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Előfizetési árak: 
Egy évre . 
Fél évre . , 
Negyed évre. 

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

S i e r k e n t ó i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részéi illető közlemé-
oyek es az előfizetési p é u — . . 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseiere nózvt 
a lap egy oldala 14 helyre van beosztva 
Egy üeiy ara 90 kr. Rélyegdij minden 

Beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Sehőnfcld A. könyvkereske-

de aeben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kesek 
töl fogadtatnak el. 

Hyi l t t ér - f cam 
minden egyes t«r kéilóse 30 kr 
Kézirat«k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
u i i r i M . k i l é i i é s p é a t s k e a r e n e i . 

Egyes szám ara 4 kr. 

Főszerkesztő és kiadó-tulajdor.e« SIMA FERENCZ 

Felelős szerkesztő: PINTÉR GYULA. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Náatfer és SoMafeM A.klayv- és paplrkereskeáésélea. 

Ugyanitt egyes számok is kapbatt.. 

Olvasóinkhoz! 
Lapunk szerkesztőségének vezetésében, 

a mai napon, személy változás állott be; a 
mennyiben a felelős szerkesztést Pintér Gyula, 
lapunk egykori főmunkaiársa, vette át. 

Talán mondanunk is felesleges, bogy ez 
a személyváltozás egyáltalában nem involvál 
sem elvi, sem rendszer változást. 

E részben nem csak felelős szerkesztőnk 
egyénisége, banem az a tény is elég garan-
ciát nyújt, bogy az eddigi felelős szerkesztő, 
ki egyúttal lapunk kiadótulajdonosa is, főszer-
kesztői minőségben továbbra is érvényesíteni 
fogja befolyását a lap szellemére és erkölcsi 
irányára. 

Tehát maradunk azok, a kik voltunk; 
törhetetlen harcosai a közérdeknek, kik Cson-
grádvármegye közéletének teljes erkölcsi re-
konstrukcióját, és ugy Szentes városnak, mint a 
vármegye többi községeinek javát és előhala-
dását munkálni, tartjuk működésünk egyetlen 
céljának. 

E cél elérésére irányuló törekvésünkben, 
mint eddig nem hagytuk, ugy ezután sem 
hagyjuk magunkat feszélyezni semmi mellé-
kes tekintet által. A ki a közérdek szempont-
jából, jót akar, annak hűséges és önzéstelen 
munkatársai, a ki roszat mivel, annak kér-
lelhetetlen ellenfelei leszünk a jövőben is. 

Nincs kizárva, hogy Csongrádvármegye 
köz- és társadalmi életében egy uj, kedvezőbb 
aera küszöbén állunk; viszont nincs kizárva 
az sem, hogy az eddig leviharzott harcok 
ujult erővel, és talán még vehemensebb mó-
don fognak kitörni. Bármi történjék is, a mi 
magatartásunk, minden tekintetben a bekö-
vetkező eseményekhez fog idomulni s jelsza-
vunk az lesz, hogy: Jegyen béke, ha lehet; 
legyen harc, ha kell !* 

Lapunk szellemi nívójára nézve az a cé-
lunk, hogy lapunkat nemcsak cikkeink belső 
értéke, hanem a hang és modor tekintetében 
is irodalmi színvonalon tartsuk, és egy pilla-
natra se szálljunk alá arról a magaslatról, 
melyen egy oly tekintélyes párt organumának', 
a minő pártnak zászlóját mi lobogtatjuk, ál-
lania kell. 

Engedjék tisztelt olvasóink azt a remény-
séget táplálnunk, hogy igényeiket és várako-
zásukat a jövőben is sikerülend, teljes mér-
tékben kielégítenünk; s hogy viszonzásul, la-
punkat ezután is abban az erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesitik, melylyel hosszú pá-
lyafutása egész ideje alatt, midenha változat-
lanul kitüntetni szívesek voltak. 

Szentes, 1892. november 3. 
Sima Ferenc, 

a „Szentesi Lap* főszerkesztője. 
Pintér Gyula, 

a .Szentesi Lap" felelős-szerkesztője. 

Ma érkezik! 
Megyénk és városunk — izgalmakban és 

hevélyekben nem szűkölködő népe, az ideges 
feszültségnek bizonyos nemével tekint e pilla-
natban a szentesi vasút indóháza felé. Mert 
ma teszi lábát először vármegyénk földjére 
Tallián Béla, az imént kinevezett uj főispán. 

Személyesen senki sem ismeri őt közü-
lünk. Eddigi működésének tere sokkal tá-
volabb esett tőlünk, semhogy közvetlen ta-
pasztalataink alapján határozott véleményt 
alkothatnánk magunknak egyénisége, és bírála-
tot mondhatnánk nyilvános szereplése felöl. 

Tehát ugy lapunk szerkesztősége, mint 
a pári, melyhez tartozni és melyet képviselni 
szerencsénk van, Tallián Bélával szemben e 
pillanatban még mindig megtartani kénytelen 
azt a várakozó álláspontot, melyet lapunk f. 
évi 126. számában elfoglaltunk. Ahoz a prog-
ramhoz, melyet ott nagy vonásokban ismer-
tettünk, alig van hozzáadni valónk; belőle 
elvenni pedig egyetlen betűt sem kivánunk. 

Ha akarja, ám olvassa el a főispán ur 
azt a programmszerü nyilatkozatot, és —vonja 
le belőle a megfelelő konzekvenciákat. 

Az ideges feszültség, melyről fentebb 
szólottunk, természetesen a legtávolabbról sem 
vonatkozhatik reánk, kik hosszú és kemény 
közéleti tusák viharai között megszoktuk im-
már, fegyelmezett idegekkel, hidegen, szenv-
telenül, minden esélyre elkészülten tekinteni 
szemközt a dolgok folyásával, s kik a magunk 
elé szabott uton olyan lokális jelentőségű 
esemény által, mint a minő — magában véve 
— egy főispán-változás, sem megzavartatni, 
sem föltartóztatni magunkat nem engedjük. 

De a nagy közönség, melynek kevésbé 
edzett idegei a pillanatnyi benyomások vib-
rációjának hatása iránt érzékenyebbek, a kí-
váncsiság lázával várja azt a homó novust, 
kit Csongrádvármegye főispáni székébe ülte-
tett a kormány bölcsessége. Találgatják, egyre 
találgatják, vájjon arany ember lessz-e a vár-
megye hatalmas feje, vagy pedig csak — talmi 
ember ? 

Hát mi abban a helyzetben vagyunk, 
hogy tájékozásul elmondhatnánk egyetmást 
azon információkból, melyeket Tallián Bélára 
vonatkozólag, messze idegen földről, kaptunk 

Dey tartózkodó álláspontunkhoz hiven, 
óvakodunk még most a nyert információkat 
nyilvánosságra hozni; mert ép ugy nem aka-
runk idő előtti bizalmatlanságot, mint idő 
előtti reményeket felkölteni. 

A remény, ez az elidegenithetlen és ki-
irthatlan tulajdonsága az emberi természet-
nek, amúgy is jobban uralja immár a kedé-
lyeket, mint az talán kívánatos volna. Nagyon 
sokan azt hiszik, hogy az uj főispán lessz az 
a csodadoktor, a ki az ő tapintatának, igaz-
ságosságának és bölcsességének csalhatatlan 
arkánumával rendre begyógyitgatja azokat a 
vérző sebeket, melyeket vármegyénken és vá-
rosunkon a rosszhiszemű jogtiprás, a brutá-
lis önkénykedés és otromba erőszakoskodás, 
az utóbbi évek folyamában, oly vérlázzitó ci-
nizmussal, ütött. 

Ebben a reményben és ama leküzdhetet-

len öröm hatása alatt, melyet a közönség kö-
rénen a Zsilinszky eltávolitása idézett föl, — 
a közönség hiszékenyebb része előlegezi a bi-
zalomnak bizonyos mennyiségét lallián Bé-
lának. És ő valóban szerencsés kezű politikus 
volna, ha ezt a kedvező szituációt megragadva, 
mindjárt első föllépésével, a részére előlegezett 
bizalmat megszilárdítani, és majdan hivatalos 
működésével, a személyéhez fűzött várakozá-
sokat minden irányban lehetőleg kielégíteni 
iparkodnék. 

Ha azt látnánk, hogy a főispán ur gon-
dosan kerülve elődjének végzetes nyomdokait, 
azon az uton indul el, mely a becsületes köz-
igazgatási állapotok föltalálásához és a szep-
lőtlen jogérzet összes követelményeinek kielé-
gítéséhez vezet, akkor — a mint már fentebb 
hivatolt programmszerü nyilatkozatunkban is 
jeleztük, ebben a munkában nem magával 
szemközt, hanem oldalánál találand bennün-
ket is. De ha csak csak parányi jelét is ész-
reveszük annak, hogy a Zsilinszky által kitapo-
sott csapáson halad; s csak eszközeiben kü-
lönbözik, de céljaiban ugyanazzal a rendszer-
rel azonositja magát, mely hírhedt elődjét a 
katasztrófa örvényébe taszította, — nos, ak-
kor újra, és még élesebbre köszörüljük mi is 
azt a szablyát, melyet az imént bevégződött 
küzdelmekben, nem eredménytelenül és nem 
dicstelenül, villogtattunk. Mert mi el vagyunk 
tökélve mindaddig meg nem pihenni, a mig 
vagy el nem vérzünk a harc zivatarában, 
vagy — Csongrádvármegyében helyre nem 
áll a törvénynek és igazságnak uralma. 

Megvalljuk teljes őszinteséggel, hogy nem 
örömest kezdenénk újra a háborút; mert 
nem vagyunk krakélerek, hogy harcot provo-
káljunk akkor, midőn módunkban lenne a 
béke áldásos müvében közremunkálni. 

De tartunk tőle, hogy nolens volens 
csatarendbe kell állítanunk seregünket ismét; 
mert a túlsó tábor emberei már is mindent 
elkövetnek, hogy Tallián Bélából a Zsilinszky 
képére formált főispánt teremtsenek. E törek-
vésüket nem is titkolják; hiszen a másik lap 
tegnapi vezércikke szinte kihivó nyíltsággal 
hirdeti azt a reménységüket, hogy Tallián 
főispánsága, az egész vonalon méltó folyta-
tása lesz a Zsilinszky garázdálkodásának. 

Persze, még eddig semmi kézzelfogható 
tanújele sincs annak, hogy ez a sóvár remény-
ség és vágyakozás csakugyan valósággá érle-
lődik ; de épen azért, hogy a számára készí-
tett kelepcétől megóvjuk, egy komoly figyel-
meztetést kell intéznünk a főispán úrhoz. 

S ez az, hogy, saját érdekében óvakod-
jék magát vakon körülhálóztatni engedni azon 
vármegyei klikk által, melynek tagjai, türhe-
hetetlen rakoncátlankadásuk által, idézték 
elő közállapotaink sajnálatos elvadulását. 

Szó sincs róla, egy pillanatra se kíván* 



% oldal 
juk mi azt a főispán úrtól, nogy egyedül a 
mi információinknak tulajdonítson föltétlen 
csalhatatlanságot; de viszont jusson eszébe 
az is, hogy épen a vármegye intéző köreinek 
eljárását ostromolja a százféle panaszok ára-
data ; és igy, a legnagyobb abszurdum volna 
ha épen a vádlottak egyoldalú információjá-
nak hatása alá helyezné magát. 

Tehát vizsgáljon meg mindent saját sze-
meivel, az érdektelen szemlélő higgadt és par-
tatlan tárgyilagosságával; tapogassa mer? ön-
kezűleg sebeinket, keresse meg bajaink kut-
forrását, s aztán Ítéljen és cselekedjék becsü-
letes meggyőződése és hite szerint, 

Ha tiszta bort akar a pohárba, akkor 
dobja ki első sorbau is azoknak mérges koty 
valékát, a kik Csongrádvármegye és Szentes 
város közéletét megmételyezték; s a kik egy 
oldalú és hamis információikkal mérget akar-
nak keverni az ő serlegébe is. 

Minden rög, melyre a főispán ur e vár 
megye földjén lép, egy egy panaszkiáltást han 
goitat felé. őszinte sJwel tanácsoljuk neki, 
ne zárkózzék el ridegen e panasz hangoV 
elől; mert azok csupán törvényt és igazságot 
kérnek és követelnek töle! 

S mert ma még nincs okunk azt hinni, 
hogy Tallián Béla nem ezt akarja, annálfogva 
legyen közöttünk szivesen üdvözölve 

ezen 

Levél a szerkesztőséghez. 
Tekintetes szerkesztőség! 

A .Szentesi Lap" f. évi 127. szamában nA 
szószegés• cime alatt megjelent közleményre észre-
vételünk lévén : felkérjük a tekintetes szerkesztőséget, 
begy annak ugyanazon helyen, a hol a támadás 
történt, tért engedni sziveskedjék. 

Az alispán választást megelőzőleg a megyei el-
lenzék vezerlő négy tagjával történt megbeszeléseink 
és létrejött megállapodásaink félreértésekre adtak 
okot, a melleket elvégre is tisztáznunk kell. A fél-
reértés egyfelől a megállapodások alakjára, másfelől 
pedig azoknak lényegére vonatkozik. 

Az elsőt illetőleg az értekezletben részt vett 
ellenzéki férfiak következetesen azon felfogásuknak 
adtak kifejezést, hogy mi 9paktumotu kötöttünk. Mi 
pedig azon nézetben voltunk és vagyunk, hogy közös 
akarattal egy wprogrammot• allapitottunk meg, mely 
a közügyek intézésénél követendő magunk tartására 
nézve — habár az az értekezlet alkalmaval csak szó-
beli uton jött létre — bennünket erkölcsileg kötelez, 
s a melyhez politikai pártkülönbség nélkül csatla-
kozhatik mindenki, a ki e részbeni megállapodásain-
kat helyesnek és követendőnek találja. 

Sokkal szelesebb alapra kívántuk tehát fektetni 
megállapodásainkat, mint egy .pactumnak* szük 
kerete, a mely elvégre is csak azokat kötelezte volna, 
a kik az értekezleten részt vettek. Nézetünk szerint 
.pactumra* — a szószoros értelmében — közöttünk 
nem is volt szükség, mert a megyei ellenzék nem 
velünk állott szemben, nem is ellenünk folytatta a 
harcot, s igy közöttünk egyeség kötése sem forog-
hatott szóban, ós pedig annál kevésbé, mert azon 
főbb kérelmekre nézve, melyek a megyei ellenzéket 
harcra inditották, ugy szintén azoknak orvoslására 
nézve is, csekély kivetellel, már előzőleg sem voltunk 
véleménykülönbségben. 

Hogy azonban a saját pártunk részéről is tá 
masztott kételyeket is eloszlassuk és másfelől a köz-
véleményt kellően tájékoztassuk: a helyi lapok f. 
évi pünkösti számaiban közzétettük azon megállapo-
dásokat, illetőleg azon programmot, a mely iránt a 
megyei ellenzék vezérférfialval együttesen megálla-
podtunk. Ezen nyilatkozatunkat — melynek szöve-
gezésére nézve csongrádi elvtársaink részéről némely 
észrevételek merültek fel, — Sima Ferenc úrral, 
mint a megyei ellenzék vezérével előzetesen közöltük 
ós csak az ő észrevételeinek is figyelembe vétele 
után adtuk át a nyilvánosságnak. Ezen közös egyet-
értéssel megállapított ,programmhoza alkalmaztuk 
és alkalmazzuk ma is összetett működésünket, s ezt 
tekintjük magunkra nézve jövőre is irányadóul. £s 
a kőxügy érdekéből csak sajnálnunk lahet, hogy 

SZfcNTESl LAK 
megállapodásunk oly értelmezést nyert, melvl 

nyilatkozatunk tartalmától több tekintetben eltér. 
Ez volt indító oka azon tiltakozásnak, mely a 

.Szentesi Lap - f. évi junius 26-iki 74. számában 
közzététetett. Ez az oka annak is, hogy a csongrádi 
főszolgabíró választás alkalmából a .Szentesi Lap« 
f. évi 127. számában ellenünk intézett megtámadásra 
— annak közérdekű voltánál fogva, - még egyszer; 
s reméljük — utoljára, válaszolunk. 

,A szó szegés" cime alatt közölt cikk t. i. azzal 
vádol meg bennünket, kogy mi az alispán választás 
előtt létrejött megállapodásoknak, illetve pactumnak 
2-ik §-át megszegtük! Hát hogy hol létezik olyan 
pactum, mely formálisan szövegezve § okba foglalva 
volna, arról nekünk tudomásunk nincs. Szóbeli meg 
beszéléseinket és megállapodásainkat Sima Ferenc 
ur közrejárulásával, mi azon nyilatkozatban foglaltuk 
össze, a mely a Szentesen megjelenő két helyi lap-
nak ez évi pünkösti számaiban közzé tétetett. Egyébb 
írásos okmányunk nincs, ha csak ilyent a velünk 
tárgyalt ellenzéki férfiak nem állítottak össze. Ez 
azonban velünk közölve soha nem lett, s igy ahhoz 
mi hozzá sem járulhattunk. 

Az ügy érdemét illetőleg elismerjük, hogy az 
alispán választást megelőző és fentebb már többszőr 
emiitett értekezletünkben több rendbeli ügy és orvos 
lást váró kőzkérdés merült fel; de azokra nézve 
concrét megállapodások sem azon alkalommal, sem 
azóta közöttünk nem történtek. C^ak azt tapasztaljuk, 
hogy a t. ellenzék némely vezérférfia?, — talán a 
közbejött, de tőlünk épen nem függött politikai ter-
mészetű kellemetlenségek miatt, vagy talán pártpo-
litikai indokból, — az utóbbi időben épen az ellen-
kező utat kívánjak a közügyek intézésénei való 
öntartásukban követni, mint a minő akkor lebegett 
szemeink előtt, a midőn egy kőzős programm alap-
ján s egy jobb jövő reményében, közös akarattal 
kívántunk utat törni a mindnyájunkat domináló közér-
dekeknek. 

129. szám 

oly tisztviselőket . t. megyei ellenzék jövőre csak 
és oly megye bízottsági tagokat akar *álasztans kik 
politikailag az ellenzékhez tartoznak? Hiszen a több 

iránt is tör-
pártpolitikát 

asztalához; sőt 

szőr említett közös értekezletünkön az 
téntek nyilatkozatok, bogy jövőre a 
nem akarnánk bevinni a közügyek 
az iránt is, hogy a megye egyes bizottságaiba a je-
lenlegi helytelen eljárástól eltérőleg pártkülönbség 
nélkül választassanak be azok, a kik arra alkalmasak I 
Avagy talán ez is csak a mi egy oldalú kötelezett-
ségünket képezi?! 

Hát mi azt hisszük, hogy mindenkinek egyenlő 
mértékkel kell mérni. Ki-ki tartsa meg axt, a mire 
önként vállalkozott és a mire magát minden kény-
szer nélkül kötelezte. Ha pedig ezt tenni nem akarja, 
legalább mástól se követeljen hasonlót. A mi felfo-
gásunk szerint ez az igazság. 

Egyébbiránt bármi történjék is: apró kérdések 
miatt mi nem engedjük magunkat megzavartatni 
azon irányelvek követésében, a melyeket pünkösdi 
nyilatkozatunkban, illetve programunkban — a köz-
ügyek iránti közös és kölcsönös jó akarattal s 
minden elfogultság nélkül — kifejtettünk. És ha a 
t. megyei ellenzék ezen programmhoz a maga eljá-
rását alkalmazni nem kívánja, az ellen sem lehet 
kifogásunk. Kövesse mindenki a maga meggyőződé-
sét. De ha egymással szembe állunk is, közös aka-
rattal felállított prograramunkból őrizzük meg leg-
alább a közügyek tárgyalásának tiszteségét, s becsül-
jük meg egymásnak — ha talán néha ellenkező, de 
minden esetre tiszta forrásból eredő meggyőződését. 
Ebből bizonyára több haszna lesz a közügynek, mintha 
egymást — a felkorbácsolt szenvedélyek egymásra 
hatása következtében — minden helyes és igaz ok 
nélkül meggyalázni törekedünk. 

Szentesen, 1892. október hó 31-én. 
Fekete Márton s. k. Bányai József s. k. 

Ebből azonban alig lehet helyes logikával azon 
következtetést levonni, hogy a mig ők a saját részükre 
teljesen szabadkezet kivannak biztösitni: viszont mi 
arra is kötelezve vagyunk, a mire sem magunkat, 
sem másokat nem köteleztünk. Ilyen például a csöng 
rádi főszolgabírói áltás betöltésének kérdése is. Bizo-
nyára igen jól emlékeznek az alispán választás 
előtti u. n. ,pactum JS" értekezletben részt vett urak, 
hogy Hegyi Antal ur különösen két praesumtiv 
jelöltre tett mar előzetesen — és pedig a közbéke 
érdekéből, s pártpolitikai tekintetek miatt kifogást. 
Az egyik volt Csemegi Antal ur, a másik pedig 
Réti Ferenc ur. De emlékezniük kell viszont arra is, 
hogy mi mar akkor kijelentettük s ezen nézetünkhöz 
az ott jelen voltak is egyértelmüleg csatlakoztak, 
miszerint az emiitett főszolgabírói allásnak ki által 
leendő betöltését idő előtti kérdesnek tartjuk és 
megallapodasra e részben annál kevésbé kívánunk 
jutn>, mert respectálni kívánjuk azon régi és helyes 
szokást, hogy előbb az illető járás bizottsági tagjai 
jussanak megállapodasra a jelölt személye iránt és 
mi a valásztásra csak azon esetben gyakoroljunk a 
jaras megállapodásával szemben befolyást, ha oly 
egyént jelölnének, a kit ezen állásra alkalmasnak 
nem tartunk. Egyébb közös megállapodásunk sem 
akkor, seui azóta nem volt. Es mégis Hegyi Antal 
ur elnöklete mellett és hozzájárulásával áliittatott 
fel Csemegi Antal ur jelöltsége; sőt az erre vonat-
kozó s felyó évi szeptember 30-án tartott értekezlet 
megállapodásából kifolyólag szintén Hegyi Antal ur 
kereste meg körlevélben a megyebizottság össses 
tagjait, jelöltjüknek támogatása iránt. Ezzel szemben 

csongrádi járás bizottsági tagjainak többsége f. évi 
október 21-én tartott értekezletéből Réti Ferenc ur 
jelöltséget állította fel. Harmadik jelöltről a járási 
értekezleten szó sem volt, sem pedi* minket senki 
meg ueu szóll.tott arra nézve, hogy mi egy harmadik 
jelöltet tamogassunk. Ily előzmenyek után mi októ-
ber 23-an tartottunk értekezletet, a melyben azon 
jelölt tamogatása iránt nyilatkoztunk — és pedig az 
eddig bevett szokáshoz híven — a kit a járásbeli 
bizottsági tagok többsége hozott ajanlatba. Es vége-
zetre a t. megyei ellenzék leszavazott egy harmadik 
jelöltre, a kk i járási értekezletek szóba sem hoz 
tak . . . Es mégis mi szegtük volna meg soha és 
senkinek nem adott szavunkat? És minket érhet 
jogos szemrehányás azért, hogy a régi bevett szo 
káshoz, vagyis a járási bizottsági tagok többségének 
jelölesehez hozzájárultunk ?! 

Avagy talán azért is miieszünk felelősek, hogy 

Erre a levélre — a továbni polémia elkerülése 
végett — csak egy pár megjegyzést teszünk. 

Először is csodálkozásunknak adunk kifejezést, 
hogy a tisztelt nyilatkozó urak a szavak magyaráz-
gatasában keresik a mentséget. »Paktum* vagy 
,programmu alakjában, de tény az, hogy köztünk 
határozott megállapodások létesültek. Hogy ezen 
megállapodások írásba nem foglaltattak, az igaz ; de 
ezt akkor azért mellőztük, mivel abban a hitben 
éltünk, hogy oly férfiak között, mint a milyenek a 
folytatott megbeszélésekben részt vettek, az adott 
szónak ép oly ereje és érteke van, mint magának 
az írásnak. Elismerjük, hogy ebben a föltevésünkben 
csalódtunk; és bizonyára jövőre levonjuk e nem 
várt csalódásnak konzekvenciáit. írás nem lévén, 
természetes, hogy paragrafusok sem lehettek ; de 
hiszen azt csak talán a nyilatkozó urak is belátják, 
hogy a paragrafus szó, csak mint stylbeli kifejezés-
mód, szerepelt múltkori cikkünkben. 

A csongrádi főszolgabírói állás betöltése kér-
désében létrejött elvi megállapodás megtörténtét, a 
nyilatkozó urak hallgatólag beismerték. Ha tehát az 
az elvi megállapodás benne volt a programmban, 
akkor nekik még akkor sem volt joguk a Réti Fe-
renc ur jelöltségét támogatni, ha különben személyi 
kérdésekben döntés nem történt volna is. 

Arra a vádra, hogy mi annyira hódolunk a 
pártpolitikai tek nteteknek, hogy ellenzéki férfiakból 
kívánnánk összeállítani a tisztikart, csak egyetlen meg-
jegyzésünk van; s ez az, hogy alig volt még eset 
Csongradmegye közéletében arra, hogy ellenzéki pá-
lyázó csak szerencsét is próbált volna; és még csak né-
hány hónapja, midőn a nyilatkozó urak épen a mi se-
gítségünkkel juttattak a vármegye főjegyzői izékébe 
egy notorius kormánypárti embert. Tehát a paktu-
mos urak ugy kívánnák értelmezni a megállapodá-
sokat, hogy a pártallásra csak akkor ne tekintsünk, 
ha kormánypárti jelöltekről van szó, ellenben a leg-
nagyobb őnmegtagadassal mindig segítsük őket az 
ellenzéki kónkurrensak leküzdésében. ? 

Azt a szemrehányó hangon tett megjegyzést 
pedig, hogy őrizzük meg a közügyek tárgyalásának 
tisztességet, egyszerűen el kell utasítanunk magunk-
tól ; mivelhogy mi, a nyilatkozó urakkal szemben, 
tisztességtelen hangra nem ragadtattuk magunkat; 
sőt az ő rgyéniségüknek, magánszemélyüknek tisz-
tességes voltát, kifejezetten elismertük, és épen fél-
reértések elkerülése végett, ismételten hangsúlyoztuk; 
de az, hogy valakinek, vagy valakiknek magán sze-
mélyéhez kritika alig férhet, még nem azt bizonyítja, 
hogy az illető, vagy illetők közéleti szereplést ia 
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kiállja a szigorú kritikát; mert hogy többet ne mond-
junk nyilatkozóknak: hogyan van az, hogy ezen 
nyilatkozatot Szeder János, a paktumban szintén 
részt vett bizottsági tag nem irta alá ? — Bizonyára 
azért; mert ö a mi zilált politikai viszonyaink kö-
zött is jobban érezte az eldisputálhatlan egyezség 
erkölcsi konsequentíáit, mint a tisztelt nyilatkozó 
urak. 

Különben pedig azzal se méltóztassanak ben-
nünket megvádolni, hogy mi a nyilatkozó uraknak 
tekintélyét lejaratni, s őket gyalázni kivántuk volna. 
Mert ez a szándék ép oly távol állott tőlünk, mint 
távol állott a nyilatkozó uraktól valaha ebben az 
életben még csak egyetlen szóval is tiltakozni ama 
kvalifikálhatlan támadások és gyalázkodások ellen, 
melyekkel a vármegyei ellenzék vezérfórfiait, a kor-
mánypárti oldalról lépten nyomon elhalmozták. 
Éveken keresztül nap nap után két kézzel dobál-
jánk ránk a sarat, aoból a politikai táborból, mely-
hez a nyilatkozó urak tartoznak; és élő ember még 
nem hallotta, hogy Fekete Márton és Bányay József 
urak, azok ellen a piszkos gyalázkodások ellen, nyo-
matékos tiltakozó szavukat fölemelték és párfeleiinek 
oda kiáltották volna, hogy: .eddig és ne tovább!' 
Pedig a közmondás — nem alaptalanul — azt tartja, 
hogy: .aki hallgat — beleegyezik." 

A főispán fogadtatása meghiúsítva. 
Franciaország egyik leghatalmasabb abszolút 

királyáról, XlV-ik Lajosról jegyezte fel a história 
azt a merész tényt, hogy az ország parlamentjének 
kihivóan szemébe dobta a gőgös mondást: „a* állam 
én vagyok !* Ezt büntetlenül megtehette a legabszo-
lutabb fejedelem a mult században; de napjainkban 
már két autokratán, a török szultánon és a muszka 
cáron kivül nincs Európában uralkodó, kinek bátor-
sága lenne ilyen mondást és tényt megkockáztatni. 

Ám Tasnádi Antal, ez a törpe zsarnok, ugy 
látszik, tetszeleg abban a szerepben, hogy a hatal-
mas francia királyt utánozza; mert nap nap után 
elég vakmerő Szentes város képviselőtestületének 
arcába dobni, hogy : . a város én vagyok, fityet hányok 
mindnyájotoknak.u 

Megcselekedte ezt most, a főispán fogadásának 
kérdésében is. Tudvalevőleg elhatározta a képviselő-
testület, hogy a főispán fogadásánál azt a gyűlölt 
embert egészen mellőzi, és saját kebeléből választott 
szónokok által üdvőzölteti a bevonuló és széketfoglaló 
főispánt. 

De Tasnádi uram másként határozott. Neki 
Hekuba a város képviselőtestülete, s annak határo-

SZENTESI LAP^ 
Miután továbbá annak, hogy a főispán ur külön 

fogadtassák a város és külön a képviselőtestület 
nevében, mely épen a várost képviseli, szerintem 
nincs semmi értelme: 

ezennel kijelentem, hogy ezen megbízatást ilyen 
módon nem fogadhatom el. Hogy pedig erről csak 
most értesítem a tek. polgármesteri hivatalt, annak 
oka az, hogy mindeddig nem kaptam jegyzőkönyvi 
kivonatot. 

Szentesen, 1892. nov. 3. tisztelete! 
Dr. Ulár István, 

•ároai kép.* 

A mint Tóth Kálmán, a város által kiküldött 
teljhatalmú rendező-bizottság elnöke crrol a szituá-
cióról értesül4, nyomban a kövelkoző előterjesztést 
intézte a vármegye alispánjához : 

.Csongrádmegye tekintetes alispáni hivatalának 
Szentesen. 

Nincs kétségem aziránt, hogy a tek. alispáni 
hivatallal Szentes város elöljárósága közölte, a vá-
rosi képviselőtestületnek f. évi okt. 31-én hozott azon 
határozatát mely szerint Tallián Béla föispaa ur ő 
méltósaga ünnepélyes fogadtatása iiunt aképpen in-
tézkedett, mely szerint a város nevében f. hó 4-én 
az indóháznál a városi képviselőtestület élén dr. 
Ulár István apatplébanos fogja az üdvözlő beszédet 
mondani, a beigtatás után pedig a tisztelgések sorá-
ban Szentes város képviselőtestölete Temesváry An-
tal nyugalmazott biró és kepviselő vezetese mellett 
fog megjelenni: — tisztelettel alohrott elnöklete alatt 
pedig egy tejhataloramal felruházott rendező bizott-
ság küldetett ki a fogadtatásnak a város nevében 
leendő rendezése iránt. Mint ilyennek tudoma^omra 
jutott az, hogy dr. Tasnádi Antal potgármester, kit 
a közgyűlés a fogadtatásnál teljesen mellőzni kivánt, 
szintén meg akar jelenni a vasúti indóháznál, hogy 
szemben a városi képviselőtestület elhatározásával a 
vasúti indóháznál a város nevében fogadja a főispánt 
— Tekintettel arra, hogy nekem, mint rendező-bizott-
sági elnö! aek, arra is vigyáznom kell, hogy a fogad-
tatásnál semmiféle illetéktelen összeütközés vagy be-
avatkozás ne történjék, annálfogva nehogy a pol-
gármester tolakodó tellépése altal a fogadtatásnal a 
várost kompromitaló jelenetekre nyujtassek alkalom 
tiszte ettel előre is felkérem a tek. alispáni hivatalt, 
hogy kellemetlen situátiok elkerülése érdekében előre 
is eltiltsa a polgármestert minden oly nemű beavat-
kozástól vagy szerepléstől, mely a képviselő testület 
határozatának megsértése által éppen a fogadtatás 
pillanatában nyújthatna a legkellemetlenebb össze-
ütközésre alkalmat. 

Szentes, 1892. november 2-an. 
Tisztelettel 

Tóth Kálmán. 
Ez az előterjesztés azonban nem használt sem 

mit. Mint értesülünk, a vármegyei rendező-bizottság 
zatára és intézkedésére rá se hederít. 0 oda tolak- elé vitték a dolgot; s ott, Cicitricis Lajosnak, a 
szik a fogadtatáshoz, és a város nevében legelőször paktum utján megválasetott főjegyeőnek, inditványára 
is ő akar beszélni. j kimondottak, hogy a városi rendező-bizottság elnökét 

Ennek a s ándékának kiviteléhez megnyerte; nem tekintik semminek, tőlük tehet és beszélhet a 
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megvalósitásában, hogy a főispánt annak méltósága 
ós a város jóhirneve által igényelt ünnepélyességgel 
fogadhassa. 

Reméljük, hogy a főispán is befogja látni, hogy 
ebben az ügyben egyedül a polgármester az, kit 
teljes aprehenziója méltán érhet. 

Helyi és megyei hirek 

— f I r á n y i D á n i e l . Lapunk 
zártakor vesszük a megrendítő gyászhírt, 
hogy Irányi Dániel, az orsz. független-
ségi és 48 as párt érdemekben gazdag 
vezére, f. hó 2-án d. u. 1 órakor Nyír-
egyházán meghalt. Nagyítás nélkül mond-
hatjuk el, hogy a magyar parlamentnek, 
mióta jelen alakjában fentáll, az elhunyt-
nál tiszteltebb alakja aligha volt. Puri-
tán jelleme, közmondásos becsületessége 
és egyéb kiváló egyéni tulajdonai őt 
arra a magas piedesztálra helyezték, 
melyre csak legkitűnőbb fiait helyezi egy 
nemzet igazkegyelete. Csakugyan pietás-
szerü volt az a tisztelet és nagyrabecsü-
lés, melylyel politikai életünknek ezt a 
kitűnőségét, a legelsők között is az elsők 
egyikének ismerte el az ország közvéle 
ménye. Elhunyta — melyet hosszas be-
tegeskedés előzött meg pótolhatlan vesz-
tesség a függetlenségi és 48-as pártra; 
s ha valahol ugy bizonyára az ő rava-
talánál vethetjük föl jogosan az aggodal-
mas kérdést: „Vajh, ki lép ürült nyo-
mába?" A temetés, mely az elhunythoz 
méltó dísszel megy végbe, valószínűleg 
f. hó 5-én, Budapesten lesz. Áldás és 
béke lebegjen az ország nagy halottjá-
nak drága porai fölött! 

magát Csató alispánt is; ki tegnap felkereste Ulár 
István dr. apátplébánost és tudtára adta, hogy ő 
csak másodsorban lehet a város szónoka, mert első 
helyen a 'polgármester üdvözli a város nevében a 
főispánt. Sőt anynyira ment az alispán, hogy ezt a 
képtelenséget ugy tüntette fel az apátplébános ur 
előtt, mint magának a képviselőtestületnek határo-
zatát. Szakasztott igy cselekedett és hasonlóan nyi-
latkozott a plébános urnái Aradi Kálmán főkapi-
tány is. 

A plébános ur erre a következő levelet intézte 
lapunk főszerkesztőjéhez, mint aki őt a szónoklás 
elvállalására — magán uton — felkérte: 

.Nagyságos Képviselő Ur! 
Kötelességemnek tartom tudomásvétel, eset-

leg további intézkedés végett értesíteni Nagyságodat, 
miszerint ma a polgármesteri hivatalhoz a alatt 
csatolt iratot intéztem. 

Nagyságodnak 
Szentesen, 1892. nov. 3. alázatos szolgája 

Ulár István, 
•ároai képv. 

A levélben hivatolt és a polgármesteri hivatal-
hoz intézett átirat következőleg hangzik: 

„A tekintetes Polgármesteri hivatalnak helyben. 
Miután a csongrádvármegyei alispán úrtól, to-

vábbá a főispán ur ő méltóságának fogadására ki-
küldött bizottság egy tagjától, Aradi Kálmán rfőka-
pitány úrtól arról értesültem, hogy a tek. városi 
képviselőtestület legközelebb ugy határozott, hogy a 
főisp. ő mgát a vasútnál a város nevében a polgár-
mester, a képviselőtestület nevében pedig ón üdvö-
ljem, özilletőleg fogadjam; 

város a mit tetszik, marad minden ugy, a mint ők 
már előre kifundálták, vagyis, a város nevében be-
szélni fog az attól egyenesen eltiltott Tasnádi. 

A helyzet megbeszélésére ma — csütörtökön — 
délután gyúlt össze a városi rendező bizottság; s 
Aradi Kálmán főkapitány ellenzése dacára egyhan-
gúlag kimondotta, hogy a város ezzel a páratlan 
erőszakoskodassal szemben egyelőre nem tehet mást, 
mint azt, hogy végkép visszahúzódik a fogadási ün-
nepélyektől. A képviselő testület, melynek határozata 
a polgármester által ily módon lábbal tapodtatott, 
nem fog megjelenni sem a vasútnál, sem a szék-
házban ; nem lesz városi bandérium, nem készíttetik 
el a diadalkapu; szóval a város részéről nem tör-
ténik semmi. 

Itt mellékesen sietünk megjegyezni, hogy a di-
adal kapu munkálatait — hír szerint — a megyei 
rendező bizottság folytattatni rendelte; csakhogy 
arról bölcsen megfeledkezett, hogy a diadalkapu nem 
a nemes megyéé, hanem a városé; a város tulajdo-
nával pedig sem a helyettes alispán, sem a megyei 
rendező bizottság nem disponálhat; s ha mégis dis-
ponálni merészkedik, a bitorlás és erőszakoskodás 
ezen tényével szemben majd megtalálja a város az 
orvoslás megfelelő módját, valamint megtalálja az-
zal az eshetőséggel szemben ii, ha a polgármester 
egyetlen fillért is mer a város kasszájából.a fogadási 
költségekre kiutalványozni 

A mi magát a városi rendező-bizottság állás-
foglalását illeti, azt az adott helyzetben celjes mér-
tékben és föltétlenül helyeselnünk kell. De mély sajná-
lattal látjuk, hogy ily módon erőszakosan meg lett 
akadályozva a város közönsége azon őszinte óhajtása 

— A v á r o s b e t e g j é n e k , Balogh János 
országgyűlési képviselőnek állapotában, mint előre 
remélhető volt, és jeleztük is, a javulás egyre tart. 
A beteg szemlátomást nyeri vissza életerejét; s mi-
után napok óta kivül van az ágyon, immár közel 
van a mindnyájunk által nehezen várt idő, midőn 
lesz alkalmunk őt az — utcán is üdvözölni. 

— M e g h í v á s . Szentes város képvise-
lőtestületének tagjait — a külön meghívón 
tul — e helyen is meghivjuk a városi köz-
gyűlési teremben ma, az az nov. 4 én d. e. 
9 órakor — tartandó értekezletre. 

Szentes 1892 nov. 4. 
id. Temesváry Antal. Dr. Ulár István• 

— B a j c s i G á b o r derekegyházi plébános 
tegnap fog'alta el uj állását Derekegyházán. Az uj 
derekegyházi plébános Turráról jöve pár napot 
Csongrádon régi főnökénél Hegyi Antal plébánosnál 
töltött, onnan tegnap jött át Hegyi Antallal Ulár 
apátplébánosnál tisztelegni, ide egy küldöttség jött 
Bajcsiért és ennek kíséretében ment uj állása elfog-
lalására. Bajcsiban egy erős oszlopot nyert a megyei 
ellenzék. 

— T a l l i á n B é l á n a k — sajnos — nincs 
szerencséje Szentesen. A Csató és dr. Tasnádi-féle 
szellemnek, — mely ugy látszik dr. Cikatricisban is 
hü istápját találja — sikerült oda vinni a dolgot, 
hogy Szentes város közönsége tisztelettel félre áll a 
fogadtatás ünnepélyességétől. A városi közgyűlés 
ugyanis kimondta, hogy Tasnádit teljesen mellőzni 
kívánja ott, hol a város szive lelke és tisztessége 
akar megnyilatkozni, mert ennek az urnák ezekhez 
az erkölcsi momentumokhoz semmi köze Szentesen. 
De Tasnádi ur csak azért is szerepelni kivánt és 
Csató a szerepet acceptálta a város közönsége akarata 
ellenére, s most a városi képviselőtestület se a fo-
gadtatásnál, se a beiktatásnál nem fog megjelenni. 
A fogadtatást rendező bizottság szintén beszüntetett 
minden rendelkezést, mely a fogadtatás ünnepélyét 
lett volna hivatva emelni S mindezért Csató alispán 
és dr. Tasnádi a felelős, kik különben majd meg« 
adják a történtekre nézve az uj főispánnak az infor-
matiót. A hivatalos informatiót; mert ez a fö. 

— T i s z a i h a j ó z á s . A Szegeden volt kolera-
veszedelem miatt egy időre szünetelt gőzhajózás 
Szeged és SzenteS'Szolnok közt a mai napon meg-
indult. A hajójáratok ideie a következő : Szegedről 
Szolnokra indul hétfőn és csütörtökön mindenkor 
reggel 6 órakor. Szolnokról Szegedre kedden és 
szombaton indul reggel 6 órakor. Szentesről ugy le, 
mint fölfelé a hajé mindenkor d. e. 11 órakor indul; 
úgyszintén az omnibusz is d. e. 10 órakor indul ki 
a szokott helyről (Kass-szállóból) a Tiszára. 

— V á s á r o k . Kun-szt.-Mártonban a f. hó 
6-án, vasárnap kezdődik, Makón pedig f. hó 12-13-án 
lesz orsz. vásár. 
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Minden köhögés! 
és hurutos betegségek;ellen, nehézlégzés, mell 
szorulás, aszthma, nyálkásodás, torokcsiklandoz ás, 
mellbetegség szamárhurut stb. biztos sikerrel 
és leggyorsabban távolítja el a v S z e n t -
György* tea. Több évek óta sikerrel hasz-
nált ós hires orvosok által ajánlva; ára cso 
magonként 50 kr. orvosi utasítással együtt. 
Áz eredmény pár napi használat után azon-
nal észrevehető; — Kevesebb 2 csomagnál 
nem küldetik. Csomagolásért csupán 20 kr. 
számíttatik fel; rendelmények közvetlen in-
tézendők: Szent György gyógyszertár Bécs 
Wimergasse 33. sz. Raktár: »Kereszt-Gyógy-

szertár* Bécs. Mariahilferstrase 72 sz. &vi2 

özv. Hoffman Bernátné 2V3 
III. t. 288. sz. a. háza ü z l e t h e l y i s é g g e l 
e g y ü t t eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó; 
ugyanott egy egész ü z l e t i b e r e n d e z é s 

és á k á e f á k eladatnak. 

Pontos kiszolgálás 

SZENTESI LAP. 4. oldal. 

213—1892. 
Hirdetmény. 

Az 1892. évre megválasztott iparhatóság 
megbízottak, működési határideje ez évi de 
cember hó 31 én lejárván, az 1893. évben 
működni hivatottak a f. évben megválasz-
tatnak. 

A volt földmivelés-, ipar- és kereskedelem 
ügyi minisztériumnak 1885. évi 52211. sz. 
rendelete alapján, a választásra jogosított ke 
reskedők és iparosok névjegyzéke összeállit-
tatott; ezen körülményt oly figyelmeztetéssel 
tudatom az illetőkkel, hogy a lajstromok a f. 
évi november hó 1-től 8-ig alulírott tanácsnok 
hivatalos helyiségében közszemlére kitétetvén, 
az ellenfelszólamlások november hó 10-ik 
napiáig nyújtandók be írásban, a tanácshoz 
mint e. f. iparhatósághoz. 

Szentesen, 1892. október 22. 

3V3. 
N y i r y Gyula , 

iparügyi tanácsnok. 
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Üzlet megnyitás. 
Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, hogy a 

Harris-ház Kossuth-utcai oldalán 

M és n i M , cipő és kalaparukbo 
fióküzletet rendeztem be. 

Bevásárlásaimnál na^y súlyt fektettem rá, hogy minden 
cikknél a legelőnyesebb összeköttetéseket szerezzem meg. 
Több gyárral léptem összeköttetésbe oly módon, hogy 
általuk tehetségemben van az árakat gyári árakhoz 
arányitani. 

Gyári raktáram van : cipő és kalapokban, szücsáruk-
ban, mint: muffok, sapkák, gallérok és boákban, főrak-
táram: valódi »Jäger* „Kneip" „dr. Gisque" árukban és 
„Kneip" fűzőben. Nagy választék : férfi és női divatcik-
kekben és fehérnemüekben. 

Üzletemet a t. közönség b. pártfogásába ajánlya 
mély tisztelettel 

W e l l i s c h Vi lmos . 
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Kossuth-ütea. 

s z i j g r y é i r t ó é s x i y e r g r e s 

Szentesen. özv.JDobramé házában. 

x < * 

X 
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Himzés előnyomda 

Ajánlja magát a f. gazda^közönség valamint az ipa-
ros osztály szíves pártfogásába. 

Készít minden szakmájába vágó bőr szer számokat, nyer-
get, teljes lovas felszerelést is akár kettős, akár pedig négyes 
fogatra a legszebb és legtartósabb l ó s z e r s z á m o t . 

Készítményeit gyorsan pontosan a megrendelő aivá- X 
natára teljesiti, oly szabatosságai, hogy e tekintetben bár- X 
mely hasonló gyártmánynyal minden tekintetben kiállja a X 
verseoyt. ) ( 

^ Kéri a n. é. közönség jóakaró támogatását. 4—52 ^ 
V ' W W W W V W W A W W W W W W * J v A A A A A A A A A A A A A v A A A A A A A A A A A A r 

l i F w r a í í a a s B E a & a s a s s s e a s s 
¡ R i ^ i d - á r i a l e é s d i s z e k . 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása íolytán 

Kossuth-tér nagyvendéglő épület. 9_75 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20 30 és 40 kamat engedménynyel árusít el. Dus választékban vannak: 
arőf és férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztal-
teritékek, nagy selyem- és télikemlök, kül- és belföldi karton, 
voil és satinok, valódi színtartó mosó barehet, pike és szines 
barehettek, valamint bélés áruk férfi- és nói szabók részére. 

m w m ^ é r f i r u h a s z ő v e t é k á é n . 
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