasóra, mivel vé 
dekezik tovább Zsilinszky ebben a szégyen 
letes dologban? 

Azt mondja ez az ember, hogy: a szen-
tesiek választási szabadságán elkövetett vissza 
élésre Balogh János maga adott okot — é* 
ezt jól megjegyezzék, amit itt leirunk — mert, 
úgymond ő, vármegyénk szeplőtlen politikában 
élő főispánja, hogy: ö a választás előtt Stam-
merrel együtt felkérte Balogh Jánost, hogy fo-
gadja el a polgármesterséget és csináljon békét: 
Balogh erre kijelentette, hogy: nem akar pol-
gármester lenni. Ekkor — úgymond a mi 
tisztességesen informáló főispánunk, — nekünk 
gondoskodni kellett egy másik emberről, s 
mikor ezt Tasnádi személyében megtaláltuk 
és neki megígértük, hogy ha fellép, meg lesz 
választva, akkor lépett fel, a fő- és alispánnal 
szemben tett nyilatkozat ellenére Balogh Jáuos. 

Ekkor már — úgymond Zsilinszy, — 
ránü nézve becsületbeli kérdés volt Tasnádi 
megválasztatása; mert Balogh magatartása 
nyiltan arra vallott, hogy ő velünk szemben 
akar polgármester lenni 

Igy beszéli a dolgot Zsilinszky. Feleljen 
erre Balogh János, vagy ne feleljen, Zsilinszky 
intriguája, gyáva alattomos játéka nem méltó 
bővebb kritikára. 

Egy év. 
— Népmozgalmi kimutatás 1891. évről. — 
Városunk 1891. évi népesedési mozgal-

máról az egyes hitfelekezetek lelkészeitől vett 
kimutatás szerint a következőket közölhetjük: 

Az ev. reform. egyház kebelében szüle-
tett 301 fiu, 267 leány, összesen 568 lélek, 
32 lélekkel több, mint 1890-ben. Törvényes 
ágyból született 285 fiu, ¿45 leány, összesen 
530 lélek; házasságon kivül 16 fiu, 22 leány, 
összesen 38 lélek. Ikerszülés volt három eset-
ben és pedig 1 esetben 2 fiu, 1 esetben 2 
leány és 1 esetben 1 ti és egy leány. 

Elhalt: 244 fi, 279 nő, összesen 523 
személy, vagyis 123-al kevesebb, inint a mult 
évben. 

Házasságra lépett 148 pár, 5-el kevesebb, 
mint 1890-ben, 

A halálesetek számát levonva a szülöttek 
számából, ezen egyház lélekszáma szaporodott 
45^1élekkel. 

A rom kath. egyház kebelében született 
246-fiu, 260 leány, összesen 506 lélek, és 
pedig törvényes ágyból 472, törvénytelen ágy-
ból 34 lélek. Ikerszülés 5 esetben fordult elő. 

Meghalt: 186 íérfi, 194 nő, összesen 380 
lélek. E szerint ezen egyház lélekszáma sza-
porodott 1891-ben 126 lélekkel. 

Házasságra lépett 125 pár, és pedig: 
nőtlen hajadonnal 101, özvegy özvegygyei 9, 
özvegy hajadonnal 13, nőtlen özvegygyei 2, 
vegyes vallású 19 pár. 

Az evang. egyház kebelében született 7 
fiu, 3 nő, őszesen 10 lélek; meghalt 8 férfi, 
4 nő, összesen 12 lélek s igy ezen egyház 
lélekszáma fogyott az 1891. évben 2 lélekkel. 

Eskettetett 4 pár. 
A gór. kel. egyház kebelében született 

10 fiu, 2 leány, őszesen 12 lélek meghaltak 
15 lélek s igy ezen egyház lélekszáma is 
fogyott 3 lélekkel. 

Eskettetett 1 pár. 
Az izr. egyház. kebelében és pedig: a) Szen-

tesen született 10 fiu (ezek között egy törvény-
telen ágyból), 12 leány, összesen 22 lélek, 
meghalt 5 férfi, 10 nő, összesen 15 lélek. 
Szaporodás 7 lélek. Házasságra lépett 11 pár. 
b.) a kerületben l született 6 fiu, 3 leány, 
összesen 9 lélek, meghalt 1 férfi, 2 nő, össze-
sen 3 lélek. Házasságra lépett 3 pár, 

Összegezve a fentebbi adatokat, kitűnik, 
hogy a szentesi öt vallásfelekezet kebelében 
az 1891. év folyamán született összesen 1118 
és meghalt 965 lélek s igy az összes szaporo-
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dás 153 lélek. Házassági frigyet kötött ösz-
szesen 289 pár. 

Helyi és megyei hirek. 
— Boldog uj évet kíván szíves olvasóinak 

a nSzentesi Lap" szerkesztősége. 
— Lapunk jelen számával a XXII. évi 

folyam első számat adjuk t. olvasóink kezébe, 
miért is az előfizetések szives megújítását kérjük. 

— Ú j é v i ü d v ö z l e t e k m e g v á l t á s a . Az 
újévi üdvözletek megvaltasara lapunk szerkesztője 
2 frtot, Podhradszky Ferenc 2 frt, Csonka Pai 1 írt, 
Herzog Józset 1 irtot, Koniáromy Lajos 1 frtot, Schneí-
József 1 frtot és Nyári László 1 irtot tettek le az 
EMKE javara. 

— A f o g y a s z t á s i a d ó b é r l e t targyában 
azt határozta a városi közgyűlés, hogy neui veszi 
ki azt semmi arou. A tanacs a fogyasztási adóért 
36 ezer trtot, a papirospolgarmester pedig a köz-
gyűlés jóváhagyasa remeiiyében 38 ezer frtot igért 
ezen bérletért. A kincstár hajlandó is lett volna 38 
ezer írtért kiadni, sőt a szerződést is elküldte alairas 
végett; mert a kincstár bizonyára azt hitte, hogy 
dr. Tasnadi úrban a város megbizottjával áll szem-
ben, pedig ezt az urat a varos sem meg nem bizta, 
sem meg nem bizza sohasem ! Már most. hogy a 

1 kincstar mit mond Tasnadi ur ajanlgató szereplé-
sére, azt megtaviratozta a szentesi pénzügyőrséghez, 
melynek utasitast adott, hogy a varosra rautalta a 
fogyasztási adó kezelését 40 ezer frtért. — Ezen kincs-
tári jóakarat ellen azonban a városnak meg van a 
felebbezési joga, s a varos nem tartozik többet 
fizetni, mint amennyit be vesz. — A mult évben a 
tiszta bevétel 33,000 frt volt, s igy ennél a jelen 
évben sincs többre kilátás. Tasnadi ur ennek dacára 
38 ezer frtot megigert, s innen és onnan a pénzügy-
igazgatóság 40,000 frtos haragja; mert dec. utolsó 
napján értesült a kincstár, hogy a város nem veszi 
ki a fogyasztást. 

— P r o g r a m m b e s z é d e megtartása végett 
f. hó 2-an érkezik Csongrádra Rock János országos 
kepviselő, több országos képviselő kiséretében. — 
Hock János 3-án d. e. az isteni tiszteletet is végezni 
fogja Csongrádon. Hock az ország egyik legnagyobb 
egyházi szónoka, s igy ez az istenitisztelet méltán 
kelthet széles körben érdeklődést. Délután 3 órakor 
lesz megtartva a programmbeszéd, melyen Szen-
tesről is számosan vesznek részt. 

— C s a n y o n a m e g y e e l l e n e s p á r t fe-
nyes győzelmet aratott dec. 29-én a községi képv. vá-
lasztásoknál, Kardos János plébános és D.-Vince József 
vezérlete alatt. Ez a választás azért bir kiváló fon-
tossággal ; mert Zsilinszky azzal vádolta be a püs-
pöknél és a minisztereknél Kardos plébánost, hogy 
csekély számú párthiveivel izgatja a népet a közscgi 
és megyei elöljáróság ellen. S ezen gyalázatos de-
nuncialasra az illető plébános a püspöktől figyel-
meztetést is kapott. Most kitűnt a községi képviselő-
választásnál, hogy Kardos plébánosnak van-e cse-
kély párthíve, vagy a varmegyének? — A válasz-
tás eredménye a következő. Megvalasztattak rendes 
tagokul: Tápai Gábor 165, Nyilas Pál 167, D.-Vince 
József 167, Horváth Antal 167, Gémes József 167 
szavazattal; — póttagokká pedig: Vince Menyhert 
165, Papp Balázs 163 szavazattal. — A megyei párt 
hívei és pedig: ifjabb Tabit Gáspár 16, Somodi Já-
nos biró 18, Sostán István 16, Papp János 15, Ber-
kec Mátyás 15, mint rendes és Forgó Frigyes 14, 
Bah József 13 szavazatot kaptak, mint póttagok. 
— E szerint 150 szavazattal kaptak többet a megye-
ellenes emberek, mint a vármegyei kormányzat hí-
vei. Mint levelezőnk értesít, a főszolgabíró korrektül 
járt el a választásnál, mit csak megelégedéssel kon-
statálhatunk. 

— A z E M K E s z e n t e s i f i ó k j a egyleti 
helyiségét a Pollacsek-fé!e házba teszi, a Farkas-féle 
gyógyszertárral atellen. Az ünnepélyes megnyitás 
valószínűleg f. hó 5-én lesz, de a helyiség a tagok 
használatara már a mai nappal megnyilik. — A 
kiszolgálást Moskovic Oszkár vendéglős fogja telje-
síteni. — Az egyleti elnökség a tagok hasznala-
tára számos lapot rendelt meg. 

— A z i p a r t a n o d a i b i z o t t s á g f. évi 
január hó 3-án délután 3 órakor a városi tanács-
teremben ülést tart, melyre e helyen is felhívjuk a 
bizottsági tagok figyelmét. 

— H a l á l o z á s . Vettük a következő gyász-
jelentést : 

„Farkai Zsuzsánna mint neje, ugy a maga, mint 
az összes rokonsáj neveben mély fájdalommal tu-
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datja, mikép a jó férj, testvér és rokon: Németh 
Antal, életkoranak 73-ik, boldog házasságának 40-ik 
évében, f. evi december hó 28-an d. u. 7 órakor, 
hosszas és fájdalmas szenvedés után elhunyt. A meg-
boldogultnak hült tetemei f. évi december hó 30-án 
d. u. 2 órakor, az ev. reform, egyház szertartása 
szerint fognak a közép-temetőben az örök nyugalom 
helyére tétetni. Aldas és béke lengjen a kiszenvedett 
tetemein 

— „ R e n d e l e m . " Akárcsak egy nagy-
méuósagu minisztérium, vagy pedig Dr. Kan-
csukojf, a szentpétervári rendőrfőnök, ezen 
szót használta Tasnádi, a papiros-polgármester 
a közelebbi közgyűlésen. A közgyűlés több-
ségének akarata ellenére saját akaratát mondta 
ki határozatul és pedig azon megjegyzéssel, 
hogy ezt elfogadottul kimondottnak r e n d e l , 
l i m ! Hm! Hát már ennyire volnánk, eny-
nyire jutottunk volna a tót-, cseh- és török-
¿/asa-uralom alatt, hogy nem a közgyűlés hoz 
határozatokat, hanem azokat a papiros-pol-
gármester hozza és rendeli meg? Méltán szó-
lalt fel ezen ildomtalan és alkotmány ellenes 
hang ellen Schneider József mérnök, e nemes 
érzelmű s független gondolkodású képviselő; 
kinek felszólalását és tiltakozását a közgyűlés 
nyomatékosan helyeselte. 

— E g y l e t i é l e t . A szentesi ev. ref. tanító-
testület az 1891. dec. 28-an tartott közgyűléséből 
kifolyólag, a saját kebeléből az 1892. évre a követ-
kező tagokat választotta tisztviselőkké: Elnökké: 
Szabó Lajos, alelnökke Papp László, jegyzővé Ter-
genyi Ferenc, pénztárnokká Varga Ferenc, könyv-
tarnokka Kovács Lajos tanítókat. — Ezen hírünkkel 
kapcsolatosan megemlítjük, hogy az ev. ref. tanító-
testület legközelebbi ülésén proponálni fog az elnök 
összehivasara igazolatlanul elmaradt tagoknak, az 
aiapszabalyok értelmeben érzékeny pénzbirsaggal 
való megbüntetése. 

— É r t e s í t é s A szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara elnöksége arroi ertesiti az erdekelteket, hogy 
a januari teljes ülést nem tűzte ki, rendes szokás 
szerint, a hónap első szerdajara, mivel azon ünnep 
esik. E miatt a kamara teljes ülése a vízkeresztet 
követő szerdán, az az januar 13-ikán fog megtar-
tatni. 

— V é r e s kantorvá lasz t&s D o -
rozsmait , Dorozsmáról írja tudósítónk, hogy 
ott dec. 30 án valóságos lázadást idézett elő 
az üresedésben volt kántori állás betöltése. 
A nép ugyanis Rigó József törökbecsei kán-
tort óhajtotta kántorának, mig a megyei párt, 
élén Gékus bíróval, Almásy László mellett 
foglalt állást. A hírre, hogy az „urak" nem en-
gedik Rigót megválasztani, mintegy kétezer 
főnyi nép gyűlt össze a község háza előtt, s 
Rigót éltette. Látva ezt a megyei párt, hogy 
skandalumot csináljon s Almásy választását 
biztosítsa, Gékus biró utján karhatalmat re-
kviráltatott Szegedről, mert a népet, h a n e m en 
ged, hát lövetni kell. Harminc szuronyos 
csendőr s vagy 80 méntelep katona segélyé-
vel a hatalomnak sikerült is a népet kard-
lapozással és sortüzéssel szétoszlatni s Al-
másit győzelemre juttatni. A véres esetről 
lapunk jövő számábau részletes tudósítást 
hozunk, s itt még csak azt emiitjük fel, hogy 
a nép közül többen szenvedtek súlyos sérü-
léseket. 

— M e g k é s e t t r e f e r á d a . Panaszos levelet 
vettük a tegnapi napon, amiért a kerekgyártó ipa-
rosok dec. ¿7-én rendezett baljáról lapunk mult 
szamában a szokásos referadával adósak maradtunk. 
Méltányoljuk a panaszt s ha elkésve is, ideiktatjuk, 
hogy a kitűnően sikerült mulatságon a kővetkező lá-
nyok vettek részt: tíartha Mariska, Ugrai Erzsike, 
Vereb Johanna, Bazso Esztike, Gyarmati Esztike, 
Piti Juliska, Szabó Zsuzsika, Ibolya Esztike, Sardi 
Vilma, tíiró Mariska, Szőke Mariska, Somodi Zsuzsika, 
Granic Viktorka, Bese Linka, Musa Esztike stb. stb, 
- A bál az ipartestület javara 14 írt 80 krt jöve-

delmezett, melyhez a következő felülfizetők járultak: 
dr. Filó Lajos 6 trt, Farmosi Mihály 70 kr., ifj, Nagy 
I. frt, Solyom Lajos 1 frt, Balogh Sándnr 1 frt, 
Vereb I. 2 frt, Égn Mátyás 1 frt, Soós Antal 50 kr. 
N. N, 60 kr, Insperger N. 1 frt. 

— U j l e v é l b é l y e g e k . F. évi januar 1-én uj 
okmányEelyegek jöttek forgalomba, miért is figyel-
meztetjük olvasóinkat. hogy a mai naptól kezdve 
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már minden néven nevezendő okmányaikra az uj 
kibocsájtásu bélyegeket használlák. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazon ro-
konok, jóbarátok és megtisztelők, kik felejthetlen 
nőm: Gojdár Zsuzsánna végtisztességtételén f. de-
cember hó 25-én megjelentek, s részvétőkkel fájdal-
mamat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez uton 
is köszönetem nyilvánítását. Szentes, 1891. december 
26. H.-Seabó Sándor. 

— P á l y á s a t u t a z á s i ösztöndíjra. Á 
szegedi kereskedelmi- és iparkamra pályázatot hirdet 
egy, Baross Gábor kereskedelelemügyi miniszter ur 
által tárcája terhére adományozandó 300 frtos kül-
földi utazási ösztöndíjra. Az ösztöndíj elnyeréséért 
folyamodhatnak a kamara kerületéből (Szeged, H.-M.-
Vásárhely, Baja, Szabadka, Zombor, Újvidék, Bács-
Bodrog és Gsongradvármegyék) oly tanulmányaikat 
•égzett fiatal, törekvő és kellőleg képesített iparosok, 
kik 1892-ben tapasztalatok gyűjtése és képzettségük 
fejlesztése végett külföldi utat tenni készek. Fölsoro-
landók és illetőleg ígazolandók a folyamodásban a 
a pályázó lakhelye, családi viszonyai, erkölcsi maga-
viselete, tett tanulmányai, eddigi foglalkozása és nyelv-
ismerete, a szakma, melyet tanulmányozni szándé-
kozik és a részletes útiterv, melynek keresztülvitelére 
a 300 frtos ösztöndíj elnyerése esetén vállalkozik. 
A pályázatok 1892. év január 15-ig küldendők be a 
szegedi kereskedelmi és iparkamrához. Szegeden, 1891. 
évi december hó 26-án. A szegedi kereskedelmi- és 
iparkamara; Lillin Károly, elnök. Kulinyi Zsigmond, 
titkár. 

— AB u j v & l a s s t á s o k . Most már 
félhivatalosan is megerősítik, hogy az ország-
gyűlés berekesztése január 5-én fog történni 
trónbeszéddel. Két nappal később történik az 
uj választások elrendelése, melyek január 28 án 
kezdődnek, ugy, hogy az utolsó választások 
legkésőbb február 6-án mennek végbe. 

— M e g h í v á s . A „Gsongradmegyeikör" 1892. 
évi január hó 1-én délután 3 órakor a kasinó étter-
mében tartja alakuló gyűlését, meiyre a kollegák 
tisztelettel meghívatnak. Szentes, 1891. dec. 29. 
Több joghallgató nevében: Tasnádi Imre. 

— S z o l g a k e r e s t e t i k . A szentesi polgári 
olvasókörnél Negyesi Aloert lemondasa folytán a szol-
gai alias üresedesbe jött. Akik ezen állast elnyerni 
óhajtják, forduljanak e hó 7-éíg az elnökséghez, hol 
ugy a szolgai fizetés, mint a teljesítendő kötelességek 
felől bővebb értesítést nyerhetnek. 

— P o l g á r i t á n c m u l a t s á g . A szentesi 
48-as népkör helyiségében (H.-Szabó-féle ház) ma, 
január 1-én es holnap, januar 2-án polgári tánc-
vigalom lesz. Belépti díj: férfiaknak 40, nőknek 30 
kr. Kezdete 6 órakor. 

— F a r s a n g i n a p t á r : Január 3-án a szen-
tesi 11. 48-as népkör balja a H.-Szabó fele hazban. 

Január 9-én az asztalos ifjúság bálja a kávéház 
nagy termében. 

Január 23-án a szabó ifjúság koszorús bálja a 
kávéház nagy termében. 

Külföld. 
- A világ körüllovafllá8a Egy Waescher Gilhert ne-

ü araerikai uri ember fogadott, hogy 500 nap alatt a világot 
körüllovagolja. Február 1-én indul el Chicagóból, honnét Nev 
Yorkba lovagol, onnét Havreba kel át, s aztán folytatja a lo-
vaglást Parison, Berlinen, Mosikván keresztül Szibériába, majd 
nyugati Chinába, Pekingbe; San-Franciscoból Waescher ur a 
Paciíic vasút régi vonala mentén tér vissza Chicagóba, hova 
18')3. julius havában szándékozik megérkezni. 

Irodalom 
— A vámszerződések és a gazdák. 

Gr. Dessewfify Aurél, az orsz. magy. gazdasagi egye-
sület elnöke, az egyesület hivatalos lapja, a „Köztelek" 
karácsonyi, f. hó 23-án megjelent számának vezér-
cikkében a vámszerződések hatásáról a többi között 
következőkép nyilatkozik: „Ma, midőn a 12 évre már 
megkötött kereskedelmi szerződések által teremtett uj 
közgazdasági élet küszöbén állunk, nem tagadhatjuk 
meg némi csalódásnak érzetét, bár a szerződések 
nyersterményeink kivitelénél némi reményekre jogo-
sítanak és igy kedvezőknek mondhatók; azonban 
egyéb külföldi államoknak már adott s valószínűleg 
még adandó nagy kedvezmények saját hazánk hatá-
rait nyitják meg a legtávolabbi országok versenyének: 
mezőgazdaságunk előmenetelét csak fokozottabb ter 
melés, fokozottabb szak értelem és a ^¿da-társsdaloru 
erősbődő együttműködése által biztosithatjuk. — 
Gr. Dessewfify Aurél vezércikkén kivül a .Köztelek" 
e gazdag száma tartalmazza Bűttner K. festőművészek 
eredeti illustracióval a magyarországi díjazott siemen-
thali tehenészetek ismertetését Baranyay István tollá- j 
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ból; hétről-hétre cím alatt Baross Károly szokott 
elmefuttatását a hét közgazdasági eseményeiről: he-
rényi Gotthardt Sándor érdekes kísérleteit a kon-
centrált marhatrágyaról; dr. Szilárd Ferenc érteke-
zését a poroszországi járadék-birtokról; továbbá 
Szilárd Imre ismerteti tapasztalatait a csibehus nagy-
ban termeléséről homoktalajokon, Jablonszky József 
érdekes illustrációkkal irja le a szerkesztőséghez be-
küldött álkergefe eg életmódját s a veszedelmes 
betegséget, melyet ez a juhoknál okoz s ezen kivüi 
több gazdasagi írótól jelentek meg apró közlemények. 
— A .Köztelek," mely rövid fennállása óta az ország 
első köz- és mezőgazdasági lapjává küzdötte ág 
magát, hetenként kétszer jelenik meg gazdag tarta-
lommal. Az orsz. magy. gazdasági egyesület tagjai 
évdijuk (10 frt) fejében kapjak. Előfizetési ára egész 
évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Kiadóhivatal: Budapest, Köztelek. 

Előfizetési felhívás 

MAGYAR HÍRLAP 
1892-ik évi, második évtolyamára. 

Az uj évvel mi a régiek maradunk ; lapunknak, sem 
politikai, sem társadalmi iránya nem fog változni. 

Az uj év kezdetén és az uj választások küszöbén vilá-
gosabban lát az ország népe. Megkülönbözheti a kormány és 
pártoknak politikai törekvéseit, meg az eszközöket, melyekkel 
e törekvések megvalósítására indulnak. 

A hangzatos frázisok, az üres formák mögé rejtőznek 
azok, kiknek a hatalom megtartása minden áron egyedüli céljuk. 

A szabadság hangoztatása mellett, nemcsak annak el-
nyomásara törnek, hanem a független véleményt és gondolko-
zást a nemzetből ki akarják irtani. A köz- és társadalmi élet-
ben rendszeres üldözés annak a bére, ki velők ellentétes né-
zeteket vall és hirdet. 

Az állam hatalmát első sorban nem a közjó és közérdek 
előmozditására használják, hanem ellenfeleik megfelemlitésére, 
leigázására és megsemmisitésére. Az állam hivatalnokainak és 
tisztviselőinek munkaerejét az állam, meggyőződését a maguk 
számára vindikálják ; őket az állam szolgáinak és a maguk 
cselédjeinek tekintik, 

A hatalom, jog, javadalom azoké, kik velük vannak; az 
elnyomás, a jogfosztás azoknak jut, kik ellentállanak. 

Ez irányzat ellen fog küzdeni lapunk minben sorában 
minden szavában. 

A megtelemlitéssel szemben a felbátoritást, a hivatalos 
üldözéssel szemben a sajtó védelmét nyujtjuk azoknak, kik e 
kárhozatos politika áldozatául vannak kiszemelve s e küzdel-
münkben bizton és bátran támaszkodunk az országnak e perc-
ben elnyomott és megfélemlített, de azért a nemzet szivében 
élénken élő közvéleményére, mely nekünk eddig is támogatá-
sának oly félreénthetetlen tanúbizonyságát szolgáltatta. 

A „Magyar Hirlap"-ot kitilthatják, terjesztését megaka-
dalyozhatják mindenütt, a hová hatalmuk elér, de a szabad-
elvű eszméknek, elveknek és iránynak, melynek szolgálatában 
lapunk eddig állott és a jövőben állani fog, terjedését meg 
nem gátolhatják addig, mig e hazának szabadságszerető, a 
törvénynek nemcsak formáit, hanem lényegót is tisztelő magyar 
tiai lesznek. 

A brutiális erőszak az abszolutizmos idejében elnyom-
hatta, leigázhatta e nemzetet, üldözőbe vehette a szabadság-
szeretetét, a független gondolkozást e haza íöldjén, de nem 
birta annyira megrontani az ország polgárait, hogy annak szol-
gálatába álljanak. 

A nemzeti géniusz, mely a nemzet ezredéves múltja fö-
lött őrködött, tovább fog élni, mint az az erőszak, mely a 
polgárok megíelemlitésén es a független gondolkodás elnyo-
másán alapul, és nem árulnak annyi meggyőződést a piaci 
vásárokon, a mennyi elegséges volna ama meggyőződés ellen-
súlyozására, a mi nem eladó. 

Hivei vagyunk és maradunk a 67-diki kiegyezési alapnak. 
Ezt azonban nem azoktól feltjük, kik törvényes uton és tör-
vényes eszközökkel az államra és nemzetre előnyösebben meg-
változtatni akarják, mint teszik ezt a függetlenségi párt és a 
48-as párt, hanem azoktól, kik a nemzeti és állami önnálló-
ságról való lemondásnak kutforrásául tüntetik azt föl, s kik 
ennek formáiban soha nem keresnek és talalnak erőt a nem. 
zeti jogok megoltalmazasára, hanem mindig Ilimet tudnak varrni 
belőle a nemzeti aspirációkról való lemondásra, mint teszik ezt 
az aulikusok és stréberek. 

A sajtó és igy lapunk föladatának tekintjük a hazára, 
nemzetre karos politikának útját állani és oly irány és politika 
megvalósulására közreműködni, mely egy szabad, alkotmányos 
államban a polgári és egyéni szabadságot minden igaz és hü fiának biztositja. 

Lapunk egyik állandó közleménye a rendes folytatások-
ban megjelenő regény. Kiváló hazai és elsőrendű külföldi erők 
müveit közöljük. Karácsonykor kezdjük meg Csiky Gergely 
nemrég elhunyt nagy nevü irónak „A nábob* cimü regényét, 
mely az elhunytnak utolsó müve. Azonkívül ,A nábob kincse" 
cimen egy második, rendkivül érdekfeszítő angol regény köz-
lését is megkezdjük. 

A .Magyar Hirlap" előfizetési árai: 
Egész évre _ — — — — 14 frt — kr. 
Hat hóra — — — — — — 7 , — , 
Három hóra — — — — — — 3 , 5 0 , 
Két hóra — — — — — — 2 , 4 0 , 
Egy hóra — — — — — — 1 , H) , 

Egye» szám ár t 4 kr. 

5. oldaL 

Előfizetőinknek kedves szolgálatot vélünk tenni, midőn 
Gyermek Ú j s á g o t 

mellékelünk lapunkhoz, hogy előfizetőink 7—15 éves gyerme-
kei ne nélkülözzék azl az olvasmányt, mely koruuknak minden 
tekintetben megfelel. Ez a kis újság a ,Kis Világ', mely heten-
kint egyszer jelenik meg pompás szinnyomatu melléklettel s 
melyet minden pénteken fogunk szétküldeni, olyan lesz, hogy 
tanuljanak ós okuljanak belőle a gyermekek, ne legyenek 
olyan olvasmányokra szorulva, melyek ártalmukra lehetnek. 
Avatott kezekre van bizva e gyerinek-ujság szerkesetése, s min-
den közleménye, minden illusztrációja gondos megfontolás tár -
gya lesz. 

A ,Kis Világ" előfizetési ára lesz (de csakis a Magyar 
Hirlap előfizetői szamára, más nem kaphatja meg e gyermek-
lapot egész évre 2 frt, felévre 1 frt, negyedévre 50 kr. 

Mindazoknak, akik decemberben lépnek előfizetőink közé4 

ingyen küldjük meg a Magyar Hírlap Karácsonyi ajándékát-
mely a maga érdekes voltaban és diszes kiállításában párap 
lanul áll a magyar sajtóban, s azok, akik már most negyegt 
évre szóló előfizetési összeget küldenek be, 1892. január l-ig 
ingyen kapják a lapot. 

M a g y a r H i r l a p 
kiadóhivatala Budapest, Gránátos-utca 16. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta- Tenyö—Kun-Szent-Márton—Szentes között.; 

Érvényes 1890. október 1-től. 

Szentes—Szolnok, 

indul Szentes 
Tőke 
Kszt.-Marton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
P.-Tenyö 
Szajol 
Szolnok 

5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

. 7 ó. 
indul 8 ó. 

, 8 ó. 
, 9 ó. 

érk. 9 ó. 
Budapestre érk. 1 ó. 

35 p. 
11 p. 
51 p. 
23 p. 
41 p. 
59 p. 
34 p. 
55 p. 
16 p. 
44 p. 
55 p. 

éjjel, 12 o. 
éjjel, 12 o. 
d. e. 1 ó. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 

1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
3 ó. 
4 ó. 
7 ó. 

05 
41 
2U 
52 
17 
36 
11 
31 
55 
25 
45 

d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. u. 
éjjel. 

Szolnok—Szentet. 

B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok , 3 ó. 
Szajol „ 4 ó. 
P.-Tenyő , 4 ó. 
Kengyel , 5 ó. 
Martfű , 5 6. 
T.-Földvár , 6 ó. 
Homok indul 6 ó. 
Kszt.-M ártón , 7 ó. 
Tőke , 7 ó. 
Szentesre érk. 8 ó. 

40 p. éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 
45 p. éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 
20 p. éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 
43 p. 
11 p. 
39 p. 
08 p. 
20 p. 

éjjel, 12 ó. 41 p. 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 

10 p. d. e. 
38 p. d. e. 
13 p. d. e. 

1 ó, 09 p. 
1 0. 36 p. 
2 ó. 03 p. 
2 ó. 15 p. 
2 ó. 52 d. d. u, 
3 ó. 25 p. d. u. 
4 ó. — p. d. u 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

A csongrád — fólegyházi h. ó. vasút menetrendje. 

Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc ós 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra erk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Félegyházáról Budapest felé indul 

Személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 
reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., szemólyv. 4 óra 43 perc d. e. 

Budapestről Félegyháza felé indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 2 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibusz v. 
ó. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. ejjel, gyorsv. 9 ó. 30 p. ejjel. 

Csongrád—Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhiné tétetik, miszerint a 

Szentes város határát illetőleg szedendő fo-
gyasztási és italraérési adók 1892. évi január 
hó 1 tői fogva Szentes város közpénztáránál 
szedendők és fizetendők. 

Miről a közönség miheztartás véget jelen 
hirdetménynyel értesíttetik. 

Szentes, 1891. december 31. 

Dr. Tasnády Antal, 
polgarmesrer. 
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VERSENY-REJTVÉNY. 
-M-

Elsőm — szólt Benakiba: nincs a nap alatt, — 
De mint a „régi* ellentéte megmaradt. 

Utolsóm — folyton van, s halad, bár elmarad, 
Lesd meg háromszázhatvan és öt nap alatt. 

S együtt? kivánja majd egy levéláradat, 
Hogy ekkor megfejtőm, boldognak tudd magad. 

Mindenki , aki a fenti rejtvény helyes megfejtését 1892. január hó 15-éig a 

M A G Y A R H Í R L A P 
cimü, kitűnően szerkesztett, teljesen független napilap, 1892. január—március negye-
dére járó előfizetési dij (3 frt 50 kr.) melléklésével nevezett lap kiadóhivatalának 
(Budapest, Granátos-utca 16. szám) beküldi, a Magyar Hirlap karácsonyi ajándékát és 

a bájos operette divának 

„ S Z Í N P A D I F E S T É K " 
cimü nagyérdekii regéuyét diszkötésbeu kapia jutalmul. 

A „Magyar Hirlap" kiadóhivatala. 

OCXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXy 

Bármely alkalomra 
L E G S Z E B B E M L É K E G Y S Z É P F É N Y K É P ! 

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint 

fényképészeti műtermemben, 
mely a legkitűnőbb gépekkel van berendezve, a legfinomabb kidolgozású, v i s i t t ő l é l e t n a g y s á g ú f é n y k é p e k készülnek. 

R é g i f n y k é p e k e t m e g ú j í t o k , továbbá kis képekről akármilyen nagyobb fényképet készítek. S miután a leg-
kitűnőbb vegyészek l e m e z e i t használom, azon helyzetben vagyok, hogy bármilyen ködös időben néhány pillanat alatt a 
legsikerültebb felvételt eszközölhetem. 

A n. é. közönség látogatását kérve, maradtam alázatos szolgája 
HEGEDŰS VILMOS, 

Üzlethelyiség: özv. Seresné-féle saját házamban, dr. Reis ur lakásával szemben. fényképész. 

Ü H 

Hivatalos hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. k. pénzügyminisz-

tériumnak 29206.—XX. 890. sz. a. rendele-
tével Szentes város 1882 — 1891. évi lezárat-
lan B) tabella adófőkönyvének l e s z á m o l á s a 
10 éven keresztül mind a négy tizedre elren-
delve lett. 

Ezen rendelet alapján a városi képviselő 
testület 126.—kgy. 891. számú végzésével 
alulírottat bizta meg a tiz évi, mind a négy 
(4) tizedre vonatkozó adóleszámolással. 

Ebből folyólag felhívom Szentes város 
összes adófizető polgárait, hogy az 1881. év-
től kezdve mindennemű adókönyvecskéiket 
tartsák kéznél, s ha azok bemutatására meg-
hívást nyernek, ugy azokat az adóleszámolási, 
illetve birtoknyilvántartói hivatalban haladék-
talanul mutassák be. 

Szentesen, 1891. december 22-én. 
2V3 J u h á s z János , 

birt, nyilvttó, adólesz.megbízott 

D S d - d - i g f e l ^ l r x i - u - l l x a t a t l a i i I 

Maager Vilmos-féle valódi tisztitott 

D O R S C H M Á J O L A J 
Maager Vilmostól, Bécsben 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű4emészthe-
tőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mind-
ama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi szervezet, különösen a 
mell és tüdő erősítését, a test súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, va-
lamint általában a vér tisztítását el akarja érni. 

Eg> üveg ára 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. 
szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 9 

Szentesen kapható: 

Várady Lajos, ifj Várady Lajos és Podhradszky Ferenc 

gyógyszertárában. 

ífeeatM, 18S2, Nj*m*t?U Suaa Far^ncs fytmajtájaa 


