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Lapunk megrendelhető : 
A, kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 

| kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Magyarország polgáraihoz! 

Szótanunk kell, pedig hallgatni szeret-

nénk. Szét kell hordanunk gyászunkat, pedig 

elrejtőzni szeretnénk bánatunkkal. 

A magyar nép száz képviselőt bizott 

meg azzal, hogy sikra szálljon Magyarország 

függetlenségéért. Százan küzd etnénk tehát 

nemzetünk szabadságaért és népünk jóllétéért. 

Százan csaphatnánk le az idegen érdekek 

kormányaira, a nemzeti haladás ellenségeire, 

a nép zsarnokaira, a jog és igazság eltipró-

ira. Áthatva szeretettői, összeforrva bizalomba, 

vezetve a lelkesedés által, ha százan igy 

összetartanánk, rohamról rohamra, zudulva, 

immár rég szétmorzsolhattuk volna azt a 

pártot és azt a kormányt, mely hazánkat oszt-

rák gyarmolnak, nemzetünket idegen czélok 

eszközének népünk vagyonát hatalma vétel-

árának tekinti. Mert száz képviselő, ha ösz-

szetart, ha együtt érez és együtt működik egy 

czélra rendületlen kitartással, önmagát nem 

kiméivé a munkában, ellenségét nem kiméivé 

az üldözésben : ura lehetne a helyzetnek, ki-

forgathatná sarkaiból a kormányt és lerak-

hatná a jövendőnek biztos alapját. 

A mi gyászunk, amiről hallgatni szeret-

nénk az, hogy ez a száz képviselő nem tart 

együtt. Az az oszlopsor, melyre nemzeti jö-

vendőnk vala épitendő, megingott. A függetl. 

és 48-as párt kettészakadt. 

Épen akkor szakadt ketté, midőn szer-

vezkednie, sorakoznia kellett volna a kormány-

hatalomnak néprontó politikája és a feleke-

zetiség romboló szenvedélye ellen ; ketté sza-

kadt ahelyett, hogy együtt hirdesse apostol-

ként a szeretetnek vallását, mely nem zár 

ki senkit, keblére öleli az egész emberiséget 

megalázza az elbizakodást, megszeliditi a go-

noszakat, kibékiti a szegényeket és megvi-

gasztalja a szerencsétleneket. 

Ketté szakadt a párt, és most már az 

a gyászos tény repül szét a hírnek szárnya-

in, hogy szervezkedés helyett viszály, sora-

kozás helyett pártütés, szeretet helyeit gyű-

lölködés, bizalom helyett vádaskodás ütött 

tanyát a függetl. és 48-as párt táborában. 

Ezt a sötét hirt eltitkolni nem tudjuk, szépí-

teni nincs okunk, mert a súlyos felelősség 

minket nem terhel. 

A párt azért szikadt ketté, meit a kis-

sebbség nem hajolt meg a többség előtt s 

mivel néhány cselszövő, félrevezetve társain-

kat, fellázadt a többség ellen. 

A többség azt határozta, hogy küldjünk 

ki egy intéző bizottságot, mely elnököt vá-

lasztva szervezze a pártot az országban és 

vezesse annak politikáját a parlamentben. 

Ezen határozat ellen foglalt állást a kisebb-

ség és ráfogásekkal illették, gyauusitasokkal j 

halmozták el a többséget, hogy hamis ürü-

gyeknek rut álarcza alatt pártütést csinálhas-

sanak. 

Így bontották meg a pártegységet épen 

akkor, mikor a megbánás hamuját kellett 

volna fejökre hinteni, mert eddig ők veze t-

t é k a pártot, s ezen vezetésnek hiányossága, 

tehetetlensége és tétlensége kiölte a pártból 

a bajtársi együttérzést, az országgyűlésen el-

zsibbasztotta a párt tevékenységét, s a vidé-

ken felbontani engedte a párt kötelékeit. 

A nemzetnek sok százados vágyát keli 

vala a pártnak képviselni; de oda jutottunk, 

hogy a központban nem lüktetett a nemzet 

szive, a tagokban ellankadt a nemzeti vér-

keringés. Álmosság szállta meg az elméket, 

meghűlt a lelkesedés tüze és elbágyadva hú-

zódott meg az akaraterő. E vezetés alatt az 

ellenzéki tábor vagy tétlen maradt, vagy a 

kormány zászlóhoz szegődött. Az ellenzéki 

szellem elernyedése és a kormány politikájá-

nak kímélése oda juttatta partunkat, hogy 

nem volt erőnk megtorolni, mikor a Kossuth 

Lajos emlékét bántalmaztak. Uua juttatott a 

vezérlet, hogy az időközi választások alkal-

mával, a megüresedett kerületek egész soro-

zatában, türnünk kellett azt a kudarezot, hogy 

a legtöbb kerületben pártunk még jelöltet 

sem állíthatott, ahol pedig jelöltünk volt, ott 

a párt hívei kibontott zászlóval mentek at a 

kormánypárt táboraba. Türnünk kellett, hogy 

névszerinti szavazasoknal, bizalmi kérdések-

ben, a kormány nagyobb többséget nyert, 

mint a mennyire papíron számíthatott, mivel 

híveink egy része tartózkodott a kormány el-

len szavazni. Türnünk kellett azon gyakori 

éijeuzéseket, amelyek padjainkról hangoztak 

el a kormány táinogatásara. Türnünk kellett, 

hogy pártunk tagja adjon át küldöttség élén 

díszpolgári oklevelet a kormányeiiiöknek. A 

közjogi ellenzék sorából hangzott lel az a 

mondás, hogy inkább szavazok a kormány-

nyál, mint veletek. 

Tisztelt polgártársak ! Nem az volt a baj, 

hogy partunk többsége megszavazta az egyház-

politikai javaslatokat, mert erre öt régi meg-

győződése utalta. A baj az volt, hogy sokan 

nem tettek különbséget a javaslatok és a 

kormány között. A javaslatok támogatasat 

arra használtak fel, hogy a kormányt a kor-

mányzás egész vonalán támogassák. 

Azok, akik mindezt megtették; azok, 

akiknek vagy erejük, vagy akaratuk hiány-

zott ahhoz, hogy mindezt meggátolják: azok-

nak most mar volt erejük is, lelkük is, el-

szántságuk is arra, hogy a pártot kettésza-

kítsák, s ezzel gátat emeljenek a szervezkedés 

elé. Arra nem volt akaratuk, hogy a kormány 

ellen az egyházpolitikán kívül elszántsággá! 

harczoljanak; de arra vau akaratuk, hogy 

ellenüiik, kik szervezkedés által megerősítem 

törekszünk a harczi sorokat, fegyvert fogja-

nak a kormánypártnak hasznára, a bécsi po-

litikának örömére, a világnak gunyjára. Oh, 

ha két év óta a kormány ellen annyi tevé-

kenységet, szorgalmat, ügyességet fejtettek 

volna ki, mint amennyit tiz nap óta ellenünk, 

elvtársaik ellen, felmutatni tudnak : ma a ma-

gyar nemzet sokkal közelebb állana a függet-

lenségnek és joliétnek nagy czéljaihoz. De 

ók csak ellenünk tudnak szeuvedélylyel törni, 

kik nem türhettük tovább a párt tétlenségét, 

a vidék elhanyagolását és a kormány támo-

gatását. 

Minket a nép azért küldött, hogy a hi-

vatalos világ önkényét megtörjük, a közha-

talom kezelését felügyeljük, a népet védelem-

ben részesítsük, ilyen megbízatást csak ál-

landó és nyugtalan őrködéssel, soha nem 

szűnő és soha nem lankadó küzdelemmel le-

het teljesíteni. Feladatunk tudatában ugy hit-

tük, hogy Magyarország függetlenségének ka-

tonái és Bécsnek zsoldosai között szövetség 

és pajtásság nem lehetséges soha, mert a 

G7-iki alkotmány várlalait csak ugy lehet 

megbontani a nemzeti szabadsag érdekében, 

csak ugy lehet azokon réseket ütni, ha an-

nak őrségét örökharezbau elfárasztjuk és 

megsemmisítjük. 

Mindaddig míg Ausztria megtalálja a 

magyar kormánypárt táborában azokat a fér-

fiakat, kik nemzeti engedmények nélkül is 

készek és képesek kormányozni: mindaddig 

a magyar nemzet joga, önállósága, szabadsaga, 

engedményekben nem log szaporodni. Csak 

mikor a ü7-es politikának nem lesz elég esz-

köze, s a bécsi irányzatnak van lesz elég 

istápolója: csak akkor fog megkezdődni a 

48-as elvek érvényesülése. 

Épen ezért irtó tusára készültünk az 

országgyűlésen és harezra kivantuuk szer-

vezkedni a kerületekben. Mert mi ellenzék 

akarunk maradni, mely nem alkuszik sem 

egészben, sem egyenkéut és rendületlenül áll 

az 1848-ban kiadott programúi mellett, mely 

az 1848-iki nagy elvek foglalatja. Nem adunk 

ehhez semmit; nem is engedünk abból sem-

mit. Elhatározásunk szilárd. A pártütés meg-

kisebbítette számbeli erőnket, de nem gyen-

gítette meg cselekvési akaratunkat. 

A ini hitvallásuukaszennt nem lehet a bi-

lincseket szétzúzni s ugyanakkor a porkolá-

bokat dicsőíteni; nem lehet a szabadságot 

hirdetni s ugyanakkor a rabszoigakereske-

dőkkel lakmározni. Nem lehet a népet sze-

retni és a kormánynyal Ölelkezni, a menny-

nek ígérkezni és a pokollal szövetkezni. Íme, 

ezért szidnak, üldözuek, rágalmaznak minket 

a kormány csatlósai szóval és írásban, és 

ezért magasztalják a pártütőket a kormáuy-

toiuboló hívei. 

Üres vád és hiu ürügy, mintha köztünk 

és a pártütők között, a kormány táinogatá-
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sáoak kérdésén kivQl más elvi különbség is 

lett volna. Az egyház politikai kérdésben a 

párt 1893. május 19-én, hiven a vallássza 

badság elvéhez, a párton belül nem verte 

békóba az egyesek lelkiismereti szabadságát, 

mert szem előtt tartotta, hogy nem feleke 

zeti, hanem közjogi párt vagyunk. De az egy 

ház politikai törvény alkotás immár kimerít 

tetett; a főbb törvények szentesitve vannak; 

ezeknek végrehajtása kötelessége a kor 

mánynak. 

Közszerencsétlenségnek tartjuk az olyan 

politikát, jöjjön az akár a szélsőjobbról, akár 

a szélsőbalról, mely a nemzetségi, gazdasági 

és társadalmi bajok által marczangolt nemzet 

egységét, most még a felekezeti harczoknak 

is martalékává teszi. Ha a helyett, hogy 

nemzet erői, az idegen befolyás ellen való 

küzdelemre edzetnének, belső, áldástalan 

czivódásban merittetnek ki : Magyarország 

sem Ausztria mellett, sem az európai népek 

családjában, még jelenlegi nyomorúságos hely-

zetét sem tarthatja meg, 

Válságban teng a földművelő nép, az 

iparos, és a kereskedő, az életfentartás ne-

hézségei megtermették a szoczializmust, mely 

a kormánynak bűnei s a kereseti források 

megapadása miatt országszerte terjed. A nem-

zetiségek gonoszul bevádoltak Európa előtt, 

idebenn megtépték a társadalmi egységet és 

fenyegetik az állam alapköveit. A közerköl-

csök megrendültek. Elvekről csak beszélnek, 

de valójában zsákmányt keresnek. A tör-

vényt kihasználják pártczélokra; az igazsá-

got nevetik; a szorg lmas munkát egész te-

rületekről szorítja le a játékszenvedély. Fé-

nyűzés, pajtáskodás, tivornya, szédelgés 

rontja meg a közéletet. 

E nagy veszélyek közepette a balsors 

egy gyarló kormánynyal verte meg hazánkat, 

hogy nagy tervek helyett napról napra élős-

ködjék,*s a nemzeti erők csoportosítása helyett 

szétomolják gyenge kézben az együtt levő 

erő is. 

Van hát okunk a gyászra és fájdalomra 

midőn látjuk, hogy épen a válság nehéz órái-

ban, mikor a kormány olyan kicsiny és a 

kormányozás feladata olyan nagy, hogy épen 

ilyenkor bontották meg, a függetlenségnek és 

szabadságnak táborát azok, kikkel eddig 

együtt voltunk, Elhagytak minket és egyesül-

tek azon szélső elemmel, mely két év óta-— Czitő Ferencz városi mérnök lemondását — vet-

soha sem fáradt ki a mi ócsárlásunk-.ték elő. A lemondást sajnálattal tudomásnl vették, 

ban és a kormány támogatásában. ;s egyben megkeresni határozták az alispánt, hogy a 

w. . , u , . ,, .. , , . . . . mérnöki állás betöltése iránt mielőbb intézkedjék, 
Mindazonáltal hallgattunk volna tovább H a g o n l ó h a t á r o „ t o t h o z t a k a k ö z i g a z g J s i ki.. 

SZENTESI LAP. 

Szervezkedjetek! Mert csak ugy mulík 

Ausztria híveinek öröme és elbizakodása 

Csak így tudja meg a világ, hogy a magyar 

nép a veszély pillanatában újból önmagához 

tért, és megtalálta az utat saját nagyságához. 

Szervezkedjetek! Hogy a megalkuvás 

kormányával szemben, megerősödve állhasson 

a népérdeknek és a nemzeti törekvéseknek 

serege ! Szervezkedjetek a megyékben, a vá-

rosokban, a kerületekben, a községekben. Vá-

lasszatok intéző bizottságokat, vezéreket, ne-

hogy az uj választás meglepetése készület-

lenül találjon ! Imertessétek meg velünk ve-

zéreteiket, adjatok tanácsot, közöljétek mun-

kásságtokat, mondjátok el sérelmeiteket, hogy 

felekezeti czivódások helyett alakuljon át 

egész Magyarország a nemzet jogos vágyai 

nak egységes táborává — — egy óriási 

országgyűléssé, melyben mi vádolunk, ti ta-

núskodtok és a közvélemény itél a panaszok 

felett. 

A nemzet egységét, egész erejét csak nagy 

eszmék magas eszmények és általános igaz-

ságok állithatják helyre. Ilyen eszme, ilyen 

ideál, ilyen igazság csak egy van az olyan 

népek életében, melyek nem rendelkeznek 

önmagukról — és ez az ország függetlensége 

a nemzetnek szabad érvényesülése. 

Ne csüggedjünk polgártársak, hanem tisz-

tuljunk meg azon mélységes bánatunkban, 

melyet a pártütés okozott. Ébredjünk uj életre 

az eszménynek és az emberiségnek szere-

tetében ; hisz a szenvedésben van a meg-

váltás, s a Megváltó fájdalmában született 

újra a világ. Hadd szülessék újra a magyar 

nép fájdalmában a függetl. és 48-as párt, 

hogy mint valóság éljen a független Magyar-

ország ! 

Az orsz. függetlenségi és 48-as párt. 

Városi közgyűlés. 
(P.) A f. hó 4-re összehívott városi közgyűlé-

sen szép számmal vetlek részt a képviselők. Elein-
tén azonban nem voltak annyian, hogy a Jurenák-
ház és a szentesi takarékpénztár épületének megvé-
teléről szóló szerződéseket tárgyalhatták volna. Ily 
esetekben m ndig az volt a gyakorlat, hogy a köz-
gyűlés uj terminust tűzött ki az úgy tárgyalására 
Most eltértek a bevett uzustól, és azt határozták, 
hogy a kérdéses szerződéseket majd az ülés végén 
tárgyalják; persze, abban a reményben, hogy ak-
korra sikerül ősszetoborzani a határozatképes számot. 

Első sorban tehát a tárgysorozat 2-ik pontját 

is, ha Justh Gyula ur, aki lemondott uz egész 

párt színe előtt az elnökségről, nem nevezné 

magát ezen lemondás után is a függetl. és 

48-as párt elnökének s ha társai, akik kilép-

tek a függetl. és 48-as pártkörből, nem bi-

torolnák tovább is a mi pártunk czimét. A 

pártütőknek e meg nem engedhető ténye 

zavart idéz elő az egész országban. Ez a 

adói állás betöltése tárgyában is, 
Zámpori Pál rendŐralkapitánynak 6 heti sza 

badságot adtak. 

A csermői ev. reform, egyháznak 50 frt segélyt 
szavaztak meg. 

Ezután következett az inségügyi vita, mely na-
gyobb arányokat öltött. Magyar József tanácsnok 
előterjeszti, hogy a mult évi rossz termés, a szokat-
lanul hosszú és zord tél, s az általános munkahiány 

a névzavar csak a kormánypártnak válik elő-¡miatt a szegényebb néposztály nyomorba jutott, 
nyére. Kényszerű kötelességet teljesítünk tehát, | Napról-napra tömegesen jelentkeznek a segélytkérő 
midőn értesítjük híveinket a pártbontás mi- inséKesek- A t a n á c s edd i* csak tüzrevalóval segé-
voltáról (lyezte a szűkölködőket; nevezetesen kiosztatott köz-

' tűk mintegy 5J00 köteg rőzsét és körülbelül 10 ől 
Polgártársak ! Czélunk nagysága, elveink tűzifát. Mint hogy az Ínségesek túlnyomó része 

szentsége, és törrekvéseink tisztasága nevé-1 munkaképes emberekből áll, a tanács legczélszerübb. 
ben kérjük tőle ek a hűséget a függetl. és n ek véI i közmunkák által segíteni rajtuk. Ilyen munka 
48-as párthoz. íme meglobogtatjuk azt a zász- p é l d á u i a kunszentmártoni ut mentén lévő fák ki-

vágatása, a kórház melletti lapos és gödrös terület 
feltöltése, s esetlrg a halastó létesítéséhez szükséges 

lót, mely századok harczai után szállt ke-

zeinkre, s mely tisztán és diadalmasan fog földmunka" A ̂ vármsgye'TőT.̂ pá^TgTeTet teU,7og7 

Unokáinkra maradni. abban az esetben, ha a város a közmunkákra 
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alább 3—4 ezer forintot megszavaz, a kormánytól 
hasonló czélra kieszközöl 3000 frt segélyt. A tanács 
nevében kéri ennélfogva, hogy a közgyűlés adjon a 
tanácsnak felhatalmazást a közpénztár terhére 4000 
frtig terjedhető közmunka foganatosítására. 

Szeder János konstatálja, hogy tényleg inség 
van, s czélszerünek tartja azt a módot, hogy köz-
munkák által segítsen a hatóság a szűkölködőkön. 
A tanács kezét azonban nem kivánja megkötni m'g 
határozott összeg megszavazásával, hanem azt indít-
ványozza, hogy a tanács batalmastassék föl a köz-
pénztár terhére annyi közmunkát foganatosíttatni, 
amennyit az inség enyhítésére szükségeinek vél. 
Ajánlja, hogy a háztulajdonosok szólittassanak föl, 
miszerint az utczákon lévő fák gályáit engedjék át 
az ínségeseknek. Ajánlja továbbá, hogy a Zsoldos 
Ferencz telepe mellett lévő gödrös területet is töl-
tesse föl a tanács; végül ajánlja a Vernerház alatt 
lévő örvénynek legalább oly mértékben való feltöl-
tését, hogy az örvény megszűnjék életveszélyes hely 
lenni. 

Fekete Márton helyesli a tanács által tett in-
tézkedéseket, és helyesli a segélyezésnek azt a mód-
ját, hogy az Ínségesekkel közmunkákat végeztesse-
nek. De a tanács részére korlátlan felhatalmasást 
adni iem tartaná helyeinek, hanem indítványozza, 
hogy egyelőre 5000 frt értékű munkálatok teljesíté-
sére hatalmaztassék föl a tanács. 

Balogh János egyelőre csak 3000 frtot hajlandó 
megszavazni a munkálatokra; s a tanáci mellé egy 
bízottságot;szeretne kiküldeni, ugy a foganatosítandó 
munkák megállapítására, mint egyáltalában a segé-
lyezés intézésére. 

Kristó Nagy István az előtteszólók indítványait 
még azzal pőtolja meg, hogy a tanács indítsa meg 

közönség körében a gabona gyűjtést. 
Kátai Pál János a Balogh János által indítvá-

nyozott külöu bizottság helyett a gazdászati szakosz-
tályt kívánja a tanácscsal való együttműködésre uta-
sítani. Szeder Jánosnak az utczákon lévő akáczfák 
lenyesésére vonatkozó indítványát nem fogadja el, 
mert ez a kivitelben sok nehézségbe ütköznék 
és sok kellemetlenséget okozna. E helyett inkább 
vegyen a város a kormánytól nyerendő segélyből 
tüzrevalót, s azt ossza ki az Ínségesek között 

Ezek után a kőzgyül s határozatilag kimondta 
hogy a tanács által tett intézkedéseket jóváhagyja, 

foganatostitandó közmunkákra 4000 frtot meg-
szavaz, s a tanácsot és a gazdászati szakosztályt 
megbízza, hogy a munkáltatást a saját belátása sze-
rint foganatosítsa. 

A Körös és Tisza folyókban gyakorolható ha-
lászati jog nyilvános árverésen 523 frtért adatott ki 
egy vásárhelyi vállalkozónak. Tóth Sándor városi 
képviselő egy beadványában arra kérte a képviselő-
testületet, hogy a halászati jogot neki, mint hely-
belinek, adja ki 500 frt haszonbérért Fskets Már-
ton erősen kardoskodott a mellett, hogy az árve-
rést hagyják helyben. Ellenben Szeder János a mél-
tányosságra utalt, s azon felül igen nyomós okok-
kal bizonyította, hogy a helybeli vállalkozónak — 
aki a halat az itteni piaczon árusítaná el — közér-
dekből is előnyt kell adni az idsgen vállalkozóval 
szemben. A többség azonban jóváhagyta as árverést. 

Kádár Ferencz és társai a szélmalom helyek 
haszonbérének és a malom taksának leszállítását 
kérik. A közgyűlés — a gazdászati szakosztály ja-
vaslatához képest - a malom helyek haszonbérét 
10 frtra és a malomtaksát minden pár kő után 
5 frtra szállította le. 

Most már a városház építés ügyére került volna 
a sor; előbb azonban a polgármester bejelentette, 
hogy a tankerületi főigazgató megküldte a gimná-
zium államosítására vonatkozó szerződést aláírás vé-
gett. A szerződés tárgyalása az apr. 8-án tartandó 
közgyűlés napirendjére tűzetett ki. 

E kedvező hir hatása alatt kezdték meg a vá-
rosház-épités dolgának tárgyalását. A vita olyan 
nagy arányokat öltött, hogy bajos dolog lenne ast 
részletesen leírni. Csak dióhéjha szorítva reprodu-
káljuk tehát az elmondottakat: annál inkább, mert 
ujat nem mondott senki; s a felsorolt érveket már 
számtalanszor volt alkalmunk hallani. 

A polgármester vezette be a tanácskozást, el-
mondván, hogy a közgyűlés azon utasitásának, mi-
szerint a Jurenákházra és a takarékpénztár épüle-
tére kösse meg a szerződest, eleget tett; és hogy a 
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költségszámítást a képviselőkkel közölte. Bejelentette 
továbbá, hogy a takarékpénztár jelenlegi bérlői írá-
sos nyilatkozatban kötelezték magukat, hogy az uj 
városháza épületben is haszonbérelnek üzlethelyisé-
get. E czimén a város 366 frt évi jövedelemre szá 
mitbat. A takarékpénztár is szerződésileg fölajánlott 
a mostaninak megfelelő helyiségért 1000 frt haszon-
bért. A kir. adóhivataltól is lehet reményleni évi 
600 frtot; s ezeken felül a takaréktár mostani nagy-
kapuja helyén szintén lesz egy uj üzlethelyiség, amely 
legalább 200 frtot jövedelmez. Mindezeket számitásba 
véve, a takarékpénztár épületének megvétele esetén 
5260 frt évi jövedelemre számithat a város; amely 
összeg busásan fedezi a telekvásárlásból származó 
teher törlesztési részleteit. 

Legelőször egy ujoncz városatya : Szőke István 
szólalt fel. Neki nem kell egyik telek se. ö megelég 
szik a régi városházi telekkel, s azon egy szerény 
földszinti hajlékkal; abból a közmondásból indulván 
ki, hogy : ,sok jó ember elfér egy kis helyen.* 

Utánna Balogh János szólott. Elmesélte a vá-
rosház épités történetét. Ismét elénekelte a régi ha-
mis nótát, mely arról szól, hogy a vendéglő 100 
ezer frtnak megfelelő jövedelmet hoz. A régi város-
házi telket most már ő is kicsinynek tartja. (Haj-
danában pedig elegendőnek tartotta Hanem, persze, 
akkor még nem állott fenn a Fekete Mártonnal való 
szentszövetség). Konstatálja, hogy a városháza he-
lyéül a Jurenákbáz és a takarékpénztár telke a leg-
szebb, legjövedelmezőbb és legczélszerübb; s ebből 
aztán csodálatos logikával levonja azt a következte-
tést, hogy: vegyük meg tehát magát a Jurenakhá 
zat, a takarékpénztár telkét pedig mellőzzük. 

Amint elvégezte a szónok a dikczióját, Fekete 
Márton egy nyájas pillantást vetett felé. vJól van 
János — mondta a Fekete Márton tekintete — tö-
kéletesen meg vagyok veled elégedve és biztositlak 
legmagasabb grácziámról. 

Fekete ur nyájas mosolya azonban csakhamar 
fanyarrá változott, mintha hirtelenében vadkörtébe 
harapott volna. Mert ime fölemelkedett dr. Filó Ti-
hamér, és mondott egy olyan hatalmas dikcziót a 
telekvásárlások ellen, és a vendéglő helyén való épít-
kezés mellett, hogy olyant mostanában nem hallot-
tunk tőle, Darabról darabra szétszedte és összerom-
bolta a Szőke István és Balogh János érveinek kár-
tyavárát; utalt arra, aogy nagy lukszus volna pén-
zen venni drága telket, mikor a városnak van alkal-
mas helye a vendéglőtelkén; kimutatta, hogy nem 
igaz az az állítás, mintha a vendéglő 100 ezer fo-
rint tőkének megfelelő jövedelmet hozna; s végső 
konzekvencziaképen indítványozta, hogy a közgyű-
lés ezúttal ne döntsön érdemlegesen a kérdés fölött 
hanem utasította a városház építő bizottságot, hogy 
építési helyül a vendéglő telkét is kombiuáczióba 
véve, készítsen számítást, és tegyen uj javaslatot. 

Csonka Pál a Jurnákház mellett tőrt lándzsát, 
hosszasan bizonyítgatván, hogy milyen szép város-
házát lehet oda építeni. 

Fekete Márton azon kezdte, hogy ő mint érde-
kelt fél, nem akar a Jurenák ház, sem a takarék-
pénztár telkének előnyeiről beszélni. Ez a szerény-
ség azonban nem akadályozta abban, hogy a vendéglő 
telke ellenében el ne fújja a Balogh János által már 
elénekelt hamis nótát. Különben az ő határtalan 
szerénysége oda lyukadt ki, hogy a régi városházi 
porta kicsiny ugyan, de hát azért nem bánja ha 
oda építünk is. (Hiszen — gondolta magában — ha 
egyszer megkezditek az épitést a régi portán, majd 
megveszitek ti a Jurenákházat dupla áron is.) 

Filó Tihamér dr. a Fekete Márton rabuliszti-
kájával szemben nyomban kimutatta, hogy a leg-
drágább volna a régi városháza telkén való épít-
kezés. 

Bálint Józ»ef elleno van a takarékpénztári épü-
let megvételének, de ellenzi a vendéglő telkére való 
építkezést is A Jurenákház megvásárlásához azon-
ban hozzájárul. 

Ecseri Lajos dr. hosszasan fejtegeti, hogy a 
legjobb volna mind a két telket megvenni; azt azon-
ban elengedhetlennek tartja, hogy a Jurenákház meg-
vétessék. 

Kátai Pál János igen szépen és okosan fejti ki, 
hogy piacztérre előreláthatólag szükség lesz; vétek 
volna tehát a régi városház telkét beépíteni Ez a 
hely mint piacztér is meghozza a kellő jövedelmet. 
Gondolni kell arra is, hogy csak ennek a térnek a 
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fenthagyásával nyithatunk kilátást egyik legmon i-
mentáüsabb középületünkre: a rom. kath. temp 
lomra. Határozottan azon az állásponton van, hogy 
a vendéglő helyére építtetsék a városháza ; annál 
inkább, mert a vendéglő fentartását alárendelt kér-
désnek tartja Kinek építsünk mí drága vendéglőt ? 
Talán annak a néhány kereskedelmi utazónak, aki 
itt megszokott fordulni P Hiszen a közönség nem 
igsn látogatja a vendéglőt; már padig — úgymond 
viharos derültség között — minek a nagy istálló, ha 
nincs ökör benne. 

Bartha János figyelemmel hallgatott beszédben 
érvel mind a két teleknek a megvásárlása mellett. 

Kristó Nagy István elismeri, hogy hiszen jó 
volna a takarékpénztár telkét is megvenni, de neki 
elég a Jurenákház is. 

Novobáczki Győző tanácsnok melegen ajánlja 
mind a két teleknek a megvásárlását. 

Hasonló szellemben szól Szeder János is, bebi-
zonyítván, hogy itt drágaságról beszélni se lehet, 
mert a takarékpénztár épülete még a mai állapotá-
ban is képes a belé fektetendő tőkét letörleszteni. 

Végül Burián Lajos polgármester összegezi a 
vita eredményét, és bizonyítja, hogy a városra nézve 
a legelőnyösebb volna, ba mind a Jurenákházat, 
mind a takarékpénztár épületét megvenné, s arra a 
helyre építené a városházát. 

A szavazás előtt Filó Tihamér dr. — tekin-
tettel a közgyűlés hangulatára — visszavonja a ven-
déglő helyére való építkezést czélzó indítványát. Ha-
sonló módon cselekszik Fekete Márton is a régi 
városház telekre való építkezésről szóló indítványá-
val ; amelynek komolyságában különben se hitt egy 
árva lélek se. 

Elrendeltetvén a névszerinti szavazás, 106 kép-
viselőtestületi tag szavazott. Ebből mind a két telek 
megvétele mellett 49, csupán a Jurenákház megvé-
tele mellett pedig 57 szavazat esett. 

Ehez képest a polgármester határozatképen 
kimondta, hogy a városháza a megvett Jurenákház 
helyére és a régi városházi telek egyrészére építtetik, 
s a terv és költségvetés készítésére pályázat nyit-tatik, 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Helyi és vegyes hírek. 
(r.) — A Burián-Báiifalvi saj-

tóper. Tudvalevőleg Buriáu Lajos polgár-
mester sajtópert indított Bánfalvi Lajos ellen 
egy „Bizonyitványgyár* czimü otromba czik-
kért, melyben Bánfalvi azért intézett táma-
dást a polgármester ellen, mivel az utóbbi 
egy hatósági bizonyítványt szolgáltatott ki 
Sima Ferencznek, se gy másikat Pintér Gyulá-
nak. A sajtóper tárgyalása folyó hó 4-éu 
volt a szegedi esküdtszék előtt. El voltuuk 
rá készülve, hogy a per felmentéssel végző-
dik, mert a polgármester nem jelenhetett 
meg a tárgyaláson, s igy Bánfalvi és védője 
Tasnádi Antal tetszésük szerint kidühönghet-
ték magukat, s bátran mondhattak minden-
féle otrombaságot, egy lélek se volt jelen, aki 
megczáfolhatta volna őket, és rakonczátlansá-
guknak határt szabhatott volna. Még nincs rész-
letes tudósításunk a tárgyalás lefolyásáról, csak 
az eredményről; de ismerjük a madarakat, 
s igy nem nehéz elképzelnünk, hogy milyeu 
ékesen hangicsáltak. Az esküdtszék nem vét-
kesnek nyilvánította Bánfalvit, s ennek foly-
tán a bíróság fölmentette a vád alól. A mint 
meg nem lep, ugy nem keserít bennünket a 
fölmentő ítélet. Csak a Vadnay Andor ur 
számlája lett vele gazdagabb; mivelhogy ak 
ként vagyunk értesülve, hogy a tisztelt főis-
pán ur n a g y o n m e l e g e n érdeklődött a 
kedvenczének a fölmeutetése iránt. No persze, 
mert az ilyetén r é s z r e h a j i a t l a n s á g g a l 
szokták csinálni azt a bizonyos — békét . Gra-
tuláluuk tehát nem Bánfalvi Lajosnak, ha-
nem a főispán urnák az elért nagy s i k e r h e z ! 

(r.) __ Kegyeletes ünnepélyt ül a főgim-
náziumi ifjúság márt. 15-én és 20-án, az utóbbi 
napon — mint a nagy apostol elhunytának évfor-
dulóján — Kossuth Lajos emlékére. Az ünnepély 
programaj később lesz közzétéve. 

(r>) _ a ref. egyház iskolái Dan holnap, f. 
hó 6-án kezdődnek és a kővetkező napokon folytat-
tatnak a szokásos iskolai látogatások, melyek a ré-
gebben dívott félévi vizsgákat pótolják. Felhívjuk 
erre az érdeklődők figyelmét. 

17. szám. 

— A szentesi Jótékony Nőegylet által 
f. hó 10-én délután 3 órakor a vármegyeház nagy-
termében városunk ínségesei javára rendezendő hang-
verseny müsorozata megállapitatván, a programmot 
a következőkben közöljük : 1.) Hymnus. Énekli az 
iparos ifjak dalegylete. 2.) Humoros felolvasás, Bugyi 
Antal úrtól. 3.) Zongora játék, Nagy Sándor ur ál-
tal. 4.) Monolog. Előadja Balogh Mariska k. a. 5.) 
Magánének Bozzay Hanka k. a.—tói. 6.) Részlet az 
lika operából előadják Albertényi Adolfné urnő, 
Joó Károly, Czapek György, ifj. Csergő Sándor, 
Németh Elek, Papp Zoltán, Kichtmann Samu, Ring-
vald Sándor, Salling Géza, Steiner Mór, Szalay 
Gyárfás urak. Belépti dijak: ülőhely az első őt sor-
ban 1 frt, a többi sorokban 60 kr. Állóhely 30 kr, 
diákjegy 20 kr. Felhívjuk a nemes czél érdekében 
tartandó hangversenyre közönségünk figyelmét. 

(r.) - - Helyreigazítás. A tisztviselők báljára 
vonatkozó, s lapunk vasárnapi számában megjelent 
„Nyilvános számadás" czimü közleményünknek a fe-
lül'.'zetésekről szóló tételei közül néhány hibásan 
volt közölve. A hibás tóteleket a következőkben he-
lyesbítjük : Felülíizetett Banyai József 4 frt, Kóhn 
Gyula (Orosháza) 1 frt, Bolyó Kálmán 1 frt. A kimu-
tatás többi tételei megfelelnek a valóságnak. 

(r.) A szentesi kölcsönös segélyző 
szövetkezet (20 kros) IX. év» rendes közgyűlése 
f. hó 3-án tartatott meg. Határozatba ment, hogy 
az 1894. év vegevei lejárt 1892-ik évi csoport rész-
vényei után esedékes összeg — részvényenként 34 
frt 80 kr. — f. hó 6-án, szerdán d. u. 2 -6 óráig 
fog a részvényeseknek kifizettetni. Az igazgatóság 
és felügyelő bizottság tagjainak megválasztása után 
a közgyűlés véget ért. 

(r.) — Elcsent tajtékpipa. Berezeli Jánosnak 
volt egy kedves tajtékpipája, Deló Nagy Sándor pé-
tiig csak cserép makrából füstölgette a trafikot. Mint-
hogy pedig most a» a divatos jelszó, hogy a kinek 
nincs, vegye el attól, a kinek van, — D. Nagy Sán-
dor borozás közben szépen elkezelte Berczelitől az 
irigyelt tajtékpipát. Berezeli azonban nem hagyja 
magát lepipálni, hanem a járásbíróság elé vitte a 
dolgot; s igy D. Nagy Sándor ismét visszatér a cse-
rép makrához, előbb azonban egy kevés időt tölt 
abban a fülkében, amelyet a bíróság a ,nem do-
hányzók" számára tartogat. 

(r.) — Szülői gondatlanság áldozata. 
Bodri Sándor egy éves kistiut az édesanyja magára 
hagyta a tűzhely mellett. A kicsike addig izgett-moz-
gott, mig a tüz közelébe férkőzött és a ruhája tü-
zet fogott. A szegény gyermek íulyos égési sebeket 
szenvedett, s életéhez nincs remény. 

— Kiló vagy iont mindegy. Klein Ignácz 
helybeli szecska-kupecz valószínűleg nem olvasta a 
meter mértékek behozataláról szóló 1874. évi VIII. 
és 1891. évi VI. törvényezikket; mert különben tud-
nia kellett volna, hogy a font és kiló közt lényeges 
különbség van. Igy azután — nem csoda, ha ebbe 
a takarminy szük világban — a szecskára aspirá-
lóknak 25 kiló helyett csak 25 fontot mért, csakhogy 
okosabbnak tartotta egy font helyett egy kiló árát 
számítani. Az üzlet — akár csak az állami papírokat 
átvevő syudicátusok manipulácziói — 50 parczent 
tiszta haszonnal járt mindaddig, mig egyik jó lelkű 
kundsehaft bele látott ezen magasabb kereskedelmi 
műveletbe s feljelentést tett a szecska-kupecz ellen. 
A font helyett kilct mutató mérleg elhelyeztetett 
• ppen olyan biztos helyre, mint annak idején a 
llacker Gyula mázsája, Klein ur pedig várja, hogy 
a kíhágási törvénynek melyik paragrafusát húzzák rá. 

— Zsáktolvajlás. Kiss Jozsetné mindig azon 
panaszkodott, hogy .minek is adott az Isten zsákot, 
lia az mindig üresen áll." Egyszer azután megso-
k. Ita a jó Isbm a panaszt s ugy tett vele mint az 
éhes arabbal. A vándorló arab ugyanis a pusztaság 
szélén egy szilvafát talált, mely tele volt hamvas 
kék gyümölcsökkel. S miután 3 napja már nem 
evett tömte magába a hogy tudta, a felséges gyü-
mölcsöt. DÖ miután lassan ment a gyomor megtö-
mése, igy kiáltott föl: .Uram Alláh! ha már szil-
vát adtál, miért nem növesztetted akkorára, mintegy 
Mauthner féle uri tököt!" Tetszett az urnák meg-
hallani ezt a beszédet s midőn a jámbor müzülmán 
a fa árnyékában elszenderedett volna megnöveszti 
a szilvákat akkorára, mint egy uri tök. Még első 
álomban sem volt a fáradt arab, midőn jött 
egy csendes szellő, megrázta a szilvafa gályáit s egy 
óriási szilva az alvó orrára potytyant s beüté azt 
pogányul. Igy járt Kiss Józsefné is, a kihez nemezis 
alakjában Kolompár Pálnét küldé el az ur, s a zu-
golódótól elviteté üres zsákját is. Kiss Jóxsefné az 
ur akaratában — következetesen nem nyugodott 
meg, hanem feljelentést tett a járásbíróságnál Kolom-
párné itiasszony ellen. 

— A megtört hős. Veszelka István a sze-
gedi katonadráma hőse, immár nem hős többé. Mint 
onnan irják végtelen daezossága az éjszakai fogság-
ban egészen megtört s ma reggel őrzői, kik szinte 
félve járnak mellette, bámulattal tapasztalták, hogy 
a vérengző katona, ki tegnap még büszkén csapott 
a mellére hencz^gvén, hogy két lövésre kétszer ta-
lált keservesen sir. Megkérdezték tőle, hogy mi 
a baja s azt felelte. 

— Bárcsak agyonlőttem volna magamat, akkor 



nektek^nem kellene feltűzött szuronynyal mellettem 
álldogálni. 

Később ismételten sírva fskadt és összetett 
kézzel kérte az őröket: 

— Lőjjetek agyon, édes pajtásaim. 
De nemcsak a börtönben, hanem a városi kór-

házban is nagy zokogás van. Ott van ugyanis kite-
rítve Szabó Márton bérkocsis, Veszet ka egyik áldo-
zata. Mellstte felesége és családja kesereg, átkozván 
a sorsot, amiért kenyérkeresőjüktél megfosztotta őket. 
A feleség azonban még a szomorúság óráiban sem 
tud megfeledkezni az üzletről s váltig azt hajtogatja : 

— Jaj nekem, Istenem, mit csináljak azzal a 
kocsival ? Tudom, nem úl bele többet senki. 

A két áldozatot ma temették el. Nemsokára 
utánuk megy Veszelka István is, mert a katonai bí-
róság röviden osztja a halált az olyan bűnösnek, 
mint amilyen ő. Kihallgatását alighanem holnap kez-
dik meg, mert a bűntényre vonatkozó iratokat még 
csak ma készítették el. 

— Visszakapta a jegygyűrűt . Margitnak 
szerencsét hozott a farsang, kérője is akadt, el is 
jegyezték az elegáns megjelenésű, derék, fiatal ke-
reskedővel, t kiről a beszerzett adatok alapján tud-
ták, hogy nem nagy de virágzó üzlete van az Alföld 
egyik nagyobb városában. A leány apja mégis töb-
bet akart tudni jövendőbeli veje felől, mielőtt egyet-
len gyermekétől megválnék. Elküldte hát egyik ió 
barátját a vőlegényhez, a ki ezt persze nem ismerto 
Az idegen tudni akarta, hogy mivel mulatnak az 
emberek igy téli időben, milyen a társadalmi élet, 
van-e szinház stb. A fiatal kereskedő készségeden 
faléit mindenre, de midőn az idegen üzleti viszonyok 
felől is kezdett kérdezősködni, hirtelen megszeppent 
és azt gondolta hogy jövendőbeli konkurens áll 
előtte, a ki szintén abban a városban akar üzletet 
nyitni. És most égre-földre esküdözni kezdett, hogy 
társadalmi viszonyok a lehető legnyomoruságosabbnk. 

— De hát az ön üzlete mégis csak jól megy? 
— kérdezte az tdegen. 

— Ugyan, hagyja el kérem — felelt a keres-
kedő, — mindennapi kenyeret is alig lehet megkeresni. 

— Lehetetlen: 
— Tessék elhinni uram. És az élet is olyan 

rettenetes. Az ember akár megpenészedhetnék 
— De hát az elébb nem azt tetszett mondani, 

hogy . . . ? 
— Igen a korcsmában eltölthet az ember egy 

két órát, de egyébként kutyának való élet. 
— Ugy, ugy, dörmögött az idegen és eltávozott. 
Pár nappal később a fiatal kereskedő vissza-

kapta a jegggyürüt. A kisérő levélben azt irja Mar 
git papája, hogy miután ő maga mondta a tuda 
kozódá* végett hozzá küldütt urnák hogy rz üzletek 
nyomorúságosak, az élet még nyomorúságosabb, a 
házasságból semmi sem lehet. 

— A vízbe ölte magát . Radnóthon nagy 
feltűnést keltett az a hir, hogy Abonyi Gyula oda-
való színész öngyilkossá lett. Tegnapelőtt* a Maro-
son jeget vágó napszámosok csodálkozva nézték azt 
az elegáns fiatal embert, aki egy nagy léknél tana-
kodva állt meg. Később lövést hallottak mire oda-
szaladtak, már nem találták. A sebes viz rögtön a 
jég alá sodorta. Egy barátja kihez az alábbi levelet 
intézte, csáklyákkal kerestette, de mindhiába Az ön 
gyilkosság okát nem tudják, valamint azt sem, hoyy 
vannak-e a szerencsétlennek szülei vagy rokonai. A' 
említett level igy szól: 

Kedves Barátom ! Midőn e sorokat kezedhez 
kapod, én már nem leszek az é'etben, ne keres-
setek, mert ugy sem találtok meg soha. Nem 
akarom, hogy megtudják valaha, hogy hol vagyok 
eltemetve, azért hát a Maros hul'ámai közt v<-trk 
véget nyomorult életemnek. Az okát nem mondom 
meg, mert ugy sem értened. Majd fog bántani 
valakit a lelkiismeret, ha megtudja halálomat. 
Isten veled, ne haragudj, de ennek meg kell lenni.¡^ 

i f j . A b o n y i G y u l a 

SZENTEBI LAP. 4. oldal. 

Szentesi placzi árak. kötelezettsége azokra, kik az 1893 évben 

Szentes, 1895. márczius 2. működött adókivető bizottság által 1 893-
. . . . . , . . . 1895. évekre megrovattak, nem terjed ki. 

a n ^ l V ^ T a l t , . ? ^ ; : ^ Z X * Ugyancsak a fenti határidő alatt kötele-
Egy 3-4 mmázsát tartalmazó kocsi széna ára sek a tisztviselőket, alkalmazottakat fizető 

16 20 frt, egy közepes kocsi szalma 7—8 frt. A pénztárok s magánosok a tisztviselők, s al-
téi még mindég egész zordságában grasszál, gazdáink fcaimazottak neveit fizetéseik feltűntetésével 
pmlig már igen kíváncsiak hogy a 3 hónapos hó . é k b e f o g i a i v a a I V . oszt. ker. adó kive-
takaró alatt miként teleltek ki az őszi vetések. J • . . 

Gabna üzletünk igen korlátolt: Búzát éppen tése czéljából a városi adóhivatalnál benyuj-
nem hoznak a piaezra. csak árpát és kukoriczát, tani. 
melyet helyi fogyasztásra vesznek meg. 

Az árak a következők : 
Buza mm. 6 frt. 
Árpa köble 5 frt 70 kr. 
Kukoric-a köble 5 frt 80 kr. 6 frt 30 kr. 
Zab köble 4 frt, mm. 6 frt 50 kr. 
Szalonna mm. 42 frt. 
Hízott sertés tiszta vágásra 42—43 kr. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kereskedelmi részvénytársa-

ságnak több rendbeli ingóságai eladadtnak s 

pedig: f. évi márczius hó 7-é í d. e. 10 óra- j _ 3 

kór a Horváth örökösök féle magtárban I. 

áá8. többrendbeli kis és nagy mérleg sulyok-

kal s buza üzlethez szükséges eszközök; 

f. évi márcz. 11-én pedig d. e. 8 órától 12ig 

d. u. 2 órától 5-ig a Weill-féle fatelepen lévő 

ingóságok, mint olaj, kender, szecskavágó, 

sódaráló, bódé, zsákok, spárga, tiszai csősz-

ház, csólnak, kender és drót kötelek, faemelő, 

fúrógép, mázsa, hordók, 2 ló, több kocsi, ló 

szerszám fognak árverés utján eladatni. 

A felszámoló bizottság. 

A tőkekamat és járadékadóra vonatkozó 

vallomások a fenti határidő alatt mulhatlanul 

beterjesztendők. 

Midőn az érdekelteket vallomásaiknak az 

itt kitüntetett időben leendő benyújtására új-

ból is különösen felhivom, egyben értesítem, 

hogy a vallomást tenni elmulasztók adója, 

megkérdeztetésük nélkül hivatalból szerzett 

adatok alapján fog megállapittatni. 

Szentesen, 1895. márcz. hó 4 én. 

Nagy József, 
aü. tanácsnok. 

dr. 

MINDEK KOmmESKEDESBEH 
kapható, 

M ü l l e r egészségügyi tanácsosnak 

megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" H 
60 kra jceár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 

E d u á r d Bendt . Braunschweig. 3V52 

m 

X 

Elhaltuk névsora. 
1895. február hó 23-tól 18%. u árcz. hó 2-ig. 

Csuka K. Ferencz 58 éves tűdővész — Csuka 
K. Júlia 16 éves tűdővész. — C«ákvárí Mária 75 

869. aü 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. | 
A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság m. 

által az 1895 évi adókivetési munkálatok 
éves tűdőlob. — Kiss Sándor 3 hetes születési gyen-Jelrendeltetvén : mindazokat, kik az 1875. évi 

TS,érg,JA^fP«PP / ' T i ? 3 é / e s y**?\*7.9D**]éa- "T X X I X t.cz. 2 ik g-ában foglalt részletezés 
Taar József 6 hetes belhurut. — fidrik Ferencz 4 . . „ , , , Tf. . . ° A , w . 
éves bélhurut. - Dudás Sz. Sándor 13 éves agy-|szermt m ' a d é s IV- o s z t- k e r ' *!*tT

tar~ 

hártyalob. — Kátai P. Mátyás 2 napos születési!toznak, továbbá kik ug>anezen évi XX I I t.-
gyengeség. — Berezvai János 10 napos születési'czikk 1-ső §-a értelmében tőkekamat és já-
gyengeség. — Juhász Erzsébet 18 éves öngyilkosság!radékadó fizetésére kötelezék, vallomás té-
akasztás által - Piti Mátyás 71 éves tűdögümőkor. t e l r e e z e n n e l felhivom. 
— Argys.án István 2 hetes születés gyengeség. — . has/onhérlők tzvlrosok segéddel 
Bugyi Franczi 3 hetes ránggőrcs. - Volentér Mária! A z o . n naszODDeriOK, gyar080K, segeuaei 

7 hetes tűdővész. - Hátik Imre 87 éves v é g e i g y e n - dolgozó iparosok, kereskedők, gyógyszerészek, 
gfllés. — Szilágyi Farkas 86 éves aggkór. H. általában kik valamely haszonhajtó üzletet 
Szabó Sándor 82 éves agyszélhüdés. - Antal Er-'folytatnak, továbbá kik évi vagy havi tize-! 
zsébet 72 éves smbaj. - Borsos Szabó Sándor 74 j t é a s e l v a g y tiszteletdíjjal egybe nem kötött 
éves szívbaj. - Szebeni Zsuzsánna 80 éves agyszél- „ . művéfl7Í fofflalknzáíit Ű7iiPk kik 
hűdés. - Sebesi Erzsébet 47 éves iűdővész. - L a - , í *nuveszi logiaikozast Űznek KIK 
bancs Fersncz 1 napos születési gyengeség. - G y ő r i eddigelé megadóztatva nem lettek volna, üz-, 
Erzsébet 86 éves öngyilkosság akasztás által. — Bor- letükre, jövedelmeikre vonatkozó vallomásaik 
sos Erdei János 69 éves tűdőlob. — Afra János 55 megtételére a városi adóhivatalnál 1 8 9 5 . 
éves ®4tetegsé£ - Boros Sándor 56 éves szív ú y [ l l l á r c z . h ó 15-Ít f t e r j e d ő l í l Ő 
baj. — Légrádi János 53 éves májbetegség B^se . . , , , 
Juliánná 48 éves gűmőkor - Csák Juliánnna 77 a A a t * Jelentkezni el ne mulaszszák. 
éves aggkór. 

ária 
* c z e l l i 

"cseppet 
íomor bajoknál. nagyszerűen hatnak 

nélkülözhetetlen és áH 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség ttlnetei: étvágyta 
lanság, gyomorgyengeség, büzOt * 
felfujtság, savanyu, felböfftfgéa, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, 

gyo 
>lán< 

szUklIlés. 
Hathatós gyógyszernek bisonyult 

fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok éa MUnor-
rhoidáknál. 

Említett bajoknál a J l á r l a e m e l l l 
S y o n i o r t N e p p e k evek ota kito 
nőknek bizonyultak, a mit száz meg azáz 
l>izonyitván> tanúsít. Egy kis Qvaf ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
(iveg ára 70 kr. 

Magyarországi főraktár: T á r A l i 
J ó z s e f gyógyszertára B u d a p e s t , 
Király utcza 12 sz 

A védjegyet és aláírást 
tessék megtekinteni! Csak olv cseppeket 

burkolatára tessék elfogadni, melyeknek I 
zöld szalag van ragasztva 
aláírásával C Brády) ét « 
Valódiságát f 

kasdtó 
1 szavakkal: 

odiságat bizonyítom*. 
Máriaczelll gyomaressppok valodian 

kaphatók. 

Q Szentes : Várady Lajos és Phod* 
radszky Ferencz K-Szt-Már-

X • Szílárdfy Kánoly és Remetey 
De/ső gyógy szeri áraiban. 10-23 
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§ 
Megjegyzendő, hogy ezen vallomástétel | H 

SMntM, 1896. Nytmatttt Sima Ferenci gyerssaj-óján 




