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Ugyanit: egyes számok is kaphatók. 

Uj korszak. 
A folyó hó 5 én egyhangúlag megválasz-

tott helyettes polgármester, Burián Lajos, f. 
hó 6-án vette át a polgármesteri hivatal ve-
zetését. 

E tény Szentes város közéletében oly 
forduló pontot képez, melynek kiváló fontos-
ságot, sőt korszakalkotó jelentőséget kell tu-
lajdonitanunk. 

Annál nagyobb arányokat ölt e jelentő-
ség, mentől behatóbban fogtalkozunk a — nehéz 
küzdelmekkel és sötét viharokkal teljes — leg-
utóbbi három esztendő szomorú történetével. 

S azokban az eseményekben, melyek e 
három év alatt lejátszódtak, nem az a legfáj 
dalmasabb, hogy diadalt ült fölöttünk a tör 
vénytelen erőszakoskodás, s hogy legféltettebb 
drága kincsünket, alkotmányos jogainkat el-
kobozta és lépten nyomon lábbal tapodta a 
fegyver erejére támaszkodó hatalom. 

Hiszen ez az elnyomatás nem ismeretlen 
már a sok százados zivatarok szenvedéseiben 
megedzett magyar nép előtt. De a népünk 
jellemében fekvő SZÍVÓS kitartás végre is min-
dig győzedelmeskedett a zsarnokság fölött, s 
visszavívta elrabolt ősi jogunkat. 

A mi az állam életében megtörtént, ugyanaz 
történt, mert — a végzet logikájánál fogva 
— annak kellett történnie városunk életében 
i s : végre helyre állott a törvény urilma; 
s a közvélemény akarata érvényesült. 

Ez egy örvendetes esemény ugyan, a 
melyet értéke szerint méltatnunk kell, de azért 
nem kiváltképen ennek örülünk mi; mert az 
utóbbi bárom év eseményeiben nem annyira 
jogaink eltiprását fájlaltuk, hanem főleg azt, 
hogy városunk közéletében a fokozatos fejlő 
dés — mely a korszerű alkotásban nyilatko-
zik — erőszakosan megakadályoztatott. 

Pedig meg van irva, hogy a ki nem halad, 
az hanyatlik; s bizony e három évi tespedés-
ben már mutatkozni kezdettek a visszaesésnek, 
a hanyatlásnak ijesztő tünetei. 

Teüát azéri üdvözöljük mi lelkesült öröm-
mel a Burián Lajos polgármesterségével kez-
dődő uj korszakot, mert reméljük, hogy ettől 
a naptól kezdve városunk ismét az előhaladás 
útjára lépett. 

A fejlődés legfőbb akadálya immár elvan 
távolitva az útból, újra megkezdődhetnek há* a 
munkának, a közhasznú tevékenységnek napjai. 

A hosszú sinlődés után, tettvágy tői duz-
zadó kebellel, örömtelten tekintünk a munka 
napjai elé, s örömünk annál teljesebb, mert 
tudjuk, hogy munkálkodásunkban többé meg-
zavarva nem leszünk. 

Burián Lajos ma még csak helyettespol-
gármestere e városnak; de rövid idő alatt 
véglegesen megválasztott valóságos polgármes-
terévé leszen. 

Ebben a biztos tudatban, itt, a nyilvá-
noság szine előtt, ünnepélyesen felhivjuk őt, 
hogy egy pillanatra se engedje magát feszé-
lyeztetni és teUerejét megzsibbasztani ama 
gondolat által, hogy hátha állása csak 
ideiglenes, hátha működési köréből ismét visz-
szaszólitatik;, hanem vegye kezébe a sokáig 
elhanyagolt közügyek vezetését teljes erélylyel, 
kezdje meg a közhasznú alkotások nagy mun-
káját, tudásának, képességének és jóakaratá-
nak összpontosított hatalmával, hogy a mit 
elmulasztottunk három év alatt, azt e város 
javára, ha nem is egészen, de legalább a le 
hetőség szerint, helyrepótolhassuk. Sokat mu-
lasztottunk, tehát sokat kell pótolnunk. 

És legyen meggyőződve Burián Lajos, 
hogy nemes munkájában buzgó támogatóira, 
hűséges munkatársaira talál ama párt tagjai 
ban, melynek bizalma őt mai diszes állására 
fölemelte, s mely — e város szerencséjére — 
a képviselőtestület túlnyomó többségét képezi. 

A mint lapunk főszerkesztője, az imént, 
a névnapja alkalmából f t üdvözlő 30 tagu kül-
döttség előtt is kifejtette, a városi párt, eddig 
elért fényes sikereiből egy nagy tanulságot és 
egy komoly kötelességet vonhat le magának. 
Azt a tanulságot, hogy nincs oly hatalom, 
melyet egyesült erővel, SZÍVÓS kitartással, le 
ne lehetne küzdeni, ha ügyünk igazságos és 
becsületes voltának érzete hevíti lelkünket. És 
azt a kötelességet, hogy amaz ellenállhatatlan 
erőt, mely eddig is impónáló sikereket volt 
képes az ellenfelek leküzdésében elérni, most 
már, a békés munka napjaiban, az üdvös al-
kotások keresztül vitelére fordítsuk és hasz-
náljuk fel. 

Lelkünk mélyében megvagyunk győződve, 
hogy a városi párt minden tagja megszívleli 
vezérének e komoly figyelmeztetését; s igy 
Szentes város uj polgármestere teljesen nyu-
godt lehet az iránt, hogy egy oly hatalmas és 
öntudatos pártra támaszkodhatik,mely őt semmi 
üdvös törekvésében cserben nem fogja hagyni. 

Azért az uj polgármester lépjen bátran 
és habozás nélkül az alkotások útjára, — s 
ha rálép, akkor az uj korszak e város éieté-
ben áldásos korszak lesz! 

Hol a párt? 
Azt a 61 embert keresem, a kik dr. Tasnádi 

An'alt, Stammer Sándor alispán segélyével, Szentes 
város polgármesteri székébe ültették; azt a 61 em-
bert kérdezem, kik dr. Tasnádi Antal polgármesteri 
bekőszőntőjét, — a Balogh-párt tiltakozásával szem-
ben, — oly egetverő, lelkes éljenzéssel fogadták. Kik 
örömükben tomboltak a felett, hogy gyermekes csin-
jők, — a közügy rovására, — óhajuk szerint sikerült. 
Hogy 61 szavuk lenyomta a 121-et. Hogy a kétsze-
res többséggel szemben, mellőket büszkén verve, 
elmondhatták „miénk a hatalom." A hatalom, a jog-
talanul, törvénytelen módon bitorolt hatalom igen, 
de nem a dicsősségi 

Azt a pártot keresem Szentes város képviselő-
testületében, mely csak egy évvel ez előtt még élt, 
de mint az idétlen szülött, mindig gyengébben adta 
jelét életének, s ma már elzüllött; ha meg nem halt 
is, de bizony közel áll az elpusztuláshoz ! 

En, mint tisztviselő, távol tartottam magamat 
az elmúlt három esztendő harczaitól, s mert nem 
vagyok harczos, elfogulatlan, nyugodt szemlélője 
vagyok e nehéz közéleti küzdelemnek, melytől csak 
azért félek, mikép felette hoszan tart, de az ered-
mény miatt nem aggódom : tudom, melyik fél győz ! 

Bizonyára az igazság ül fényes diadalt, mint-
hogy az másként nem is lehet. 

£lőbb, vagy utóbb — nem kérdés, de erős 
hitem van benne, — el jő az idő e közéleti viszály 
lecsillapodásával, a midőn dr. Tasnádi Antal, fájda-
lommal, ifjan, megtört reménnyel, tekint vissza rövid 
közéleti szereplésére, s nem talál abban egy kicsiny 
helyet sem, melyre örömmel pillanthatna; nem talál 
egy alkotást, mely nevéhez fűződnék, de még egy 
eszmét sem, melyre a jövő kor maradandót épít-
hetne. Sivár, kietlen lesz az a táj, melyet bejár ; 
bánkódni fog, tetterős ifjúságának elvesztett napjai 
felett, melyeket feláldozott. 

Tudta azt dr. Tasnádi Antal, — mert közöt-
tünk élt, mint ügyvéd, — hogy a város lakossága, 
s annak megbízottja: a képviselőtestület, abban az 
időben Balogh Jánost óhajtotta e város polgármes-
terének; mást senkit meg nem választott volna. 
Ezt tudva, utasította vissza dr. Tasnádi Antal Stammer 
Sándor volt alispán kétszeri unszolását, mellyel e bi-
zalmi allasra megnyerni törekedett. Tudta, hogy Stam-
mer alispan valasztása nem azért jelölte őt ki, mintha 
benne látta volna a varos egyedül hivatott polgár-
mesterét, mintha Szentes közjava lebegett volna 
szeme előtt: hanem azért, mert nem tudta volna 
elviselni, hogy alispáni ellenfele: Balogh János legyen 
a polgármester. Tudta dr. Tasnadi Antal, hogy 
Stammert az indokolatlan bosszú vezette ő hozzá, 
ezért utasította vissza a jelöltséget, melyet — még 
akkor — bizonyára szégyenletesnek tartott! De lelke 
gyenge volt, s megtörött, midőn Zsiliszky Mihály 
főispán ment kísérteni, s ellentállására azt mondá 
neki .én akarom 1" 

Elhiszem, hogy hiszékeny lelke elé szép jövőt 
festettek, hogy mindenható támogatasukat felaján-
lották számara, a miben dr. Tasnádi Antal nem 
kételkedett; de nem hiszem azt, hogy reménye le-
hetett Balogh János párt ját : a képviselőtestület nagy 
többségét megnyernie. 

Elbukott: fellepett; s a mikor 121 ember állott 
szemben az ő 61 emberével; a mikor Stammer al-
ispánnak fegyveres erőt kellett alkalmazni a maga 
ér megtett polgármestere védelmére; a mikor már 
latnia kellett, hogy a biztatások, a szépen kifestett 
jövő képei: hazug áltatás voltak; midőn a neki 
megígért dicsősség sugárait, a mögötte őrt álló zsan-
dárok fényes szuronyai hegyén látta ragyogni, s 
körötte egy hatalmas áradat zúgott, mely elsöpréssel 
fenyegette: volt ereje azt mondani, hogy állását el-
foglalja, s erős akarata azt meg is tar tani! 

Törvényesnek tartotta talán megválasztatását, 
vagy abban reménykedett, hogy megért az időt, 
mifcor a többség, — megnyugodva szeretett jelöltje 
erőszakos eltávolításán, — elismeri a város polgár-
mesterének? Vagy ezt nem is ohajtotta; beérvén a 
hatalmasok támogatásával, s egyéni bosszúból ösz-
szehozott kicsiny pártja odaadásával ? 

Ha el sem mondja — meg-megzavart — prog-
rammját ; s ha nyílt szemekkel pillantott volna lelt-
kébe, s ott nem a neki szépen kifestett jövőt, hanem 



az ijesztő valóságot látva, a megcsúfolt törvényes 
jog elkeseredett zajongását érezve: visszalép, — ba 
nem állotta volna útját a törvényes többség kifogá-
solhatatlan akarata érvényesülésének mi: más jövő 
várakozott volna reá szülő-városában, s mi más 
képet nyújtana ez a három év alatt megsanyargatott 
város! 

Azt vetettem fel dr. Tasnádi Antal fellépésinek 
indító okául, talán törvényesnek tartotta megválaszt-
tatását. Én azt nem hiszem, de róla sem tételezem 
fal, hogy hiszi. Megmondom: miért. 

Ha két párt állit egy-egy jelöltet, melyek közül 
képesítettség, s jellem tekintetében egyik sem kifo-
gásolható, a kisebbségnek meg kell hajolni a több-
ség akarata előtt, különösen oly állás betöltésénél, 
minő a polgármesteri, a mely nem lehet más, mint 
a kit a többség meghív. 

Szabad államban élünk, alkotmányos, szentesi-
tett törvényekkel kormányoztatunk, Községi törvé-
nyünk bármely állást azon jelöltnek biztosit, kinek 
többsége van a képviselőtestület közgyűlésén, mint-
hogy a kisebbség sohasem érvényesítheti magát a 
többséggel szemben. Legalább törvényes uton nem 
£ szerint a jelölttől megkívántató feltételek birtoká-
ban csak a többség akarata lehet egyedül törvényen 
alapuló a tiszti állások betöltésénél; minden más 
akarat törvénytelen, igy bitorolt! 

Igy a dr. Tasnádi Antal megválasztatása is tör-
vénytelen módon hajtatott keresztül. 

Mindent meg lehet tagadni: ennek a választás-
nak törvénytelen kierőszakolását is; de a tagadással 
szemben csak a berendelt — az előre berendelt — 
szuronyokra hivatkozom: azok, — hallgatva is, — 
ékesen bizonyítanak mellettem ! Hiszen, ba Stammer 
aiispán törvényesnek tartotta dr. Tasnádi Antal meg-
választatását, miért rendelte be a választás helyére 
zsandárait P Honnan tudta előre, hogy az tiltakozás-
sal fog már előre is találkozni P 

Hát azt kérdem: ki merészlí mondani, hogy 
ez a polgármesteri valasztás törvényesen vitetett ke-
resztül P £s ha találkozik egy ember, a ki előáll 
azzal, hogy „én", attól már nem kivánom állítása 
bebizonyítását, mert lehetetlen dolgot kívánnék. 

Ezért mondottam, hogy nem hiszem, inikóp 
dr. Tasnadi Antal megvalasztatásanak törvényessé-
gére merne apellálni ! 

Vagy talán abban reménykedett, hogy megéri 
őszülő haj nélkül az időt, midőn a nagy többség 
elismeri polgármesternek P 

Tekintsen végig elfogulatlanul közéleti szereplé-
sén, bírálja meg önmagat. A szemei elé tartott tiszta 

A „SZENTESI LAP"TÁRCAJA 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény. — 7 folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
— Menj gyermekem és kérdezd meg Bene Ta-

mást, tudja-e hogy kereszt leánya halva fekszik ? — 
kereszt komaaszzonya mellette alussza örök álmát s 
én szegényebb vagyok az utolsó koldusnál, hitványabb 
a legnyomorultabb féregnél, mely eltapodva vonag-
lik az ut porában. Mondd, hogy nincs már ember 
többé a földön, ki előtt alázattal meg nem hajtaná 
fejét a gőgös Papp Samu, mondd, hogy egy gyönyö-
rűségem lehet móg a földön csak, hogy lássam az 
emberek szánakozását nyomorultságom felett. — Oh 
mondd, hogy egyszer megfenyegetett, hogy rám ta-
pod, mint egy kígyóra s elpusztít, hogy egy bélpók-
lossal kevesebb legyen a földön . . . . 

— Samu bácsi az istenért ne tovább! kiáltott 
Bene Irén. 

— Oh mond gyermekem, folytatá fuldokolva 
a zokogástól Papp Samu, hogy: legyen hozzam ir 
galmas és váltsa be ígéretét; mert ón nyomorult te-
hetetlen vagyok s nincs erőm kioltani ezt a hitvány 
életet . . . . 

Balinti városi főorvos lépett most a halottas 
szobába és megütközve tekintett végig a részvevő 
publikum seregén. 

— Az istenért! micsoda ez, nem megmondtam-e 
hogy nem ebbe a terembe; de még a házba se sza-
bad sammi idegennek belépni Pl — Az orvos Bene 
Irénhez lépett ós kezét megfogva, — kisasszony mondá, 
egy percig sem szabad kegyednek itt maradni és ki-
vezet* a mellékterembe. A többi látogatokat pedig 
jüparancsaltA a halottas szobából. 

SZENTESI LAP^ 

lapról törölje el még a lehelletet is: ugv tekintsen 
bele. Nézze végig az utat, melyen idáig haladt, s ne 
döbbenjen meg attól a sorstól, mely utjának végén 
eléri, mert maga választotta magának. Hogy nem 
önelhatározásból, hanem erőszakolva, az nem vá'toz-
•atja meg az ő végzetet! 

A többség tiltakozása el'enóre foglalván el pol-
gármesteri székét, számot kellett vetnie azzal, hogy 
a kisebbséggel kormányoz. De ki látott kormányt 
többség nélkül P / 

Egy ember állott szemben szá7huszonegy em-
berrel ! 

A százhuszonegy törvényes alapra támaszkodott; 
az ő alapja ingatag volt akkor is; nem vethette há 
tát, a szuronyoknak, mert reszkető öreg ember keze 
tartotta. Mégis, megpróoálkozott helyzetével. A mint 
kezdte, ugy folytatta: a törvénye* többség akarata-
nak törvényes érvényesülését nem engedte meg, s 
határozotta csak a maga nézetét emelte. A törvény-
telen gyermek törvényes jogokat követelt. 0 meré-
szelt minden jogot maganak vindicalni; a maga igaz 
tulajdonánsk mereszjlte Állítani azt, a mit egy város 
nagy közönségének kezéből, fegyverrel, — s minő 
fegyver volt az, — zsandarszuronyokkal vett el. 

De nem vagyok elfogult iránta; s azért kime-
rem mondani, mikép nem hiszem, Dr. Tasnadi An-
talról, hogy megválasztatasat törvényesnek tartsa, 
s ép oly törvényesnek merészelné kinyilvánítani a 
törvényes többség jelöltjének «Balogh Janosnak 
elejtését. Mert: vagy, vagy ! Vagy a törvényes több-
ség joga egyes tisztiallasok betöltése; vagy az alis-
pán : mondjuk; kijelölő bizottságé. Tertium non 
datur ! Mintüogy peiig választasi jogot adott köz-
ségeinknek a törvényhozás, csakis „töbusegről" es 
valasztasrol lehet szo tiszti aliasaink betöitesenei, 
de nem „kisebbségről* s nem „kinevezésről." 

Hat azt kimereszti mondani, hogy Dr. Tasnadi 
Antalt, a polgármesteri allasra Szentes varos kép-
viselőtestülete „megválasztotta" P Ki mereszelne ezt 
ullitam, a ki tudja, uo^y a képviselőtestületet a 
„töunseg" keptui, s Ca&k „az vaiasahat." A kisseü-
seg „uecseuipes^." 

Hat ki uiäZi ei, hu*/ dr. Tasnadi Antal tör-
vényéi alapon aUouaa tuZinUe uiagat abban a ka 
IOS ócska szeküen, melyet LŰalombol „oda bili* 
oda „kert" emberek logiaitak el . . . ő előtte! 

Bizony, azok toglalnak el ő utana is nem 
sokára!! 

Meg valamit kérdeztem jó előbb: »vagy talan 
nem is óhajtja dr. Tasnadi Antal a törvenyes — mindig 
azt mondom: „törvenyes" — töobség altali elis-

— Ne küldje el őkit, kialta Papp Samu. — Én 
akartam, hogy lassa haiottaimat mindenki és lassa 
minden ember, hogy mily kegyetlen bír lenni az 
isten, ha haragjai kiakarja önteni egy nyomorult 
ember tölött. — Meg csak tönhordott fejjel lattak 
az emberek, most hadd lassanak megalazva, meg-
semmisítve. 

Az orvos nem halgatotl Papp Sámuelre, eltá-
volított a teremből mindenkit s a házi cseledeknek 
szigoráan meghagyá, hogy senhit, — a házbelieket 
kivéve — nem szabad az udvarba beereszteni. — 
Különben a kapuhoz egy pár csendőrt fogok állítani, 
kik elfogják a hazat zárni mniden idegen látogató előtt. 

— Ezt nem akarom, szolt és panncsoló han-
gon lépett elő Papp Samu: az én házam nem bör-
tön, hogy suronynyal vegyék körül. Ha engem gyű-
löltek is az emberek; de leányomat tudom, hogy 
szerette mindenki, s aki halálaban látni akarja, jőjön 
es sirassa meg. Minden könycoep fokozza azt az égő 
fajdalmat, mely engemet összetör és a megsemmi-
sülés örvénye felé sodor. S nekem ez kell, s van e 
hatalom, mely megfoszthat engem attól, mit az em-
Derek önkényt nyújtanak, hogy: kínjaimat megrö-
vidítsék. 

— Nagysagos uram, szólt az orvos szelíden, 
itt járványos betegségbői eredt halalesett forog fen, 
aol a hatosagnak kötelessége a legszigorúbban őr 
ködni, hogy a ragaiy terjedése meggátoltassék. 

— Ugy, önöknek vigyázni kell, hogy másnak 
ne haljon meg a gyermeke; de az eryém meghal-
hatott! — El e tudományos farizeuskodással nyo-
morultak! — Ha isten nem őrködik az ember háza 
felett, ti a veszélytől meg nem óvjátok. — Hát hol 
volt a tudománytok, mikor az én házamba belopoz-
kodott a ragály és hol volt az orvos szeretek, mi-
kor lelkem szeretetének balvanya ott (etrenget a be-
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mertetését: beérvén a hatalmasok táraopátásával, s 
egyéni boszuból összehozott kicsiny pártja oda-
adásával P! 

Tekintsen csak vissza, nem is oly messzire, 
hol van ma az a két ha'almas ember, ki neki őrök-
szövets^get igért ? Elsöpörte óket a* a vihar, me-
lyet ők maguk hoztak bo e város békés lakói közé, 
mint pelyhet fújta el őket az idők szele. Agyon-
nyomta őket önalkot'a rendszerők, mert nem vet-
ték eszre, hogy az egész épületet a maguk váUaira 
rakták, s ők gyengék lóvén, összeroskadtak alatta. 
A maga keze verte meg mind a kettőt és megér-
demlik sorsukat; mert minden cselekedetök Szen-
tes város megbénítására irányult, czélzatosan, ön-
tudattal. Mi volt ennek az oka P Mert Sima Ferencz 
kegyetlen módón, kíméletlenül bírálta, s elitélte lap-
jában, a város és vármegye közgyűlési termeiben, 
cselekedeteiket. Es mert Sima Ferencznek képtele-
nek voltak ártani, útját állották annak a czélnak, 
melyet ő és kitartó pártja maga elé kitűzött, annak 
az eszmének, melyért hoszu éveken keresztül a ha-
talommal szemben küzdöttek: útját állották Szen-
tes város boldogulásának, szép reményekkel biztató 
jövőjének. 

De azért reá merték kiáltani Sima Ferenczre 
és elvtársaira, hogy a törvényt lábbal tiporják, hogy 
őket meg kell semmisíteni, össze kell törni, mert 
ez ember romlását okozza Szentes városának. Csak 
nem vallhatták be nyíltan, hogy magokat, állásu-
kat féltik Sima Ferencztől! Hogy őket teszi tehetet-
lenné, ha meg nem előzik! Szentes város közügyei 
nem jöttek számításba; ez a nagy erkölcsi testület 
melyet Sima Ferencz és pártja indítottak el a ha-
lauás utján, megbénult, elzsibbadt a három éves 
küzdelem alatt, melyet meg előztek több esztendők 
viszályai. Ez a szegény város idegen lett otthoná-
ban, fia; nem emelhettek neki egy hajlókot, melyben 
meghúzódjék. Ipar, kereskedelem, vagyoni jólét, 
szellemi élet . . . hiszen ezekről beszélni sem lehet! 
E; a nemtelen küzdelem k-ölte a testvéri szeretetet, 
jó barátok ellenséggé valtak, egymást kerülték. A 
szivekbe gyűlölség, irigység fészkelte magát. Mint a 
gyom: ugy terjedt a rosz erkölcs, a jellemtelenség. 
E mentünk add g, hogy az ellenlábasok nap-nap 
uián p llengérre állották egymást, nyilvános helye-
ken botot emeltek egymásra müveit emberek; sem-
miségért fegyver elé állottak, s megértük, hogy le-
lőtték a város képviselőjét. Nem ellenfelén mult, 
hogy életben maradt! S ki lőtte le P Nem az, kinek 
kötelessége lett volna az elégtétel kérés, hanem egy 
. . . nem érdekelt második ! 

tegseg öldöklő karjai kőzött? — Semmik vagytok, 
nyomorult férgek, kik bele mertek kontárkodni az 
Isten akarvtába és áltatjátok a tudatlan és hiszékeny 
embereket, kik a haláltól való félelemben még a 
gazszálhoz is kapaszkodnak; de az Ur kikacag ben-
neteket és könyörtelenül végig gázol azokon, kik 
bennetek helyezik reményöket. 

— Nézze meg ön, nem fekszik-e itt a ravata-
talon egyetlen gyermekem, kire tegnap még éppen 
őn mondta, hogy egy kis opiumot kell még beven-
nie, s azután mentve van, nyugodtan lehetek. — S 
taián éppen az ön opiumja ölte meg? S itt a má-
sik halott, kinek nem volt semmi baja, most már 
hideg mint a sir. Isten akarta ugy, hogy engem meg-
alázzon, össze törjön. — S még az isten ezt a bor-
zasztó munkát végzé, önök itt álltak, tehetetlenül, 
nyomorultan. — S most ón elakarja házamat záratni, 
hogy ki ne menjen az emberek közé innen a dőg-
halal. Szerencsetlen emDer, ha ragályos betegségben 
halt meg gyermekem, hát én itt vagyok mellette cso-
kolom élettelen hulláját és szívom magamna azt a 
levegőt, melylyel ez a terem meg van fertőztetve és 
kérem az Istent, hogy vegyen magához. — S ez a 
levegő engem nem bir megfolytani. Avagy csak az 
idegenekre van ennek romboló hatása? 

Bálinti főorvos némán hallgatta Papp Samu 
beszédét és érezte, hogy a tudomány elmélete kicsi 
ahoz, hogy a szerenssótlen ember felzaklatott lelkét 
orvasi magyarazgatásokkal enyhíteni lehessen, s azért 
csak kérte, hogy csendesüljön, szamára az isten aka-
ratán való megnyágvás nyújthat csak enyhülést. 

— Csak a sír, felelt tempán Papp Sámuel. 

(Folytatása következik.) 
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Hát mehetünk-« még tovább ? 
Ne mondja senki, hogy mind ezeknek Sima 

Ferencz s elvtársai voltak okozói; mert nem mond 
igazat. Az a két ember volt a bűnös, kiktől meg-
szabadultunk immár! Jó is hogy megszabadultunk: 
megelégelhette Isten az átkot, melyet elszenvedtünk ! 

Hát ettől a két hatalmas (?) emberfői ne vár-
jon többé segítséget dr. Tasnádi Antal, mert azok 
• . . örülnek, hogy élnek, s ha van bennök lelkiis-
meret, elég lesz annak mardosása holtak napjáig! 

Vagy pártjától vár támogatast dr. Tasnádi 
Antal ? 

Hol van az a párt? Hol van a 61 ember ? 
Megolvastuk őket az utóbbi közgyűlésen, mikor dr. 
Tasnádi Antalt állásából újólag elmozdította az az 
erő, mely elsöpörte a nálánál hatalmasabb fő,- és 
alispánt: 29-en voltak. Cz a csekély szam is rövid 
idő alatt ugy fo£ elveszelődni, mint a tavasz életre 
hívó melege olvasztja fel a tél havát. 

Hát pártot képezhet-e 29 ember, kik összetett 
kézzel, becsukott szájjal, és süket fülekkel hallgat-
ták a vádak sokaságát, melyet az ellenzek a rend-
szerre, s a rendszer teremtményeire untalan szórt 1 
Volt-é egy szavuk dr. Tasnády Antal védelmere? 
Kristó-Nagy Istvánt adták vódelmül a szamára . . . 
Sima Ferencz ellen! Hol van annak a partnak sok 
jogtudós tagja, hat szokatlan volna és terraincog-
nita — ő nekik a kötelességtudas ? Tasnadi Antal-
nak megvédése. Ha törvényesnek tartjak azt a fegy-
veres erőszakot, melylyel polgármesteri állásat el-
foglalta, s a hová — felfüggesztetése utan is vissza 
vissza vágyik, ha azt hiszik, hogy mellettök van az 
igazság, a jog, ha azt tartják, hogy ők viselik Szen-
tes varos érdekeit szivökön, hogyan van az, hogy 
nem bírnak szavakat adni meggyőződesöknek, az 
igazsagnak 't Ez mind szokatlan dolog nekiek ? 

Am ha tudják is, hogy nincs mellettük az 
igazság, ha latjak is kűzdelmők szomorú kezdetet, 
vezetőik bukását: mégis csak erkölcsi kenyazer volna 
védeniök azt, kit a maga joob meggyőzodebe nem 
bírt a nemtelen harczba vinni, de megtantontotta 
az ő biztató szavuk, hangzatos igereteik, s lelkinek 
jobb meggyőzödeset végre megtagadva, mindent 
felaldozva érettők, eszközük lett az igaztalan boszu-
brn, s most magara hagyva, egyedül, fegyvertelenül 
küzd egy törvenyes teren álló laborral, uieiy őt el-
fogja űzni hely erői. 

Es ha elűzte, mi következik azután? 

Bizony, szomorú jövőnek néz elé dr. Tasnádi 
Antal! Lépten-nyomon gyakorolta az önkenykedést, 
azt hívén, hogy a jogaitol megfosztott képviselőtes-
tület belefárad a harczba, s ellentalló ereje meg-
törvén, ő lesz a helyzet ura. Szomorúan abrandult 
ki balga reményebői, mert a törvenyes téren szikla-
ként — álló képviselőtestület a küzdelemben nem 
merült ki, sőt erőt nyert, szamban is növekedett, s 
az egymagara hagyatott polgármestert kényszeríteni 
fogja állása elhagyasara. Kényszeríteni fogja, mert 
ha azzal a nemes ambitióval foglalta el állását, hogy 
a város jólétén munkáljon, ha ez volt kitűzött czélja, 
melyért érdemesnek tartotta a gyalázkodást mai 
napig türelemmel viselni azon erkölcsi kényszer alá 
kell neki jutnia, hogy azt az állast, melyen szülő-
városának hasznot nem tehet, sőt azt az anyagi s 
erkölcsi sülyedésnek, visszaesesnek latja kitéve: 
azon állást el kell hagynia épen szülő varosa érde-
kéből I Ha ez a nemes ambitió sarkalta, s tartotta 
fen idáig: el is fogja hagyni és h« nem hagyja e l : 
bizonyára alacsony indulatok tartjak vissza! 

De a vége mégis csak távozás lesz; önszán-
tából vagy kényszer uton. Hova? Talan pártfogói 
emelik magasabb, diszesebb poiczara a köztisztes-
ségnek ? Váljon bizik-e ebben dr. Tasnadi Antal ? 
Vagy meg válik szülő városatói, s elmegy idegenbe, 
hol senki nem ismeri, — uj, — jobb — életet kez-
deni ? Kerkedni tog-é egy esztendős kőzeleti életé-
vel, avagy leikenek vadja kiséri-e egész életén át ? 
De mire tudva mutatni rövid szereplőse alat t : a mi 
neki köszöni léteiét, s tudna-é valamit alkotni, ha 
egész életét a polgármesteri szék karjába kapasz-
kodva töltené is el ? Nélkülözhetlen szükségünk van 
egy városházára, de erős a meggyőződésem, hogy 
a képviselőtestület nem fogadná el tőle akkor sem, 
ha azt íngyenképen ajánluná fel a városnak ? Sokat, 
maradandót alkotott volna ez a képviselőtestület, ha 
választott, a törvényes többség által választott pol-
gármestert ültethetne azon székbe, mely a város 
•lső emberének készült, s melyet hodoló tisztelet-
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nak, bizalomnak kell körülvennie, s nem . . . szu-
ronyos zfandároknak ! 

Fontolja meg jól dr. Tasnady Antal az elmon-
dottakat, s ne «barátaitól": a Bánfalvi, Schlesinger, 
Mátéffy és Csatóktó), hanem önlelkétől Kérdezze 
meg: valótlan dolgokat mondottam-é el ő neki, a 
maga jobb meggyőződését hívja meg tanácskozasra, 
s kérdezze meg attól: jogosan, törvényesen birja-é 
Szentes város polgármesteri állását; az a bizalom 
emelte-é oda, a mely egyedül hivatott; kiválasztani 
a maga emberét, hogy első legyen a legérdemeseb-
bek között ? Kérdezze meg tőle meg van-é elégedve 
azzal a helyzettel, melyen változtatni nem képes, 
így képzeltt-é magának a sorsot, a midőn Szentes 
város képviselőtestületének tiltakozásával szemben, 
s háta megett a szuronyos zsandárokkal, — meg-
kezdette pályafutását ? Ha mind ezen kérdésekre — 
önvád nélkül — meg bir felelni, még azt az egy 
kérdést intézze jobb meggyőződésének: használhat-é 
erős akaratéval is — mert mással már nem bir, 
hasznalhat-é szülővárosának, s hová fogja juttatni 
ezt a megsanyargatott varost, és . . . önmagát ? 

Ugy cselekedjék, a hogy lelkiismerete ítél! 
B. Z. 

Közöltük ezt a czikket, habár mindaz, 
a mi benne foglaltatik, lapunkban már bősé-
gesen el volt mondva. De közöltük, mint oly 
ember nyilatkozatát, a ki közéleti küzdelme-
inkben nem vesz cselekvőleg részt, nem áll 
egyik pártnak kötelékében sem, s igy pártat-
lanul, részrehajlatlanul itéli meg az esemé-
nyeket. Örömünkre szolgál, hogy e nyilatko-
zat igazolja azon öntudatunkat, mikép nem-
csak saját pártunk tagjai, hanem minden el-
fogulatlan ember osztja és helyesli lapunk 
közéleti magatartását. 

A czikkirót pedig megnyugtathatjuk az 
iránt, hogy ha nem szivleli is meg Tasnádi 
az ő jó tanácsait, az egy csepet sem változ-
tat a helyzeten; azért Szentes városának, 
nem sokára ismét lesz — választott polgár* 
mesiere; sőt már van is. Szerk. 

Elmaradt és készülő párbajok. 
Társadalmi viszonyaink hallatlan zilált-

sága hozza magával, hogy — vidéki város 
létünkre — fölöttébb sokszor fordulnak elő 
nálun* párbaj hirek. 

Emberek, kik soha egymás irányában 
ellenséges indulattal nem viseltettek, egyszerre 
egész váratlanul abban a helyzetben találjak 
magukat, hogy kénytelenek fegyverrel a 
kehben szembe állani egymással. 

így történt ez a napokban is. Egyszerre 
több párbajról is suttogott a hir. Bizonyosat 
senki sem tudott, mivel az érdekelt felek és 
a beavatottak szoros pecsét alatt őriztek a 
titkot. 

De bármilyen diskréczióval jártak is el, 
mégis sikerült a viszályos ügyekről némi in-
formációkat szereznünk. 

Az egyik ügy lapunk felelős szerkesztő-
jének személyes ügye volt; s miután az már 
elintéztetett, nem forog fenn többé semmi oka 
annak, hogy a részleteket elhallgassuk. 

Néhány nappal ezelőtt felelős szerkesz-
tőnk azt az értesítést kapta, hogy id. Várady 
Lajos gyógyszerész ur, a nagyvendéglőben, 
többek előtt becsmérőleg nyilatkozott hiriap-
irói működéséről, s oly kifejezést használt, 
mely rá nézve egyénileg is mélyen sértő. 

Ez értesités vétele után felelősszerkesztőnk 
nyomban felkérte Tóth Kálmán és Szántó 
Lajos urakat, hogy nevében id. Várady La-
jos úrtól lovagias elégtételt kérjenek. 

A nevezett urak Várady urnal megjelen-
vén, tőle olyan felvilágosításokat kaptak, a 
melyek lehetővé tették az ügynek békés uton 
való elintézését, a mint ez a következő jegyző-
könyvből kitűnik: 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Szentesen, ,189$. évi deczember 
hó 6 án a Pintér Gyula és id. Várady Lajos 
urak között felmerült becsületbeli ügyben. 

Jelenlévők alulírottak. 

Fenti napon Tóth Kálmán és Szántó 
Lajos, mint Pintér Gyula ur megbízottai, id. 
Várady Lajos urnái megjelenvén, felük nevé-
ben a f. hó 4-én, a Kass vendéglőben, Ju-
hász János és Onody Lajos urak előtt, id. 
Várady Lajos ur által állítólag Pintér Gyula 
ur ellen használt és személyét sértő kifeje-
zésekért lovagias elégtételt kértek. 

Id. Várady Lajos ur kijelenti, hogy a 
neki imputált kifejezéseket nem használta, s 
annyival is inkább nem használhatta, mert 
neki olyan kifejezéseket használni sem nem 
szokása, sem pedig épen Pintér Gyula ur 
ellenében semmi oka nem lehet és nem is 
lehetett. 

Ezen kijelentés folytán, miután további 
eljárásnak szükségét fenforogni nem látjuk, 
felünk részéről is az ügyet befejezettnek je-
lentjük ki. Kmft. 

Tóth Kálmán 8. k. 
Szánthó Lajos s. k. 

mint Pintér Gyula ur megbízottjai. 
Ez az ügy tehát szabályszerüleg befejez-

tetett. De sokkal komplikáltabbak a többi 
ügyek; melyekre nézve a következőket sike-
rült megtudnunk: 

A minap a nagyveudéglő éttermében mu-
latott ifj. Maasburg Sándor báró, többed ma-
gával, czigányzene mellett. Ugyanezt cselekedte 
egy mellék helyiségben Orbán János báró 
gyógyszerész ; a ki azonban — mellesleg meg-
jegyezve — van akkora demokrata, hogy bárói 
czimét nem szokta használni. 

Orbán úrhoz bement a Maasburg báró 
társaságában lévő Füsti Molnár Sándor ur, 
és felkérte őt, hogy menjen át hozzájuk mu-
latni, hol szívesen látott vendég lesz. 

Orbán ur engedve e felhívásnak, bement 
az étterembe; hol azonban a szokásos bemu-
tatások alkalmával ifj. Maasburg Sándor báró 
által otromba módon meg lett sértve. 

Orbán ur a helyiségből eltávozván, más-
nap Tóth Kálmán és Novobáczky Győző urak 
által mind Maasburg bárót, mind Füsti Molnár 
Sándort kihivatta; az előbbit az általa elkö-
vetett durva sértésért, az utóbbit pedig azért, 
mivel őt annak a sértésnek kitette. 

Füsti ur készséggel beismervén Orbán 
ur fellépésének jogosultságát, hajlandónak 
nyilatkozott tőle oocsánatot kérni; a mi tény-
leg meg is történt. De ugyanakkor Füsti ur 
kinyilatkoztatta, hogy Maasburg bárótól, illet-
len viselkedéséért, most már ő is elégtételt kér. 

Ez eljárást és felfogást teljesen korrekt-
nek és férfiasnak kell elismernünk ; s csak 
helyeselhetjük, hogy az ügy Orbán és Füsfi 
urak között ily elintézést nyert. 

Hátra van most már a párbaj egyrészről 
Orbán ur és Maasburg báró, másrészről Füsti 
ur és ugyancsak Maasburg báró között. 

Lapunk zártáig nem sikerült értesülést 
szereznünk az ügy fejlődése felől. Minden oda 
mutat azonban, hogy békés elintézésről alig 
lehet szó. 

Helyi és vegyes hirek, 
— Városi közgyűlés Lapunk mult szá-

mában emiitettük, hogy f. hó Ő-án, csütörtökön vá-
rosi közgyűlés lesz. Miután azonban ez a határidő ép 
ünnepnapra esett, másfelől pedig sürgős ügyek vár-
tak elintézési e, a kö.gyülés ma, pénteken tartatik 
meg. Felhívjuk erre különösen a városi párt tagjai-
nak figyelmét; mivel ezen a közgyűlésen fontos ügyek 
vannak napirenden, — s ezek kőzött a helyettes ügyészi 
állás betöltése, melyre tudvalevőleg Ecseri Lajos dr. 
a városi párt jelöltje. 

— Halálozás. Idősb Temesváry Antal nyu-
galmazott járasoirót, a szentesi 48-as népkör kitűnő 
alelnökét, s közéletünknek egyik tiszleletreméltó osz-
lopemberét, súlyos családi gyász érte, nejének, szűl. 
Langh Emilia úrnőnek, váratlanul bekövetkezett el-
hunytával. E nagy csapás fölött érzett fájdalmát 
enyhítse az az általános részvét, mely a nagyrabe-
csült farfiu nagy szamu tisztelőinek seregét áthatja. 
A boldogult hűlt tetemei fölött pedig legyen könnyű 
a hant. A kibocsátott gyászjelentés következőleg 
hangzik: 



145. §xám. 
.Idősb Temesváry Antal nyugalmazott király'» 

aljárá'biró fájdalmas s^vvel jelenj szeretett nejének 
Lángk Emíliának rövid betegeskedés s elgyengülés 
következtében a haldoklók szentségének felvétele után, 
— f. hó 8-án <L e. Vsll órakor, élte 65-ik évében 
történt csendes elhunytát. Mélyen kesergik az el 
hunytat László m. kir. honvéd-százados, Antal fiai; 
Terézia — Lakos Gáhorné, Piroska - Bugyi An-
talné, Anna — Korbuly Béláné leányai, ugy számos 
unokái ói barátjaL Az elhunyt hűlt tetemei f. hó 
10-óa d. e. 9 órakor az alsópárti sírkertben tétetnek 
le örök nyugalomra. Szentesen, 1892. december 
hó 8-án. 

— M e g y e i k t t s g y ü l é s lesz f. hó 17-én. 
Fontosabb tárgyai: a 2-ik aljegyző megválasztást; 
a közig, bizottság újra alakítása és a kilépő megye-
bizottsági tagok helyére uj tagoknak választása iránti 
intézkedés. Folyó hó 15-én d. e. 9 órakor lesz az 
állandó választmány és 16-án d. e. 9 órakor a köz-
igazgatási bizottság ülése; ugyanaznap délután pe-
dig a bíráló választmány és a számonkérő szék ülésez. 

— Annektált eszme cum alatt a más k 
lap azt állítja, hogy a böld ihid létesítésének eszméje 
voltakép a pákuliczoknak, s azok között Csató alis-
pánnak érdeme. Igazán nagy adagja kell a szerény-
teknségnek az ilyen állításhoz. Hiszen Csató Zvg-
mond még akkor a tyukperekkel bajlódott, a m kor 
már Sima Ferencz és Balogh János nemcsak meg-
pendítették az eszmét, hanem szerződést is kötöttek 
a híd létesítése érdekében ; mely szerződésnek végre-
hajtása azonban tudvalevőleg a kormány ellenállá-
sán megtörött. S ha most az eszme még is megva-
lósul, bizony ártatlan lesz abban uz egész pákuücz 
Rprep, alispánjával és fé'hiv*ta'os ^pyiVt. 

SZENTESI LAP. 

- A s a l i s p á n e l l ő n i v is*g<U&t f o V a -
tá*ára f. hó 9 ft nap ának d. e. 10 óráját tűzték ki. 
Persze, tudták, hogy ma a b<zo'!s*gi ta-ck a várcsi 
közgyűlésen lesznek elfo^laWa, s igy remélték, hogy 
majd sikerül a Fekete Márton ur pátronussága alatt 
átcsúszni a vizsgálaton. De mégis hinni akarjuk, hogy 
nem koc káztatják meg ezt a c r n y t ; annál inkább 
nem, mivel egyik bizottsági tagot oly családi gyász 
érte, mely megjelenését föltétlenül ki/árja. Erek a 
körülmények talán képeznek akkora akadalyt, mint 
a _ Fekete Márton ur gyöngélkedést. 

— A vármegyei monográfiái bizotság 
folyó hó 9 én d. e. 10 órakor, a varmegyei székház 
kistermében ülést tart. 

— Forgalmi akadályok miatt napok 
óta el vagyunk zarva a világtól. A hótuvas kedd 
óta lehetetlenné tette a közlekedést. A vonatok 

! azóta egyáltalaban nem járhatnak; nár az ál-
lamvasút minden lehetőt elkövet a forgalmi aka-
dály eltávolítására. Háromszáz ember dolgozik a 
szentesi vonalon a pályatest szabaddá tételén, s ta-
lán ma, pénteken, már lehetséges lesz vonatot el 
inditani. Az a rettenetes hó zivatar, mely napok 
óta lehetetlenné tett m nden közlekedést, valónan 
ritkítja páriát. Olyan Ítélet tdő volt, bo/v csakugyan 
a jó kutyát sem illett volna kiverni. Eskünkbe jut-
tat ez a rendkívüli zivatar egy rou'a'sagos rse'et, 
mely régebben a jó öreg Bigi Józs» ffíi történt. Kü-
lönös passziója volt az öregnek zivataros időben 
utazgatni nagy kiterjedésű birtokán. Egy ilyen alka-
lommal történt, hogy a hó borította tájon az öreg 
ur egyetlen egy járókelővel sem talalkozott. E fö-
lötti csodálkozásában végre megszólította a kocsi-
sát „te Jancsi, hogy van az, hogy most senkit sem 
lehet az uton látni?" t Hát — dörmögte nagy mér-
gesen a Jancsi kocsis — azért van biz az, gazd-
uram, hogy ilyen ítélet időben okos ember nem 
szokott útra k^lni, csak a bolond, az pe Ifg nem ?ok 

prro m»f« l , ;nk " 

631. oldal. 

— H o f f m a n J a k a b jól felszerelt kará-
csonyi és újévi i d é n y baíáráruk raktá-
rát a n. é. köíöns^g becse* ínyeimébe aján ] juk. 
Kaphatók; valódi Richter- fé le kőjátékok 
gyári árjegyzék szerint, mindenféle gyermekjá-
tékok 6, 14, 21, 28 35 kr. es feljebb, egász 5 
frtig. Újdonságok fo ly ton érkesnek. 

— Rendkívüli kedvezmény A .Szentesi Lap- előíiietői-
nek. Tisztelt olvasóink megtisztelő bizalma arra buxdit, hogy 
a mellett, hogy lapunk nemcsak a legolcsóbb az országban, de 
tartalomra is bármely vidéki lappal kiállja a versenyt, előfize-
tőinknek ahol lehet kedvezményt szerezünk. Ugy az idén is 
egyezségre léptünk Stark Nándor helybeli könyvkereskedővel 
a ki arra kötelezte magát, hogy mig a készlet tart, a .Szentesi 
Lap- előfizetőinek kedvezményes áron adja a következőket : 
Csongrád megyei nagy képes naptár 1893-ra mely gazdag válto-
zatos tartalommal jelent meg ára 24 kr ; fali naptár 1893-ra 
lu krért; Jézus Szive naptár 1893-ra 44- krért. 3 frtos Csong-
rádmegye nagy fali abrosza 1 frtért 500 drb különféle zenemű 
harmadrész áron. Sirasaka magyar közmondások könyve 2 frt 
helyett 1 frt 20 kr. Különféle dalok és költemények gyűjtemé-
nyei fél áron. Miután naptárt senki sem nélkülözhet az olva-
sási idényben bizonyára szivesen veendik tisztelt előfizetőink 
— e január 15-ig kieszközölt kedvezményt. 

Figyelemre méltó alkalmi vétel. 
Vegyesáru-kereskedéshez való teljes fel-

szerelés, úgyszintén több idevágó árucikk kisebb 
parthiekban továbbá 10 hektoliter ó-bor, kisebb 
nagyobb hordókbau egy depókorcsma-felsze-
relés, több üres hordó és egy triőr-rosta ju-
tányos árou eladó és megtekinthető a görög 
templommal szemben levő Poilák-örökösök 
házában, özv. Klein Auguszta volt üzlethe-
lyiségében. 

Karácsonyi és újévi p i á n 
Legszebb diszmüvek, ifjjsági iratok, képes könyek 

kaphatók 
S t a r k N á n d o r könyk, reskedésében a Kass 

féle kávéházzal szemben. 
Ugyanannak IV. t. 111. számú háza eladó. 

Legfinomabb rozsa kü'öniegrssé^il 

p a p r i k á t 
mindenkor^riss minőségben s^áíliiuuk ieg 
szebb vörös színben, zamatos, valódi minő 
ségért jótállás mellett 5 kilós posta cso-
magokban 

frt 3.25 
utánvét mellett bérmentve mindeu posta 
állomáshoz. 

KLEIN M. és K. Budapesten. 

Eladó földbirtok. 
A kunszentmártoni halálban 88 hj.'d 

(1100 öl) föld, abban 80 hold szántótöld és 
8 kaszáló; ugyanott közelben 43 hold jómi-
nőségü szántóföld a rajta lévő tanya épületek-
kel együtt eladó. Bővebb értesítést ad. 

3—4. Győr i Gál IstTán. 
II. t. 327 sz. a. 

H i r d e t m é n y . 
1. A va ros tuía|Uo<iatiuz t a r t ózó kucor< 

é o b » k é n y i c s á r d a é p ü J e t e í i a f . é v i d e c e t ü 
b e r 1 5 - é n d . e . 9 ó r a k o r a t a o á c s t e r e m b e n 
tartandó szóbeli árverésen 1893 évi január 
1-től — 1895. évi dec. 31-ig terjedő 3 (három) 
évre haszonbérbe adatnak. 

Bérelni S7ándékozók 40, illetve 28 frt 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben jelen 
jenek meg a tanács teremben, a hol a félté 
telek addig is megtekinthetők. 

2. A v á r o s be l te rü le tén már meglévő 
413. és a jövő évre újból felállítandó 100 
drb. utcai lámpa világítása, a f. évi dec. 16 án 
d. u. 2 órakor a tanács teremben tartandó 
árlejtésen, az 1893. év tartamára vállalkozó-
nak fog kiadatni. 

Vállalkozni kívánók 200 frt bánatpénzzel 
ellátva a kitűzött helyen és időben jelenjenek 
meg. A feltételek a tanácsteremben addig is 
megtekinthetők. 

Szentes. 1892. nov. 26. 
3—3 N a g y Imre , 

fanac^nok. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Lapunk kiadóhivatalában egy ügyes és jól nevelt 

f e l T r ó t e t l l s -

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Pelhivás k i ¡¡etetek 
A C s o n g r a d m e g y e i t a k a r é k -

p é n z t á r r é s z v é n y t á r s a s á g ezennel fel 
hívja mindazokat, kik az intézet kebelében 
megnyíló immár hetedik évcsoportbeii betét-
egyietbe belépni óhajtanak, mikép ebbeli 
szándékukat az 1 frt beiratásí díj lefizetése 
mellett az intézet helyiségében (Kossuth-utca, 
Sajtós-féle ház) mielőbb jelentsék be. 

A betéiegyletbe belépők arra kötelezik 
magoka t , hogy 6 e g y m á s u t á n k ö v e t -
kező é v e n át h e t e n k é n t 5 0 k r a j c á r t 
fognak az intézetbe befizetni, mely idő eltel-
tével a befizetett összegek után, tisztán és 
adómentesen járó s félévenként tőkésítendő 
öt százalékos kamatokkal együtt az egész be-
tett összeg ki fog fizettetni. A betétegylet tag-
jai az általuk befizetett heti betétek k i l e n e 
t i z e d r é s z é t személyi hitelre bármikor 
igénybe vehetik. 

A betevők sem adót nem fizetnek, sem 
az üzleti költségekhez nem járulnak, sőt az 
intézet a betett összegek és kamatai kifizeté-
séért 70.000 forintnyi teljesen befizetett alap 
tőkéjével szavatosságot vállal. 

Bővebbi értesítést az intézet hivatalnokai 
a délelőtti üzleti órák alatt bárkinek a leg-
készségebben adnak. 

Szentes, 1892. november 26. 3V3 

A Csongrádmegyei takarékpénztár igazgatósága, 

9086./1892. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrád varmegye tor vény haiósagáudi 

üresedésben levő s évi 750 forint fizetéssel 
és 150 forint lakbérrel javadalmazott 11-od 
aljegyzői állásra ezeunel pályázatott hir-1 
detek s felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni kívánják, hogy az 1883. évi I. t.-cikk- j 
ben meghatározott képesítettséget igazoló kér-
vényeiket, méltóságos Tallián Béla főispán 
úrhoz cimezve hivatalomban f. évi december 
hó 11-ik napjának d. u. 5 órájáig nyújtsák be. 

Szentesen, 1892. november 26-an. 

3—3 Dr. Csató Zugmond, 

r i a c z e l l i 
&yomorc§cp^ek 

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áltolánosan ismeretes házi 
es nopszer. 

« . . ^ , t i 5 e , f M : é t v á9/? , a n
1

s*3- gyomorgyengeség, bűzös lehelet felfujtság. 
savanyu felboffogés hasmenés, gyomorégés, felesleges nyálkakiválasztás, s á r g á n under 
£s hányas, gyomorgörcs, szűkülés. y y 

Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a iryoinortól szár-

, , : l Z F n f i l 0 t T r U , t f r h e é S n w f e . l e k k e l , f i t a l 0 k k a l < 9 i , i s 2 t á k : m á Í N o k és hámorrho^dáknál. 
Említett baj oknál a Ma riaczelli gyomor cseppek évek ota kitűnőknek bizo-

— n y ú l t a k , a mit szaz meg szaz bizonyítvány tanusit. Egy kis üvee á r i 
hasznalati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr - M a ^ ™ 
rorszagi föraktar: 

Török József gyógyszertára 
Budapest. Király utcza 12 sz. 

U '̂V helybeli , mint vidéki 

t . / / w a ^ A Uiriaczelli „„omoraeppek valodian kaphatók M\ 

í s P h o d r a h S 7 * y F e r e n c z K u n s z e n t J S 
t o o b a u b z . l i i i f y K á r o l y s R e m e t e i D e z s ő g y ó g y s z e r t á r a i b a n ' 

közlésére ajánljuk minden-
kinek a 

„SZENTESI LAP" 
hirdetési rovatát^; melynek 
mindenegyes s z á m a 2 0 0 0 
példányban jelenik meg. 

X £ i r d . e t é s e 3 z 
felvétetnek helyben e lap 
kiadó-hivatalában Kurcza-
parti-uteza 31. ház szám. 
BUDAPESTEN, valamint 
BECSBEN minden hirde 

tési irodában. 




