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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

S i e r k e u t ó i é g : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nózvt 
a lap egy oldala i 4 helyre van beosztva 
Egy uely ara W kr. Bélyegdíj minden 

oeikutastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyvkereske-

déseken is felvetetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tOl fogadtatnak el. 

N y i l t t é r -ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 
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Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ara 4 kr. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tr\lajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohtnfeld A. klayv- ét papIrkerMktáésélta. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Tasnádi felfüggesztve. 
Szentes város képviselő testülete f. hó 

12-én tartott rendes közgyűlésében Sima Fe-
renc képviselő és társainak lapunkban már 
közölt indítványa alapján, dr. Tasnádi Antalt, 
ki 9 hónappal ezelőtt Stammer Sándor alis-
pán által a választási jog nyilt arcul verésével 
csempésztetett Szentes város polgármesteri 
székébe, állásától felfüggesztette. 

Felfüggesztetett hivatalos hanyagsága, ta-
nácsi végzések végrehajtásának törvényellenes 
mellőzése, felebbezési jog megsértésével elkö-
vetett visszaélés és önhatalmú eljárásáért, a vá-
ros anyagi megkárositása okán. 

Az indítványban felsorolt tények egyike 
is elég volna arra, hogy dr. Tasnádit a köz 
gyűlés felfüggessze; a tömeges mulasztás és 
visszaélés — szigorú és törvényes eljárással 
— feltétlen hivatalvesztést involvál. 

Jellemző és nagy erkölcsi tanulság van 
ebben az esetben, mely megérdemli, hogy 
vele érdemileg e helyen foglalkozzunk. 

A közönség akarata ellenére, a kandi-
datiónális joggal való gyalázatos visszaéléssel 
lett dr. Tasnádi a polgármesteri székbe beve-
zetve. Ez az eset nemcsak nálunk; de az 
egész országban megbotránkozást keltett. De 
a hóhér, ki Tasnádi kinevezésével a nép 
választási jogát felkoncolta és a pribékek, 
kik e gyalázatos munkában segédkeztek, azt 
mondták, hogy azért kell ezt a becstelen el-
járást elkövetni Szentes városával szemben; 
mert szükség van már egyszer arra, hogy 
egy nagy képzettségű, munkás és a lelkiis-
meretes buzgalomban példányképül szolgáló, s 
Szentes megromlott administratíóját reformálni 
hivatott herkulesi (sic!) erő álljon a város 
élére, aki a tiszta, becsületes administratiót 
vas erélylyel fogja keresztülvinni a város 
kormányzatában. 

Mi, megvalljuk, hogy még e rendkivüli 
egyéni értékek fejében sem volnánk hajlandók 
a nép választási jogát feláldozni, s igy mi dr. 
Tasnádi felé, bármily tehetséggel vezette volna 
is a város ügyeit, bizalommal soha nem te 
kintettünk volna; mert benne a nép válasz-
tási jogának botrányos megsértésére használt 
szégyenteljes existentia és nyomorult hatalmi 
eszköznél egyebet nem tekintettünk volna. 
De vannak sokan, kik, ha e szerencsétlen 
ember tiszteli a közgyűlés jogait, lelkiismere-
tesen végzi kötelességeit, kibékültek volna 
vele, s ugy lehet, megtűrték volna szégyen-
orcával elfoglalt hivatalos állásában. Azonban 
ez az ember, rövid kényszerpolgármestersége 
alatt még az elfogulatlanul gondolkozó saját 
híveit is meggyőzte arról, hogy teljesen kép-
telen hivatalos állása betöltésére ; mert hiszen 

ehez nem elég az orcátlanság, hanem tehet-
ség és kiváló hivatottság kívántatik. Saját 
párthívei is elitélőleg beszéltek a felfüggesztő 
közgyűlésen dr. Tasnádiról; de hát azért ők 
megkegyelmeztek volna neki; mert hiszen ők 
nyújtottak támogatást ahoz, hogy a szentesi 
nép joga dr. Tasnádi személyében Stammer 
által elgázoltassék, tehát saját bűnök gyümöl-| 
csét hasznavehetetlensége dacára is támogat-
ták ; de a többség csak törvényes jogát gya-
korolta, s a népnek tartozó kötelességét tel-
jesítette, mikor dr. Tasnádi képtelenségéről 
meggyőződve, őt hivatalától felfüggesztette s 
ezzel megkezdte ellene azt az akciót, mely e 
képtelen embernek a polgármesterségből való 
kisepretésére vezet. 

A közgyűlés nem tehetett egyebet, mint 
amit tett; mert ha közlelkesültség s nem 
gyalázó erőszak emelte volna is dr. Tasnádit 
a polgármesteri székbe, mihelyt meggyőződött 
a képviselő testület arról, hogy az ő polgár-
mestere képtelen állásának betöltésére akár 
azért; mert uera tudj", akár mert nem akarja 
kötelességét teljesíteni, őt azonnal el kell tá-
volítani a város éléről. Mert egy képtelen 
resort-hivatalnok is sok kárt tehet a városnak ; 
de egy tehetetlen, ügyefogyott polgármester 
megakadályozza az egész város életműködését 
és visszaveti a népet haladásában. 

Egy ilyen ember csak átok egy város 
nyakán. S ha magától nem megy, el kell 
seperni az útból ! 
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Városi közgyűlésből. 
Dr. Tasnádi előre sejtette, hogy a kép-

viselőtestület irányadó tagjai az ő mulasztá-
sait, visszaéléseit, önkénykedéseit és hivatala 
viselésére való teljes képtelenségét nem nézik 
tovább hunyott szemmel, s ellene a felfüg-
gesztést fogják indítványozni, mi végből hét-
főre rendkívüli közgyűlés egybehivását kérik. 
Azért, hogy ezen beadványt megelőzze és ne 
legyen kénytelen hétfőre hivni össze a köz-
gyűlést, mely felette fog határozni, a bead-
vány iktatása előtt rendes közgyűlésre hívta 
egybe a képviselő testületet f. hó 12-ére, tehát 
keddre* gondolván, hogy az ő pákulic hivei, 
kik jobbára a városi, megyei és birósági hi-
vatalnokok köréből kerülnek ki, — mint helyben 
levők és minden pillanatban mozgósíthatók 
— berukkolnak, a városi pártnak a gazda-
osztályhoz tartozó zömét pedig a nagy mezei 
munka leköti s igy kisebbségben marad az a 
párt, mely dr. Tasnádi tehetetlenségét, kép-
telenségét, s a város vagyona feletti szabad 
gazdálkodás rendszerét nem akarja tovább 
tűrni. 

Jól volt ez abból a kis suta elméből ki 
fundálva, mely Tasnádi koponyájában össze 
van zsugorodva; de hát ha sokan elmaradtak 
is a közgyűlésről, annyian mégis összegyűltek, 

amenuyi Tasnádi felfügesztéséhez szükséges. 
Aki csak jöhetett, haza jött a tanyáról; de a 
pákulicok is ott voltak a lutheránus egyház 
vezérlete alatt. A tótok is ott voltak egy szálig. 
— Ezek a derék férfiak se hitték még pár 
évvel ezelőtt, 1 ogy minő szerepet fognak ők 
játszaui Szente~ közéletében. Van abban valami 
jellemző a mai közhelyzetre, hogy a városi 
pártban, melynek szellemi fejei a nagy refor-
mátus és rom. kath. egyház lelkészei, — 
egyetlen lutheránus ember sincs. 

Ezt egykor — a mai kor jellemzésére — 
feljegyezheti a szentesi krónikairó. 

Érdekes két tábor az, mely ma a képvi-
selőtestületben egymással szemben áll. Egyik 
oldalon a ref. és rom. katholikus polgárok 
teljesen független eleme; más oldalról a lut-
heránus egyház, a városi és megyei hivatal-
nokokkal körülvéve. Mondanunk sem kell, 
hogy ezek az elemek igy, szemben a város 
közönségével, csak Zsilinszky erkölcsi fölénye 
mellett juthattak egymás mellé. 

No; de ennek a szövetségnek nincs ereje 
Szentes városa felett, s nem is lesz soha 
ha mindjárt keddre hivatik is egybe a 
közgyűlés. Ennek a közgyűlésnek érdekessé-
gét egyébiránt csak fokozta a polgármester 
felfüggesztése; de érdekes lett volna ez már 
e nélkül is. 

Magyar József, hogy ne neki kelljen el-
nökölni a Tasnádit felfüggesztő közgyűlésen, 
szabadságolás iránti kérvényt adott be, s maga 
el se jött a gyűlésre; a kis törvénytelenség 
pedig, mivel az előző közgyűlés jegyzőkönyvét 
hűtlenül szerkesztette: nem mert a közgyű-
lésre eljönni, lianem beküldte a jegyzőkönyvet 
hitelesítés végett; de ezt a közgyűlés, mint 
a mult közgyűlésnek tendentiósus és hűtlen 
szerkesztményét, újraszerkesztés végett vissza-
vetette. Teljesen hamis alakban és szavakkal 
vette ugyanis be a tisztelt főjegyző ur Sima 
Ferenc és Balogh János beszédét. S bár 
Petrovits Soma, a tót pap, kész volt hitet tenni 
a közgyűlés előtt arról, hogy a jegyzőkönyv 
hű, a közgyűlés azt visszavetette; mert nem 
akar Szentesen senki papi hittételt kompro-
mittálni. 

Mikor ugyanis dr. Tasnádi a mult köz-
gyűlésben erőszakoskodott, s nem bocsátotta 
a hivatalok vizsgálat alá vétele iránti bizott-
ság-kiküldő indítványt határozat alá, — habár 
Burián Lajos városi ügyész, mint a közgyűlés 
törvényes jogtanácsosa, ezt az indítványt tör-
vényesnek és tárgyalandónak jelentette is ki, 
— ekkor Sima Ferenc városi képviselő fel-
állt, s beszédjében a többek között a követ-
kezőket mondotta: óva intem a polgármestert 
attól, hogg hivatalos állását a közggülés akara-
tával szemben erőszakoskodásra használja fel; 
mert bárki legyen te az, aki Szentes város kép-
viselő testűletét törvényes jogainak szabad gya-
korlásában önkényűleg gátolni merészli, azt a 
képviselő testület irgalmatlanul el fogja útjából 
seperni! 

Sima Ferenc beszédjének ezen passusát 
dr. Mikec Ödön igy vette jegyzőkönyvbe: 
Sima Ferenc figyelmezteti a polgármestert, hogy 
ne erőszakoskodjék; mert a közgyűlés irgalmat-
lanul össze fogja törni* 



1 #ktal-

Hasonló önkénynyel és hűtlenséggel bánt 
el a kis_törvény telenség Balogh János beszéd-
jével is.^Természetes, hogy a közgyűlés tilta-
kozott az ellen, hogy jegyzőkönyv, illetve a 
közgyűlés tárgyalásai ily hűtlen alakban jus-
sanak papirra; de kis Mikec nem volt ott a 
gyűlésen, s nem lehetett tőle személyesen 
számon^kérni semmit; miért is többek fel-
szólalása után a közgyűlés visszavetette a 
jegyzőkönyvet. 

Csak ezután került tárgyalás ala Sima Ferenc 
városi képviselő és 56 társanak inditvanya dr. Tas-
nadi felfüggesztese iránt. 

A papirod-polgarmester sáppadtan, izgatottan 
hagyta el az elnöki széket. Milyen jó volna — gon-
dola, — ezt most Stammernek, a visszaélések nagy 
mesterének atadni; de hat Nagy Imre tanacsnok 
vette azt at es felolvastatta az inditvanyt, mely utan 
Sima Ferenc egy óráig tartó, nagy hatasu megokolo 
beszedet tartott, s kerte az indítvány eltogadasal. 

ütana Balogh János szólt röviden s az úgy 
fontossagara való tekintettel, irasos indítványt adott 
be a nevszerinti szavazas elrendelése iránt. 

Most Kristó-Nayy István allt fel sapadtan, aj-
kai reszkettek. Bizonyara a lelkiismeret turdalta azt 
a Stammer szolgálataban megőszült embert, hebegett 
annyit, hogy szőrinte nem volna igazsagos Tasnadi 
felfüggesztese; mert hat ő se helyesli ezt, se azt az 
eljárást; de azért csak maradjon. 

Érdekes volt Kristó beszéde alatt, mikor felso-
rolta, hogy ő se helyesli ezt se, azt se, Bíró Ferenc 
kózbekialtasa, ki azt kerdezte Knstotol, hogy ha 
semmit se helyesel Tusnádiban. mit véd hát benne ? 

Kristo nem feleit erre a kerdésre, de mi jol 
vélünk telelni, ha azt mondjuk, hogy Kristo azt a 
rosz lelkiismeretet vedi, melylyel ő is pribekeskedett 
Tasnadi kineveztetesénél. 

Kristó ur szónoklata azonban csak vihart kel-
tett, utana egyre pattogtak tel a szonokok. Udvarát 
es Kátai-Pál János vert a tejehez sok igazsagol. 
Kar volt. Akar falra hányják a uorsot, atar euuek 
az embernek beszeljenek igazsagrol. 

A vitának volt egy kegyetlen momentuma, mely 
Dózsa Bela, Stammer vejének, erkölcsi megkorbaesol-
tatasaval végződött. 

Ez az ur ugyanis, mar mint Stammer ur veje, 
előáll és szónokolni kezd, hogy ő Balogh Janostol 
es Sima Ferenctől nem tanul kötelessegerzetet; mert 
ezeknek az uraknak az országgyűlésén kellene lenni 
(Bizony akkor itthon szabadon lehetne gazdalkodn^ 
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ha ezek az emberek le-le nem jönnének a gyűlésekre. 
Szerk), s most is itt vannak, tehát nem teljesitik kö-
telességöket s mégis ők vádoljak kötelességmulasz-
tással a polgármestert. 

Balogh János allt fel Dózsa ur után és felelt 
Sima Ferenc nevében is. Én — úgymond Balogh 
János, — itt nem mint országos képviselő, hanem 
mint e varos polgára és a közgyűlés tagja veszek 
részt a tanacskozasban, és pedig azért, mert városo-
mat szeretem és annak érdekeit itt is kötelességem-
nek tartom vedeni. (Éljenzés.) Nekem — úgymond 
- ez a város nem adott soha semmit, mint hogy 
bizalma altal teret nyitott nekem arra, hogy e vá-
ros érdekét munkaval is szolgaihassam. — Nekem 
ez a város nem adott hozományul patikat (Taps) 
mint bizonyos képviselőknek (Dózsa B^la) az ipja, 
az alispán, a közgyűlés akaratának kijatszásaval 
szerzett itt hozományul gyógyszertárt. Csak ezt ki-
vantam — fejezte be beszedjét Balogh János, — 
Dózsa Bélának megjegyezni. 

Mint a korbacsütések, ugy csattogtak Balogh 
János szavai a konc-partra lesujtólag, a varo&i partra 
pedig lelkesültseget kellőleg. Dosa ur be is érte ezzel 
a valasszal egyidőre s kiszedelgett a teremből. 

Most dr. Slézin^er Karoly allt fel s védte Tas-
nádit. Utana Sima Ferenc tartotta meg zarbeszéd-
jét, s erre elrendeltetett a szavazas, melynek ered-
ménye az lett, hogy dr. Tasnadi 64 szóval öy sza-
vazattal szemben, állásától teliúggcsztetett. Erre a 
Tasnadi part éljenezte Tasnadit, mire a városi párt 
és a hallgatósag Sima Ferenc zajos eltetésevel feleit 
s ezen éljenzés között oszlott szet a közgyűlés. 

Egy kis tisztujitás. 
Tegnap egész kis tisztújító közgyűlés 

volt. Tulajonképen 4meg kellett volna már 
ennek 2 évvel ezelőtt történnie, de a városi 
szervezési szabályrendeletnek örökös megfeleb-
bezése folytán csak most lehetett megtartani. 

Tekintettel, hogy a tisztujitószék heti-
vásáros napra lett egybehiva: a képviselők 
nagy számmal jelentek meg. Az uj alispán 
— a ki más dologban is igyekszik méltányos-
sággal eljárni, — ugy látszik, jobban respek-
tálja a közgyűlés ama határozatát, mely szerint 
a közgyűlesek heti vásáros napra hivassanak 
egybe, mint dr. Tasnádi Antal polgármester, 
kinek tixa ideájává kezdett már válni a közgyű-
lés rendeletével szemben ellenkezőt cselekedni. 

A tiltott szerelem. 
A .Szentesi Lap" részere 

irta: SMÜCS István, szegvári tanitó. 
Egy pisztoly durranás és egy jóliranyzott ólom 

göbecsnek erőszakos betörése, annak a jó és nemes 
érzelmű szívnek zart ajtaján és oda van egy ifjú, 
reményekben gazdag elet,; mely életet a szülők kin-
csekkel telt erszenyekkel váltották volna meg, a 
kiknek egyetlen tiok, Alfréd képezte minden földi 
örömüket, a kiknek minden remenyük és büszkeségük 
az alig önallósagra vergődött, fenyes tehetségekkel 
megáldott gyermekőkben volt. 

Oh, mennyi megelegedés, mennyi őröm, meny-
nyi büszkeseg sugárzott az anyai sziv tükrén keresztül, 
a midőn gyönyörűen fejlődött gyermekén végig jár-
tatta azt a jósággal telt szemeket mintegy igy 
sóhajtva fel: remenye vagy szüleidnek, büszkesége 
a környeknek es majdan mint államférfiú, boldogí-
tója nemzetednek, fénye és örököse nagynevű csa-
ladodnak. 

De alig végzi az anya a tulboldogitó remények 
elósorolásat, mintegy vetélkedve kezdi az öreg 
Fénylaky Ákos, a férfi sarjban büszkelkedő atya, 
gyermeke szép tulajdonait dicsérgetni. 

- Mégis csak kár volt Alfrédnek arra a hálatlan 
politikai pályára lépni, hol az ember egyebet sem 
tanul az örökös nézeteltéréseknél, a pártérdekek előre 
vagy hátratolásanál és néha olyan ígéretek megte 
ese is szükségeltetik, a minek beváltása hasonlít a 
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Bent a teremben, mint kint a folyosón, 
egyaránt izzadó homlokokat látott az ember. 
A teremben a képviselők izzadtak a fullasztó 
hőségtől; a folyosón az aggódó pályázók hom-
lokán gyöngyözött a hideg verejték. 

Furcsa is az! Milyen könnyen, milyen 
játszva ejtünk el — a pályázók nagy száma 
miatt, — hitvány 4 - 500 forintos állás-
ról szegény embereket, talán azon tudat nél 
kai, mert egy élet összes jövőjét, egy család 
összes reménykedését tettük tönkre; pedig ha 
tudnánk, hogy a tegnapi közgyűlés után i s ^ -
hány aggódó jelölt, hány szerető hitves é s x 
hány éhes gyermek szemeiből fakadt keserű 
könny ? . _ 

De hát az élet könyörtelen, a köiétet 
pedig olykor kegyetlen s lecsendesítik a há-
borgó lelkiismeretet azzal a vigasztalással: 
hogy a közérdek az első. 

A tisztujitószék lefolyásáról különben a 
következőkben számolunk be: 

Dr. Csató Zsigmond alispán, mint a tisztujitó-
szék elnöke, megnyitván a közgyűlést, bejelentette, 
mikép egy kerületi orvosi, egy alszámvevői, egy al-
kapitanyi, egy árvaszéki kiadói, egy adóügyi fogal-
mazói, egy pénztari tiszti, egy adótiszti, egy rendőr-
autós! és két írnoki állomás töltendő be. 

A kandidáló bizottságba a maga részéről Kiss 
Zsigmond és Petrovics Soma képviselőket nevezi ki, 
a közgyűlés részéről pedig ugyanezen bizottságba 
Sima Ferenc és Balogh János képviselők, bizalmi 
férfiakul pedig Szeder János, dr. Filó Tihamér, Te-
mcsváry Antal és Bartha János választattak be, mig 
a jegyzőkönyv vezetésére Eercka Zsigmond h. jegyző 
kéretett fel. 

Ezután a kandidáló bizottság visszavonulván, 
a kijelölések ejtettek meg. A kandidálás jó másfél 
órát vett igénybe, s eredménye a következő; 

A kerületi orvosi allásra jelöltettek: dr. Nagy 
Miklós, dr. Cukkerman ¿Soma, dr. Götzl Bertalan 
és dr. Mátéffi Pál. Az állásra szavazattöbséggel dr. 
Gzukermman Soma választatott meg. 

Az alszámvevői állás azon okon; mert a pályá-
zók egyike sem lévén felvéve az országgyűlési kép-
viselő választók névjegyzékében, ezúttal nem volt be-
tölthető. 

Az alkapitanyi állásra Dunaháti • Mészáros Fe-
renc eddigi alkapitany választatott meg, egyhangúlag. 

Az árvaszéki kiadói állasra paiyazok közül je-
löltettek : Mészáros Mihály, Török Imre, Balassa Bá-

roazpénzhez! És pláne egy tojtott levegőjű irodaban 
lakni, nap és éjhosszat meggörnyedve munkálkodnia 
kell az embernek, meg csak odáig is eljuthat, hogy 
neve utau a ministen togalmazoi oimet oda bigy-
gyeszthesse! 

— Akos! Akos 1 szigorú véleményed van fiunk 
jövőjéről. Lásd, ő minden gazdagságunk dacára is 
szorgalmasan tanult, szerény, illedelmes, tisztelet meg-
adó, leereszkedő, az utolsó munkáshoz is nyajas. 
Hidd el, ezen szép tulajdonok nem soka fogjak késlel-
tetni azt, hogy ő, ki a keletet beutazta, a müveit ¡nem-
zetek nyelvet csaknem kivétel nélkül elsajátita, mi-
szerint alig par évmuiva az államtitkárságig is fel-
vihet! ? 

— Lam, lám 1 Te is csak olyan vagy, szólalt meg 
az öreg Fénylaky Akos, mint a többi fehércseléd, 
azt gondolod es hiszed, hogy egy államtitkárságnál 
mar fenyesebb alias nem is létezhetik a világon? 

— Mar engedj meg, de én ennél az általad oly 
magasra dicsért állásnál többre becsülök egy had-
nagyi allast is, mondhatom, ha nem vettem volna 
beteges allapotodat annyira szivemre, minden kö-
nyörgésed dacara sem lett volna Alfrédunkból mas, 
mint katona. 

— Oh ! nem tudod te e szónak, »katona« az értel-
mét felfogni. Nem, nő arra nem képes! Csak mi 
férfiak tudjuk ennek a szónak horderejét érteni, hogy 
mily dicső az, ha egy ifjú a haza védelmére feles-
küdve, kitartóan lelkesülve, vitézen küzd annak Jólé-
téért, sőt ha kell, érte vért és életet hoz áldozatul 
mint, egy megmutatva azt, hogy neki a hazaszere-
tete ép oly szent kötelesség, mint a szülők iránti 
szeretet. 

— És nézz körül! E terem falain függő képsorozat 
mind a dicsőén elhalt Fénylaky nemzettségnek hőseit 
abrazolja, nem-e volnál boldog, ha Alfréd képe is 
itt díszelegne a késő unokák örömére e sorok 
között ? 

— Oh ! Akos, mennyi hálára köteleztél le akkor, a 
midőn megnyugvásodat, illetve beleegyezésedet adtad, 
hogy Alfréd a politikai pályára léphessen! Hidd el, 
eletem éveket nyert csak az által az egy gondolat 
által, hogy fiunk közelünkben lehet és háború esetén 
nem keil rettegnem drága életéért. 

— Mert bizvást mondhatom, hogy fiam halála az 
én életem végóráját jelentené. 

— Pedig kedvem volna arról a tentafogyasztó 
mesterségről lebeszélni. 

—Lasd,vagyonunkés terjedelmes birtokaink fényt 
pompát biztosítanak neki, ősi neve tekintélyt és bi-
zalmat, erényei (mi még katonánál is fődolog) elő-
menetelt, termete, daliás alakja kitartást és ez által 
dicsőséget biztosítanak részére . . . . 

Így beszélgetett a két öreg egyetlen gyermekők-
ről . . . Nem is gondolva, hogy a könyörtelen sors 
mily bánatot és fajdalmat rejteget számukra? 

De térjünk Budapestre ! 
A belügyministeriura tisztviselői egy gyönyörű 

koszorút küldenek öngyilkosságban kimúlt hivatal-
tarsuk koporsójára. Mert Fénylaky Alfrédot szorgal-
mas, becsületes, magas műveltségű, nemesen bőkezű 
hivataltársnak ismerte mindenik. 

A hivatalnokot, mint társat, illette e koszorú, 
nem, mint Fénylaki Alfrédot, az öngyilkost. 

(Folytatása követkwik.) 
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lint és Bóné Antal. Ezen állásra a beadott 144 
szavazat közül 102 szavazattal Török Imre jelente-
tett ki az alispán által megválasztottnak. 

Az adóügyi fogalmazói állásra jelöltettek: Ke-
mény Dezső, Bugyi Antal, ifj. Garai Imre. Szavazat-
többséggel Bugyi Antal került ki győztesen a válasz-
tásból. 

Ekkor a közgyűlés délutáni 3 óráig felfüggesz-
tetek A délutáni folytatólagos közgyűlésen minden-
nekelőtt 

az adópénztári tiszti állás töltetett be. Jelölve 
voltak: Szűcs János, Sághy Pál, Damjanovics Sán-
dor, Dolescb József és Gulyás János. Szavazattöbb-
séggel Damjanovics Sándor jelentetett ki megválasz-
tottnak. 

Az adótiszti állasra jelöltettek: Balassa Balint, 
Saghi Pál, Bóné Antal, Brazzaratto János, Székely 
Albert, Balogh Antal, Kemény Dezső, Galfi Sándor, 
Fekete Gábor. Ez allasra Bóné Antallal szemben 
erős küzdelem utan Kemény Dezső választatott el 
szavazattöbbséggé!. 

A csendbiztosi állasra bárom pályázó: Balassa 
Balint, Balog István és Jobban József jelöltettek, 
itt Balogh és Jooban között folyt erős küzdelem, 
mely Balogh István győzelmével végződött. 

A ket írnoki allasra 15 pályázó jelöltetett, még 
pedig: Balassa Bálint, Szekely Albert, Jobban Józset, 
Bóné Antal, Ágoston Péter, Balogh Antal, Brazaratto 
János, Fabián-Tótb István, Csala Imre, Fekete Gá-
bor, ifj. Garay Imre, Szegi Zoltán, Galli Sándor, Raba 
Dénes és Bíró Pal. Szavazattöbbseggel Fábián-Tóth 
István és ifj. Gálfi Sándor választattak meg. 

A megválasztottak az esküt nyomban letették 
a közgyűlés szine előtt. 

Ezzel a tisztujitás véget érvén, a közgyűlés az 
alispan éltetése közben délután 6 órakor véget ért. 

Helyi és megyei hirek. 
— Tisztu j i tás . A városnál újonnan rend-

szeresített tiszti állások betöltése végett f. hó 14-en 
tartott tisztújító közgyűlés alkalmaval a következők 
valasztatttak meg és pedig: a kerületi orvosi allasra 
dr. Cukermann Soma; az alkapitányi allasra Dnna-
háti-Mésaáros Feren; az arvaszéki kiadói allasra lörök 
Imre, az adóügyi togalmazói állasra Bugyi Antal; 
az adópenztán tiszti állasra Damjanovics Sándor; 
az adótiszti allasra Kemény Dezső; a csendbiztosi 
allasra Baloyh István; a két Írnoki allasra Fábián-
Tóth István es ifj. Gálfi Sándor. Az alszamvevői 
alias — nem levén alkalmas pályázó ezúttal nem 
töltetett be. 

— Kinevezések A hivatalos lap vasarnapi 
szamában közli Bubacsek Pal mindszenti ügyvédnek 
kinevezeset es dr. balánky Jozsetnek a zomborijoi-
rosagtol a szentesi j birosaghoz történt athelyezeset. 
Az uj birak mar legközelebb elfoglaljak hivatalaikat. 

— A köve tvá l asz t ók névjegyzekének es a 
III. oszt. kereseti ado kivetesi lajstrom betekintesére 
ismételten felhívjuk az illetők ügyeimét. A követ-
választók névjegyzeke a közigazgatasi irodaban, a 
111. oszt. ker. adókivetési lajstrom a városi adóhi-
vatalban tekinthető be. 

— Népünnepé l y . A kereskedő ifjak nép-
ünnepélyt rendező bizottságától vesszük a/ ertesitest, 
mely szerint azon hir, mintha a nepünnepely elha-
lasztódnék, nem felel meg a valósagnak. A népünne-
pély a f. hó 31-én a Széchényi ligetben okvetlenül 
meg lesz tartva. A rendkívül gazdag programmot 
tartalmazó ünnepélyre a belepti díj felnőttek részere: 
30 kr.f gyermekek részére 10 kr. lesz. Minden 30 
kros belépti jegy részt vesz az esti 7 orakor tartandó 
számtalan értékes tárgyak kisorolasaban is. 

— A Vinecke-féle üstökös , mely julius 
1-től 9-ig nálunk is latható volt, nemsukara teljesen 
eltűnik szemeink elől. Az üstökös 9-én állott legkö-
zebb a földhöz. A távcsővön nézve, kiterjedt köd 
tömegnek látszott és szabad szemel azért nem lehe-
tett jól látni; mert megjelenése a leghosszabb na-
pok és a legrövidebb éjjelek idejére esett. Az üstö-
kös napkörüli útját körülbelől őt és félév alatt teszi 

m e g ' _ Ha l á l o z á s . Mindazon rokonok, ismerősök, 
jó baratok ós megtisztelők, kik istenben boldogult 
feledhetetlen kedves leányunk* Itrétiának f. hó 12-én i 

SZENTESI LAP. _ _ _ 
végbement temetésén megjelentek s szülői mély fáj-
dalmunkat igaz résztvétök nyilvau'tása altal enyhíteni 
igyekeztek, — fogadják ezúton is halas szívből fa-
kadó őszinte köszönetünk nyilvánítását. Szentes, 1892. 
julius 14. Babós József és családja. 

— A zóna hód i t . A belügymínister f. évi 
51200. sz. a. kiadott körrendeletével felhívást inté-
zett a varmegyékhez, melyben meghagyja, hogy az 
időszámitasnak az egész orszagban egyenlősítése ér-
dekében haladéktalanul tegyék meg az intézkedést 
arra nézve, hogy az összes varmegyei és községi 
hatóságok, közhivatalok és intézetek a f. évi julius 
31-től aug. 1-ére virradólag szintén a közép-európai 
egységes időszámításra térjen at. E szerint a jövő ho 
1-től kezdve nemcsak a vasutak fognak zonaidő sze-
rint közlekedni,; de ezen időszámitasnak megfelelőleg 
íognak a hivatalokban is dolgozni nemcsak; de a 
toronyorak is a zonaidőt fogjak mutatni. 

Hazánk és a főváros, 
— Aa u j kereskedelmi min iszter . A 

minisztertanács e ho 7-ken döntötte el, üogy Baross 
utódja ki legyen. Lukacs Bela kereskedelmi allam-
titkar szemelyeben allap^dtak meg. Lukacs hü mun-
katarsa volt Barossnak s részes minden nagyobb 
intézkedeseiben. A munka és szorgalom nyert elis-
merest, minor Lukacs Belát a díszes polcra emelték. 

— Az u j pénz. A valutajavaslatok törvény-
erőre emelkedese es uatalybaieptevel forgalomba ho-
zandó magyar pénzek rajzait numizmatikai és heral-
dikai szempontool történt pontos megvizsgaltatasuk 
után, a pénzügyminiszter vegkg jovahagyta, ugy, 
hogy most mar megkezdhető az aranyermek es a 
presek elkeszitese. Legelőször arany busz korona-
sokat vernek, de majdnem egyidejűleg ezüstkorona-
kat is vernek. Az arany-érmeket, melyek veretese 
valószinüleg mar három hónap múlva foganatba 
lesz vehető, valószínűleg azonal torgalomba helye-
zik. Majdnem az összes magyarorszagi és ausz-
triai bankok es első sorban az osztrak-magyar bank, 
előkeszületeket tesznek arra, hogy, a mennyiben 
az allauii penz.verőintezetek maganosok szamara is 
dolgozhatnak, szinten nagyobb araiiykeszleteket szál-
lítsanak ez intézetekbe, meg az esetben is, ha eleinte 
az arany penzze veretese nem fogna haszonnal járni. 
Mihelyt a veredek megfelelő mennyisegü aranyat es 
ezüstöt pénzzé vertek, azonnal megkezdik a nikkel-
pénzek veretesét es kiadasat, a melyek szamara a 
sima nikkel-lemezeket körülbelül ket-harom hónap 
múlva szállítják, hogy a forgalomból a 10 és 20 
krajcarosokat mihamarabb bevonjak és azok ezüst-
jet ismét koronások veretesére hasznaihassák. Csak 
ezután veretnek ki a bronzüllerek, később a oronz 
ketti.iéresek es leguióljara az aiany tizkoronasok. E 
szerint az összes uj váltópénz — ideértve az ezüst-
koronasokat is — a jövő év első feleben mar for-
galomban lesz és a regi réz- es ezüst váltópénz ekkor 
mar majdnem teljesen De lesz valtva. Az aranyermek 
egyik oldalan dombormű Len,ő telsege egesz alakja 
laiuato koronázási öltöny ben,magyar lovassagi tá-
bornoki egyenruhában, a koionazasi köpenyben, fe-
jén a korona, jobb kezeben a jogar, balkezeben az 
orszagalma. A címerben az összes szinek a heraldi-
kaban szokásos modon lesznek jelezve. 

— A v a l u t a rendezésről szólő törvényjavas-
latok targyalasat jul. 11-én kezdte meg a képviselő-
ház. Pénzügyeink e nevezetes reformját rokonszen-
vesen fogadta minden part, s igy aligha lesz hosszú 
vita. Hegedűs Sándort, ki mint a pénzügyi oizottsag 
előadója tartott alapos beszedet a valuta reformról, 
es Wekerle Sándor pénzügyminisztert, ki a vita leg-
kezdetén tartotta szükségesnek felszólalni, az ellen-
zek is helyeslések közt hallgatta. Az osztrák képvi-
selőház szinten julius 11-en kezdte e törvényjavaslatok 
targyalasat. Ott azonban sok a kifogás es hosszú 
vitara van kilátás. A magyar képviselőház valószi-
nüleg mar e héten betejezi tanacskozasait, s elna-
polja üléseit a nyári szünidőre. 

. od %L 
gyar Géniusz* életrevalóságának. £ számban találjuk továbbá 
Ferdinánd román trónörökös s menyaszszonyának, Victoria 
edinburgi hercegnőnek sikerült arcképet és a Belesev gyilko-
sainak pőrében tartott végtargyalast abrazolo képet is. Az em-
lítetteken kívül a ,Magyar Géniusz* behatóan foglalkozik a 
napi renden levő akiuahs esemenyekkel, melyeket a leghivatot-
tabb tollak ismertettek, s melyeket a legkiválóbb művészek 
mutattak rajzokban. Mindezek mellett a .Magyar Géniusz* a 
legoksobb hetilapok egyike s a közönség, mely méltán érdek-
lődik az illusztrációk iránt, melyek az eseményeket képekben 
mutatjak be, könnyű szerrel juthat e fényes kiállítású laphoz 
A „Magyar Géniusz- élóíizetesi ara egész évre 10 frt, félévre 
5 írt, negyedevre 1 frt 50 kr. Újonnan belépő előfizetőink a 
„Kenyer' cimü emleklapot ingyen kapjak. A .Magyar Géniusz* 
szerkesztősege és kiadóhivatala, Budapest. VIL, kerepesi-ut 14. 

CSARNOK. 
Vizhátán., 

Irodalom 
— A hercegprímás sajátkezű jegyzeteit, melyet a fő-

rendiházban rögtönzött beszédehez készített, közli a .Magyar 
Géniusz* legújabb száma. Neaikulönben meltan kelthetett fel-
tűnést az a ket kép, melyek a Balatonfüreden időző Stefania 
özvegy trtnörökösnő kíséretet mutatjak be. A fényesen kiállított 
szain ezeken kivul meg a következő érdekes tartalommal bír. 
kohn Dávid „Az uj pénzről* értekezik szellemesen és tárgyila-
gosan. Igen erdekes közlemény továbbá az is, mely a főrendi 
ház hangulatat és kepét tárja az olvasó elé, akkor, inidón Ma-
gyarorszag hercegprímása beszelt. De a legnagyobb örömmel 
emeljük ki Dócy Lajosnak „Olah Nibelungok* című, szellemtől 
szikrázó novellaját. Ignotus es Versenyi György nangulatos köi-
temenyei, valamint a 10 keppel illusztrált „Spanyol bikaviadalok* 
ciiUÜ rendkívül érdekfeszítő cikk megannyi bizonyítékai a „Ma. 

í 
— Útleírás. — 

Irta : Bugyi Károly. 
Molnár József, sarospataki erdemes halász, mol-

nár és ácsmester a kitűzött időben — junius hó 
23-an — coetusunkban pontosan megjelenvén, tisz-
telettel bátor volt jelenteni, miszerint a dereglye fer-
tig-keszen vagyon,u— s egyben felkert bennünket, 
hogy a delutam vizrebocsatason,— mely a pataki vár 
alatt fog megesni,— mulhatlanul jelenjünk meg. Józsi 
bácsi, az egesz Zemplenmegyében előnyösen ismert 
halasz, vízimolnár és ácsmester jelentése örvendetes 
tudomásul vetetett s a hat tagu , Bodrog-Tiszahati-
Dereglye-Utazok-Szövetkezete,*— névszerint: Béni, 
Laci, Bandi, Ferkó öcsém s én, szentesiek, és Iftene 
besztercenaszodmegyei illetösegű kepeszdesz kollegánk 
menten teljes ülést tartott, melynek tárgyát kepezte 
a dereglye megbiralasa, átvétele es felavatasa körüli 
eljárások megvitatasa. Ferkó öcsém azon inditvanya, 
hogy a hajó »Üikan* névre kereszteltessek és ünnep-
segek közepett avattassek fel: viharos, sőt orkanszerű 
tetszesre talalt, mely meg tokozodott akkor, midőn 
eleve kidolgozott tervet részleteiben előterjesztette. 
Ferko öcsém valamikor regen olvasott egy tengeri 
hajó telavatasaról, mely Fiúméban történt, s ő ily 
mintara ohajtotta az ünnepsegeket elrendezni. Ama 
hajó telavatasan volt egy pont, mely különösen lel-
kesedest keltett, az tudniillik, midőn a hajó nevét 
megkapta, agyú dörrent, dana hangzott, zene zendült 
s a hajó orrara erősitett pezsgős üveget villanyos erő 
agyonzúzta s a habzó draga nedű tajtékozva folyt 
végig a hajó orrán. 

A Ferkó tervébe ez ugy volt alkalomszerűen 
módosítva, hogy veszünk egy nagy üveggel bort, azt 
az ünnepélyen megisszuk, Iftene koma kihozza s meg-
tölti az ő ősi mordalyat, — Laci enekel Szent-Dávid 
zsoltarából, — Bandi ünnepi poseban eldeklamája 
telavatasra irt eredeti költeményt; 

„llajonk tehát „Orkán" legyen,— Mélyébe min-
ket bevegyen, — Szállítson el tűzhelyünkre — Neptum. 
vigyázz eletünkre. Amen." 

Erre Iftene elsüti mordalyat, az óriásit dörren, 
Beni a kiürült üveget roppant erővel odavágja az 
Orkán orrahoz, mi lelkesedessel éljenzünk s a fel-
avatas veget ér. 

Ferkó a tervert szűnni nem akaró tapsban ré-
szesült, sőt fel is emeltük. Aztán hozzá láttunk az 
előkeszületekhez. 

Délután pedig vonultunk kifelé a vár alá. Laci 
zsoltarral, Bandi a felavatási költeménynyel, én ke-
zemben a borral telt Ágnes vizes üveggel, Iftene a 

töltött mordálylyal, Ferkó és Béni tehermentesen, 
Józsi bácsi komoly arccal egy evezőre támaszkodva 
vart bennünket, büszkén szemlélte remekét. Hozzá 
láttunk a bírálat és átvételhez. Megnéztünk apróra 
mindent. A tat szépen le volt deszkázva, a guzs-
ágyak finom munkával erősen s csinosan megcse-
lekedve, s a balkonyok is csaknem kétharmad rész-
ben elérték a kikötött vastagságot. Az iszkába a mo-
hát ritkásan bár, de tőle telhetőleg erősen fogta, a 
mohát a kikötött tölgyfa cinvessző helyett gyékény-
szal tartotta le, de hát Józsi bácsi azt mondta, hogy 
ez ugy jobb, mar pedig neki kell tudni. Béni azt a 
megjegyzést kockáztatta, hogy tán nem helyes az, 
hogy a dereglye oldala, sőt feneke is csupa görcsös 
fából készült s az evezők nyeleiben is három-négy 
görcs van. Józsi bácsi erre méltatlankodva azt a 
kérdést tette, hogy hát ő az oka annak, ha & fában 
fagörcs van ? Mire mi teljesen igazat adtunk Józsi 
bácsinak, élesen megróttuk s lehurrogtuk Bénit. 



4. oldal. 
Ax ünnepség majdnem programmszerüen 

folyt le. Az ugyan nem volt a programmban, hogy 
az erősen megtöltött mordály Jftenét hanyatt löki, 
sem az, hogy Béni az üveget irgalmatlanul odacsap-
ván az Orkán orrához, egyensúlyt veszt s a Bodrogba 
potytyan; de hát elvégre is ez a dolog lényegén nem 
gen változtat, különben pedig a szavalat, ének, ivás 
és éljenzés fölségesen sikerült. 

Az Orkán most már fölavatva, ott úszkált a 
kis öbölben, — még nem lehetett ugyan huzamosan 
benne ülni, mert minden felől ömlött be a viz, de 
Józsi bácsi azt mondta, hogy ez igy dukál, majd meg-
dagad pár nap alatt. 

Meg is dagadt, mire útnak indulandók voltunk. 
A kalendárium junius 26-át, vasárnapot irt, 

midőn a fölszerelést hónunk alá csapva, a teljes 
képezde, és a főiskola nagy részének kiséretében, lép-
deltünk ki a kis öbölben horgonyzó Orkánunkhoz. 
A cók-mók mindössze egy-egy téli kabátból, jó meny-
nyiségü dohányból állott; — az élelmiszerek raktá-
rában két-két konviktust brugó, egy-egy kiló vastag 
szallona (sütésre, alkalmas) s egy-egy félliter szilvó-
rium volt. 

Az elindulás pillanata elkövetkezett A Ferkó 
tervében ugy volt, hogy Iftene lő egyet a mordály-
bol, de nem volt bátorsága a múltkori szerencsétlen 
kisütés óta. Így hát üdvlövés nélkül, de egetverő 
hurrák és éljen-kiáltások közt mentettük evezőinket 
a Bodrog vigan csobogó habjaiba. 

SZENTESI L A P 

el, ezen állásokra a városi tanács által pályázat 
nyittatik, — külön-külön 50 frt, azaz ötven 
forint évi fizetéssel. 

Felhívja tehát a városi tanács mindazon 
okleveles szülésznőket, kik ezen állások vala-
melyikét elnyerni óhajtják, hogy a szülésznői 
tanfolyam bevégzését igazoló oklevéllel ellátott 
kérvényüket a f. évi ju l ius hó 2 0 - i k 
napjáig a tanácshoz nyújtsák be. 

Amennyiben pedig a város belterületére 
választandó szülésznő a III. és IV. tizedben 
fogja teendőit végezni s ezen tizedek valame-
lyikében, a külterületre választandó 6 szülésznő 
pedig, lehetőleg valamelyik tanyai iskola kö 
zelében tartozik lakást tartani, — a pályázati 
kérvényben tized és házszám, illetve a külte 
rületen a határrész és tanyaszám, hol az illető 
szülésznő lakását tartani fogja, a pályázati 
kérvényben megjelölendő lesz. 

82 . m m 

Kelt Szentes város tanácsának 1892. évi 
junius hó 25-én tartott üléséből. 

3V3 Dr. Tasnády Antal , 
polgármester. 
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AZ ELSŐ ALFÖLDI O 

c o g í í a c - g y A b § 
Halász Ferenc és társa Kecskemét § 
ajánlja minden fajú COGNAC-flyártmányait, különösen az j 
orvosi tekintélyek á l u l kellemes és flyogyhatasu I ta l - -

nak elismert 

CYOGY-COGÍlACJ/íT, 
mely palackokban kapható Szentesen : 

Roblcsek Gáborné, SzénásJ Feeno, 
Mahr Kázmér, Burlán József, 
i f j . Kováos Sándor, Moskovio Oszkár 

ö és Szépe Károly urak üzleteiben. 10—10 
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Bérleti hirdetmény. 
A szentesi ipartestület tulajdonát képező 

I. t. 210. számú (céhház) házánál levő alsó 
nádas épület egészben, a vagy terem alatt lévő 
pincével együtt, haszonbérbe kiadó. 

A lakás vagy magánlakásnak, mint korcs-
mahelyiségül is használható, esetleg bérlő ál-
tal a szolgálattétel is teljesíthető. 

Bővebben értekezhetni 
Soós Ferenc, 
ipartestületi elnöknél. 

1461. T . 892. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város belterületén, a már létezőn 

kivül még egy, — a város külterületére pedig 
6 szülésznői állás rendszeresítése határoztatván 
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disznópor. 
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Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek 
bizonyult a sertések között nagy pusztítást okozó orbánc (Rothlauf), 
lépt&lyog (Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz emésztés 
hasmenés (Ruhr-Durchfall) nátha és hurut ellen. 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként 
kétszer vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi 
kevertessék sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozzaa sörte 
hullatást és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt 
okozó bajnak veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 
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SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors, pontos , Ízléses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

S Z E N T E S I LAP44 
c i m ü v e g y e s t a r t a l m ú k ö z l ö n y r e , m e l y i m m á r huszonkettedik évi folyamába lépett , — előf izetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Iratos, 1899« Nyomatott Sima Ferenc gyortsajtóján. 




