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a kiadóhivatalban és lapklhordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Ké t po l i t ika i ievéx. 

(P.) Balogh János, Szentes város ezidő-
szerinti orsz. képviselője, — mint lapunk 
rault számában emtitettük — a helyett, hogy a 
márczius 15-iki kegyeletes ünnepélyben részt 
vett volna, jobbnak látta Budapestre utazni, 
s egy „nyilt levél'-ben — melyet az fcgyet-
ér'ésben tett köz'é — magyarázgatni távol 
maradásának okait. E nyilt'evél a kövelke 
ző'eg szól: 

Nyilt levél Szentes város függetlenségi és 48-as 
polgáraihoz. 

Tisztelt polgártársaim I 

Kötelességemnek ösmeram tudatni önökkel tisz-
telt polgártársaim, hogy miért nem veszek részt a 
márczius 15-iki párt ünnepélyen. 

Mult évben sem vehettem részt, mivel állam-
fogházbüntetésemet töltém azért a golyósebért, melyet 
Szentes város megtámadott jogainak védelmében 
kaptam. 

Most pedig nem veszek részt a miatt a seb 
miatt, melyet hátam mögé került barátok és párt-
felek ütének rajtam. 

A .Magyarország* czimü lap mai számában 
olvastam, hogy a szentesi 48-as pártkörök nem he-
lyeslik Balogh János politikáját A márczius 15-ik 
ünnepélyre szónokot kértek föl, képviselőket hivtak 
meg. Szónoknak nem Balogh Jánost jelölték, az ün-
nepélyre nem Eötvöst és nem Justh Gyulát hivták 
meg. Erről nem tehet senki. Akit szónoknak jelöltek, 
az{beszélni fog : a kiket meghívtak, azok elmennek stb. 

Én ugyan ugy tudom, a mit a fentebbiekben 
a .Magyarország" állit, abból egy szót sem határoz-
tak a pártkörök. 

De azért erről ne tegyen senki. 
Errezze magát otthon a vendég Szentes talai 

között. 
Engm pedig továbbra is megerősítve tart poli-

tikai pártállásomban az a bizalom, melyet mult év 
október havában tartott beszámoló beszédem alkal-
mával választó polgártársaim ezreinek ajkáról hal-
lottam. 

Az ünnepélyre való tekintetből távol tartva ma-
gamtól a sérelem jogos hangját, ogyszerüen kijelen-
tem, hogy ma is ugyanazon pártprogramm alapján 
állok, melynek alapján önök képviselőjüknek válasz-
tottak. 

Ennek alapján szavaztam meg mult év április 
12-én a kötelező polgári házasságot és ennek alap-
ján szavaztam április 14-én bizalmatlanságot a kor-
mánynak, mikor is a párt némely tagjai részint el< 
tűntek, részint a pártprogramm ellen szavaztak le. 

Elég sajnos páriunkra és liberális törekvéseinkre, 
hogy némelyek megtépik a zászlót, hogy a kezükben 
maradt fosztánynyal elfedjék hüségük hiányát. 

En biztosítom önöket, azzal a tisztességgel és 
becsülettel, melylyel önök között ez ideig éltem, hogy 
azt a zászlót, melyet 1892. évi január 31-én nyújtot-
tak át nekem, tisztán és becsülettel fogom vissza-
szolgáltatni. 

Isten áldása legyen önökkel és városunk min-
den lakosával. 

Budapesten, 1895. márczius 13. 

(Balogh János, 

Szentes város orsz. képviselője. 

E levélre vonatkozólag dr. Filó Tihamér 
a következő válasz közlésére kért föl ben-
nünket ; 

Szentes, 1895. márczius 16. 

Tekintetes szerkesztő ur I 

Az .Egyetértés" czimü Budapesten megjelenő 
politikai napilapban f. évi március 14-én Balogh János 
orsz. kévp. aláirásával egy .nyilt levél' jelent meg, 
mely Szentes város függetlenségi és 48-as polgárai-
hoz van intézve. 

Ezen levél egyik passusa azt mondja : 
.En ugyan ugy tudom, hogy a mit a fönteb-

bíekben a .Magyarország" állit, abból egy szót sem 
hataroztak a pártkörök. 

De azért erről ne tegyen senki." 
En, mint az 1. 48-as kör vál. elnöke és mint 

a il-ik 48-as kör elnöke kötelességemnek tartom 
ezzel szemben kinyilatkoztatni azt, hogy a pártkörök 
igenis ugy határoztak, hogy az orsz. anyapárt kör-
ben bentmaradl függetlenségi és 48-as képviselőknek 
bizalmat szavaznak. Ugy határoztak továbbá, bogy 
a kilépettek eljárását nem helyeslik, sőt határozottan 
elitélik. 

Hogy Balogh János ur is ezek közt van, arról 
én nem tehetek s hogy eijárásunk neki fáj, azt meg 
is tudom érteni. 

.De azér t e r rő l ne tegyen senki" 
a mint hogy nem is igen akar a hangulatból Ítélve 
tenni senki. 

Kerem c pár rektiflkáló soraimnak az igaz 
tényállás helyreállítása szempontjából leendő köz-
lését. 

Kiváló tisztelettel: 
(Dr. Filó Tihamér 
a 48-as körök elnöke, 

illetve vál. elnöke. 

Nekünk nagyon kevés mondanivalónk 
van Balogh János famózus levelére. Mjadösszc 
a következő megjegyzésekre szorítkozunk : 

1. Baloph János választmányi tagja a 
szentesi függetlenségi és 48-as párlkörnek; 
mint ilyen, me^ volt hiva arra az ülésre, 
amelyen a választmány ítéletet mondott a 
pártszakadás ügyében, s a melyen a márczius 
15 ¡ki pártgyülés programmja raegállapittatott. 
Balogh János akkor — mint rendesen min-
dig — itthon tartózkodott; módjában volt 
tehát a választmányi ülésre elmenni s ott 
esetleg megvédelmezni a maga és kilépett 
társai eljárását, valamint fölajáulani magát 
ünnepi szónoknak és indítványozni Justh Gyula 
és Eötvös Károly meghívását. De Bilo?h 
Jáno^ ezt nem cselekedte; fi bizonyára bölc en 
tudja, hogy miért. De ha nem cselekedte, 
hát magára vessen, és ne panaszkodjék, mint 
a pártában maradt aggszüz. S különösen ne 
állítsa azt, hogy a „háta mögé kerültek', 
mert ami történt, az nem szűr alatt, hanem 
teljes nyilvánossággal, nyilt ülésen történt, 
amolvnek ajtaja nyitva volt előtte. 

2 Hogy ünnepi szónoknak miért n< m 
kérte föl a párt kör Balogh Jánost és miért 
nem hivta meg az ünnepélyre Justh Gvu'át 
és Eötvös Károlyt. — az olyan naiv kérdés, 
am«lynek fölvetése igazán gyermekes dolop. 
Elfiször is ünnepi s7Ónoknak máskor se s?o 
ko't a pártkör felkérni senkit, most se kért 
fel; helvbeli párttagokat se szokás külön 
meghivní, még magát a párte'nököt se; 
hogyan kívánhatja tehát Balogh János hogy 
épen most tegyenek ő vele kivételt ? Másod 
szor pedig micsoda abszurd pretenzió az, 

hogy az a pártkör kérje fel s z ó n o k u l B a l o -
ghot, és hívja meg vendégül Justhot é s E ö t -
vöst. a melyik pártkör ugyanakkor elitélte 
az fi politikai magatartásukat, és elhatározta, 
hogy az anyapárt szervezkedése érdekében 
tartja a m í ^ i u s 15 iki pártgyülést ? 

3. Arról a politikai bizalomról, m e l y r e 
Balogh János hivatkozik, s m e l y á l l í t ó l a g a 
mult év október havában tartott b e s z á m o l ó 
be zéde alkalmával nyilatkozott v o l n a m e g 
irányában — Balogh Jánoson k i v ü l u g y a n 
egv teremtett lélek se tud semmit, m e r t 
ellenkezőleg, ép a pártelnök S i m a F e r e n c z 
iránt táplált bizalom nyilvánult a z o n a be-
számolón ; — de ám legyen, h a B a l o g h 
János élénk fantáziája szerint c s a k u g y a n fent -
állott az a bizalom, ez csak egy o k k a l t ö b b 
lett volna, hogy ne fusson B u d a p e s t r e a 
márcz us 15-iki ünnepély elől, h a n e m e m e l t 
fővel jelenjen ott meg. Aunál f e l t ű n ő b b pe -
d i g e a megfutamodás, mert h i s z e n n y i l t 
titok, amiu választói már eléggé m e g b o t r á n -
ko?tak, hogy Balogh Jáuos n e m szeret i a 
budapesti levegőt, és parlamen'i k ö te l e s sége i t 
állandóan szentesi magányában s z o k t a g y a k o 
rolni; ami kéuyelmes és kevé*bbé k ö l t s é g e s 
szokás ugyan, de talán a k é p v i s e l ő i fe ladat-
tal ninc> épen túlságosan nagy ö s z h a n g b a n . 

4. Ami a párthüség hánytorgatását illeti, 
jóakaratulag tanácsoljuk Balogh Jánosnak, 
ho?y ezt a kényes kérdést ne bolygassa; 
mert van egy közmondás, amely így szól: 
.Akinek vaj van a fején, ne járjon a napon." 

Még csak egyet. Akármilyen i s a v é l e -
ménye a szentesi választó k ö z ö n s é g n e k a 
Balogh János sürün váltakozó politikai s z i n 
változtatásáról, de azt ne feledje B a l o g h Já-
nos, hogy őt ugyanaz a párt juttatta m a n -
dá umho/, amely a márczius 15 iki ü n n e p é l y t 
rendezte; addig tehát, amig ezt a m a n d á t u -
mot a kezében tartja, annyi figyelemmel kö-
teles volna ei iránt a párt iráut viseltetni, h o g y 
mikor cz a pírt kegyeletes üun pélyt r endez , 
akkor ne bújjon a J üst-Csávód <y-párt k i fo r -
dított köpönyege alá, vagy h a már o d a buj t , 
hát kicsinyes feleseléssel ne zavarja a k e g y e -
letes ünnepély összhangját. 

Ezek utin reméljük, h o g y e szébe jut 
Balogh Jánosnak az ismeretes m o n d á s , m e l y 
igy kezdődik : ,si tacuisses.* . . . 

A márczius 15-iki üunepóly. 
(P.) A függetlenségi és 48-as párt által rende-

zett márczius 15-iki ünnepély valóban oly impozáns 
módon folyt le, mely méltó volt a nagy naphoz ós 
méltó volt a résztvevőkhöz. 

Heggel félnyolez órakor volt a gyülekezés az 
1-ső 48-as kör helyiségében, honnét a párt tagjai 
zászlók alatt felvonultak a piaeztérre Ugrón Gábor 
és Meszlényi Lajos lakása elé; kiknek csatlakozása 
után a ref. templomba mentek. 

A reformátusok tágas templomát a zsúfolásig 
megtöltötte a helybeli és vidéki független érzelmű 
polgárság. Gerőcz Lajos lelkész volt a templomi szó-
nok, aki egy igen szép és hatasos ima alakjában 
méltatta a nagy uapot, s beszéde végén a nemzetre 
és királyra kérte az Isten áldását. 

Az isteni tisztelet után egy órai szünet volt, 
miközben Ugrón és Meszlényi a polgármesternél időz* 
tek, a Kossuth-téren pedig egyre szaporodott a rop-
pant tömeg 



2. o l d a l . SZENTESI LAP. 

X p á r t g y ü l é « . ígyen érdeke a jogot és szabadságot megvé-

• nap .ikere minden várakozás felülmúlt. A'delmezui. (Éljenzés.) A nép nagynak és di-
m megtöltötte az intelligens kő- csőnek bizonyalt, inert alig vetette el bilin 

cseit, rögtön megkovácsolta belőlük a kardot 
a melylyel védelmezte a nemzetek jogát, a 
melylyel védelmezte szabadságát. (Lelkes él-
jenzés.) Kivivott 11 hónap alatt oly harezot, 
a mely példátlan a nenzetek történelmében, 
megdöntötte a zsarnokságnak hatalmát, a nem-
zet lobogóját diadallal hordozta az ország 
egyik szélétől a másikig, elvitte Bécs falai 
alá. S ez a nemzet megvédelmezte a zsar-
noksággal szemben nemzeti önállóságát, füg-
getlenségét és a nép uj szabadságát, s pél-
dául szolgált Európa összes népeinek, 
a melyek a szabadságért küzdöttek és har-
czoltak, Európa minden népe elbukott a nagy 
harezban, utolsónak maradt a magyar fegy 
verrel kezében ; akkor két császárnak hadse-
rege rohanta meg, hogy eltiporja ezt a nem-
zetet és az árulásnak sikerült az, a mit a 
fegyver nem birt elérni. Midőn a nemzet le 
volt tiporva, akkor sem aljasodott el, mint 
a szolganépek szoktak. Fájdalmában hallga-
tott, — de elszántan és bizalommal várta 
a pillanatot, melyben újból kivivhatja a sza-
badságot. (Éljenzés.) A nemzet legjobbjait 
börtönre vetették, legdicsőbb vezéreit kivé-
gezték : de mindez hasztalan volt, mert az 
a fa, a melyet szégyenül állított oda a zsar-
nokság, a megdicsőülésnek vált keresztfájává, 
s az a börtön a melybe a magyar férfiakat 
bevezették, as isten imaházává lett, a hol Ma-
gyarország szabadságáért hangzott el minden 
reggel a fohász. ^Zaios éljenzés.) 

A népek küzdelme, ha néha sikertelen-
ség kiséri is azt, ha az erőszaknak, a jogta-
lanságnak sikerül is azt elnyomnia, nem mú-
lik el a semmiségbe. Mert a népek a maguk 
küzdelmeivel, a maguk szenvedéseivel, a ma-
guk vértanuságával vivták ki mindig a sza 
badságot és igy a magyar nemzetnek küz 
delmei, a magyar nemzetnek szenvedései 
szintén nem vesztek el, inert a 48-as harezok 
küzdelmének, erőfeszitéseinek, az azután kö-
vetkezett szenvedéseknek és nagy kitartásunk-
nak köszönhetjük, hogy ma ennyi szabadsá 
gunk, ennyi alkotmányunk is van. (Éléuk 
éljenzés.) 

Hát t. polgártársaim, amiért mi harczo 
lünk, az 1848. (Éléuk éljenzés.) 

1848 azt jelenti: legyen a magyar nem 

Kowuth-teret egészen megtöltötte az intelligens 
zönség, valamint a város és a környék ünneplő ru-
hába öltözött népe. (Küldöttség által képviseltette 
magát: Szegvár, Horgos, Tápé, Tömörkény, Teés, 
Fábián, Algyő községek függetlenségi és 48-as pártja; 
táviratilag jelentették be a pártgyüléshhez való csat-
lakozásukat — Félegybázán kivül — Csongrád, Kis-
telek, Sándorfalva, Csany. A megyéből mindössze két 
közséf nem nyilatkozott.) Minden túlzás nélkül konsta-
tálhatjuk bogy a tömeg legalább is volt akkora, mint 
Kossuth Ferencz látogatása alkalmával. A város ün-
nepies diszben volt, a házakon nemzetiszínű zászlók 
lobogtak. A szószék a piaeztéren volt felállitvn, a 
honnét a szónokok hangja az egész téren hallható-
lag, mindenüvé elhatolt. A közönség minden szó-
nokot zajos éljenzéssel fogadott, amely az egyes be 
szédek elhangzása után leikos tüntetéssé vált. 

Sajnálatunkra lapunk szüktere nem engedi meg, 
hogy az elhangzott beszédek mindenikét szó szerint 
közöljük. Csak röviden mondhatjuk el tehát a 
történteket. 

Sima Ferencz országgyűlési képviselő, a szen-
tesi függetlenségi és 48-as párt elnöke, s a csöng 
rádvármegyei ellenzék vezére volt az első szónok 
Roppant hatással és folyton fokozódó tetszés között 
ecsetelte álláspontját a napi kérdésekkel és különö-
sen a függetlenségi és 48-as párt szakadásával szem-
ben. Beszédét azzal végezte, hogy a kormányt ezen-
túl is támadni fogja, mert csak a mostani kormány-
rendszer megbuktatásával lehet a márcziusi eszmé-
ket megvalósítani. 

Ezután Meszlényi Lajos országgyűlési képviselő 
szólalt fel, ki az 1848—49-iki kűzdelm ket ecseteli, 
majd leírja a mostani kormánypárt mulRsztásait. 
a választási viaszaéléseket, melyekkel magát fentartjn, 
s szellemesen vázolja a közállapotok nyomorúságos 
voltát A pártváltságról szólva, Kossuth Lajos sza-
vait hangoztatja: ,Ne azt keressük, ami elválaszt, 
hanem ami összeköt bennünket." 

Meszlényi egész beszédével, de különösen hu 
moros ötleteivel nagy hatást ért el, és nagy tetszést 
aratott. De az a hatás .és az a tetszés, melyet a kö 
vetkező szónok: Ugrón Gábor beszéde keltett 
— leírhatatlan. A gyönyörű beszédet a kővetkezők 
ktaöljQk: 

Ugrón Gábor beszéde. 
Tisztelt polgártársaim ! 1848 nemcsak 

a népek felszabadulásának hajnala, hanem a 

m a g y a r társadalomnak átalakulása is volt. 

A d d i g a j o g o t egy pár száz kiváltságos gya-
korolta; a népek milliói joggal nem birtak zet lényegileg független és s abad. (Élénk 
csak a munka terhét viselték. Márczius 15-én éljenzés.) Minden ügyét intézze a szerint, hogy 
a jobbágyságból egyszerre nép és az el- e három elv érvényesüljön benne: szabadság, 
nyomott szegény népből dicső nemzet lett. egyenlőség és testvériség. Ezen elvek azok, 
Midőn a jobbágyság megszűnt, midőn jog- a melyek vezették őseinket küzdelmeikben, a 
adatott azoknak a kik joggal nem birtak a melyek kitartásra buzdították atyáinkat, ezen 
magyar nemzet nem követte azt a példát, a elvek azok, a melyekért harczolunk és küz-
melyet külföldön látott. A magyar nemzet dünk, mert az 1848-iki alkotmány 1867-ben 
lelke sokkal nagyobb, sokkal nemesebb volt. visszaállíttatott egy pillanatra, de csak azért, 
Külföldi népek midőn forradalmat csináltak, hogy nyomban meghozassanak a 67-iki törvé-
kimondották, hogy megszüntetik a nemes- nyek, a melyek az 1848-iki törvényeket meg-
séget, a rangok előjogait. A magyar nép változtatják, s megváltoztatják a magyar nem-
nem azt mondta, hogy a nemesség jogai el- zet hátrányára. Az 1848-iki törvények Magyar-
vétetnek, hanem azt, hogy a nemesség jogai országnak önálló intézkedési jogot biztosítanak 
kiterjesztetnek minden egyes emberre, mert a hadügyben, pénzügyben és külügyben. Ma 
ez a nemzet a maga egészében növekedni, a nemzet nem bír azokkal, sőt belső ügyei-
emelkedni akar. (Lelkes éljenzés.) ben is kötelezve van ugyanazon fogyasztási 

1848 márcz. 15-ike nagy ünnepe a ma- adótörvény szerint intézni ügyeit, mint a me-
gjárnák. Lehet mondani, másfélszáz esztendő lyek Ausztriában divatoznak. A viszouy, a 
minden szenvedéseért, küzdelmeért, elnyoma- mely ma Magyarország és Ausztria közt fenn-
tásaért e napon talált a nemzet elégtételt, áll, egy iparos állam egy földmivelő államhoz 
Az a joga a nemzetnek, hogy önálló és sza- kötve, nagy hátrány Magyarországra nézve köz-
bad legyen, az a joga a magyarnak, hogy az gazdaságilag, de egyúttal nagy sérelem azért is, 
európai népek családjában, mint nemzet le- mert Magyarország gyermekei a közös had 
gyen elismerve, e napon érvényesült, és a seregben csak mint katonai anyag vannak 
magyar nemzetnek a magyar népnek soha alkalmazva, nem vezetik őket magyar tisztek, 
el fe lednie nem szabad, hogy nekünk a sza- nem vezetik magyar nyelven, nem vezetik 
badság utján nem arra kell törekednünk, hogy magyar zászló alatt háború idejében, utolsó 
a gazdagokat a szegényekhez rántsuk le, ha- sóhajukat sem magyar felebbvalók fogják fel, 
n e m hogy a szegényeket emeljük fel szivünk- hanem kénytelenek idegen karok közt ki'e-
h ö i , a szegényeknek juttassunk vagyont, a helni lelküket. Magyarország saját ügvei csak 
szegényeknek juttassunk keresetet. (Élénk él- közös kormány által intézhetők el. Es bár a 
jenzés . ) A ki 1848. előtt jogot gyakorolt, mi érdekünk Ausztriával nem egy, mégis 
— a n n a k a nemzet meghagyta jogát, -- kénytelenek vagyunk sok oly intézmény nyel 
de megszaporította azoknak számát, a kik élni — mint közön bank, közös vámterület, 
j o g g a l b i r u a k , hogy minél több embernek le- közös elveken nyugvó fogyasztási adó és 
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hadszervezeti törvények — a melyek a mi 
érdekeinket sértik. Ennek az a következménye, 
hogy a magyar szellem törvényeikben nem 
nyerhet kifejezést, a magyar nemzet érdeke 
nem találhat érvényesülést. A magyar érde-
keknek mindig csorbaságot kell szenvedniük, 
hogy az osztrák érdekek, a melyeket kegyen-
czekül tekintenek, jobban érvényesülhessenek. 

1848-nak az a hagyománya, hogy a 
nemzet legyen önálló, független, s hogy min-
den ügyét a szabadság, egyenlőség és test-
vériség elvei szerint önmaga intézze. (Élénk 
éljenzés.) A szabadság oly közvagyon, a roely 
minél nagyobb terjedelmet ölt, a népnek 
annál több joga van. S mi azt látjuk, hogy 
nem hozatnak törvények, a melyek a nép 
jogait szaporítanák, kiterjesztenék, hanem 
olyanok hozatnak, a melyek a nép kötelessé-
geit szaporítják. (Igaz, ugy van.) 

Ha a népnek terheket kell viselnie, ak-
kor a népnek több joggal kellene, hogy birjon; 
azért követeljük mi a választási jognak a leg-
szélesebb körben való kiterjesztését, hogy a 
közszolgálatot viselő polgárok a haza ügyei 
intézésé en résztvehessenek. (Élénk éljenzés.) 
Tisztelt polgártársaim! Szabadság nélkül az 
egyenlőség nem elégíti ki a nemzetek törek-
véseit. Egyenlők lehetünk mi a szegénység-
ben. Egyenlők kell, hogy legyünk — ez a 
mi czélunk a közéletben is. (Élénk éljen-
zés.) Senki születésénél, senki vagyonánál 
fogva több jogot ne birjon, mint másik pol-
gártársa; egyedül csak a becsület, a polgárok 
tisztelete adhat neki jogot, liogy polgártársai 
fölé emelkedjék. (Zajos tetszés és éljenzés.) 
Ez a választási elv, az egyenlőségre való 
törekvés, a melynek mi az összes kormány-
zatokban, legyen az községi, városi, vagy 
vármegyei, érvényt óhajtunk szerezni. (Élénk 
éljenzés.) Hát tisztelt polgár ársaim, ilyen 
törekvés arra van hivatva, hogy a népek ne 
mint szétbomlott kéve szálai széthulljanak, 
hanem összekötve legyenek, hogy ellent áll-
janak viharnak és kedvezőtlen időknek. 

Hiszen mit tapasztalunk mi magyarok, 
a kik ki küzdöttük a szabadságot, a kik a 
nemzetiségek megtámadásai közepette 7 felé 
harczolva 1848-ban a zsarnoksággal szemben 
megvédelmeztük az állam jogát, alkotmányát, 
a kik a Bach és a Schmerling korszak alatt, 
a szenvedések közt buzgalommal és kitartás-
sal visszaszereztük az alkotmányt. Mit ta-
pasztalunk ? Azt, hogy a helyett, hogy a ma-
gyar nemzetnek megköszönnék a velük lakó 
nemzetiségek, hogy ugyanazon jogot és sza 
badságot adtuk nekik büntetésül és megtor-
lásul, azért hogy minket megtámadtak és 
ellenünk harczoltak 1848-ban, a helyett, hogy 
megköszönnék, azt a kezet akarják vissza-
tartani, mely a szabadságot megalkotta, mely 
a szabadságért küzdött, és rágalm zzák azt 
a nemzetet, a mely az általa kivivott alkot-
mányosságot nagylelkűségében minden egyes 
emberre kiterjesztette. 

Testvériség-e az, a mikor lelketlen iz-
gatók eljönnek a nép közzé 1 ogy a va-
gyonos polgárokat elidegenitsék a szegé-
nyektől. a szegényeket a vagyonosoktól. 
Azért, hogy valaki szegény, nem lehet a 
vagyonosoknak ellensége, hiszen nézzük meg 
a fákat! A fáknak is a felső levelei kapják a leg-
több világosságot, azok kapiák az esőt, a ned-
vességet, de a felsőágakról az alsókra száll 
alá a tápláló nedv, a mely üdeségében fenn-
tartja. 

Szegény ember mindég volt és mindég 
lesz, de arra kell törekedni, hogy a szegény 
ember sorsa elviselhetővé legyen hogy mód 
és eszköz nyujtassék neki hogy haladjon s 
családjának ne csak kenyerét, de előmenete-
lét is biztosítsa. (Zajos helyeslés) 

A testvériség érzülete az, a mely mind-
nyájunk kebelében kell hogy éljen ; Krisztus 
urunk tanítása a szereteten alapszik, a mely 
nem csak egyes ember, de összes szenvedő 
elgyötrött embertársaink iránt nemcsak rész-
véte indít, hanem arra is kötelez, hogy őt 
nyomorábau, ínségében segítsük, támogassuk 
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és neki az életet, lehetővé tegyük. Azok a 
könyek, a melyeket a szegény ember arczá-
rói a gazdagok letörölnek, azok a könyek a 
legdrágábban elhelyezett tőkék e földön és 
az égben. (Lelkes éljenzés.) 

A testvériség szelleme az, a mely távol 
kell hogy tartsa mitőlünk azt," hogy az egyik 
vallásfelekezet a másikat idegennek nezze, 
hogy egyik vallásfelekezet mint ilyen a tem-
plomból kihozza a- Isten igéjét és a piaczo-
kon hordozza szét. Az isten igéje, az a sze-
retet, az a tisztelet az a ragaszkodas, a mely-
lyel egymás és alkotónk iránt tartozunk, sok-
kal szebb mintsem hogy azt a piaczra le-
hetne hurczolni. A mi lelkünk felmagaszto-
sulása az Isten trónja elé, azt pedig nem 
szabad a politikai küzdterekre kivinni. Bíz-
zuk istenünkre, hogy a kinek sérelme van 
az orvosoltatni fog, a kinek kára van, kára 
helyre fog pótoltatni de az Isten nevében 
politikai harczot ne folytassunk, mert az a 
nemzet, a mely felekezetek szerint oszlik meg 
a politikai harczokban, az a zsarnokságnak 
áldozata. A midőn a lelkiismeret szózata a 
népeket politikai küzdelmükben szélválasztja, 
mindjárt ott van a gonosz, a ki ezen viszály-
ból hasznot huz. A jog minden nemzetnek 
közös kincse, a jog és szabadság nem a kat-
holikusé, nem a protestánsoké, az a népnek 
vagyona, mert hiszen az evangélium tanitása 
szerint, mindnyájan kell, hogy egyenlők le-
gyünk, s ha ezt elérjük, sem a poklok kapui 
sem a zsarnokság rajtunk diadalt nyerni nem 
fognak. (Zajos tetszés éljenzés.) 

Hát tisztelt polgártársaim Magyaror-
szág népe nemcsak azt a küzdelmet kell, 
hogy folytassa, melyet más nemzetek né-
pei, mert ezek csak sajat kormányukkal 
és saját honfitársaikkal állanak szemben, 
mi szemben állunk Ausztria egész ere-
jével, egész hatalmával. Más népek, ha küz-
delmeiket megvívták oda haza, akaratuk is 
törvénynyé válik; mi nálunk több az aka-
dály, mert a többség megszerzésén kívül le 
kell küzdenünk azt a hatalmi erőt, a melyet 
Austria képvisel. Ki kell tehát irtani a magyar 
nemzeti intelligencziaból azt a gondolkodást, 
azt a felfogást, a mely más érdeket ismer el, 
mint Magyarországnak érdekeit, mint a ma-
gyar nemzet jogát és más alkotinauyt ismer 
el, mint Magyarország aíkotmáuyat. 

Az a magyar ember, aki meghajlik a 
sárga fekete lobogó előtt, a ki az osztrák ha-
talomtól kegyet, rangot és kitüntetést fogad 
el, az a magyar ember árulója nemzetének, 
gonosztevője hazájanak (Zajos éljenzés.) 

De éppen azért, mert Magyarország nem 
csak saját beleletébeu kifejlődő hatalommal 
és hatalmi tényezőkkel szemben kell, hogy a 
maga jogát védelmezze, a maga szabadsagai 
olta mazza, tisztelt polgártársaim a mi haza 
szeretetünknek, a mi testvéri érzületünknek, 
a mi kölcsönös összetartasunknak sokkal eiő-
sebbnek és hatalmasabbnak kellene lennie, 
mint mas népek között, mert nem csak ma-
gunk között, hanem a benn luko nemzetisé-
gekkel s az osztrák hatalommal szemben kell, 
hogy érvényesítsük nemzetünknek, hazánknak 
jogait. Annál lajdaiuiasabb, hogy akkor mi-
dőn ilyen harczra kellene, hogy készüljünk ; 
akkor szakadas áll be a függetlenségi és 
48-as pártban. Elég sajnos, hogy midőn mi 
szervezkedésre akartuk felszólítani az orszá-
git, midőn nn a szervezkedésnek vezérkarát 
akartuk megalkotni, partunk kebelében, pár-
tunknak egy része ott hagyta körünket, a 
mely a 48-as törekveseknek táborhelyéül ve-
zérkari helyiségeül szolgait. 

Miért hagytak ott 1 Két okot mondanak ; 
az egyik az egyházpolitika, a másik pedig a 
kormány nyal szemben való magatartás kérdése. 
Az egyházpolitika tisztelt polgártársaim a 
polgári házasság, az anyakönyvek vezetésé-
nek és a vallás szabad gyakorlatának kérdése. 
Hát t. polgártársaim, én Magyarország népét 
uem lattam azért szenvedni, hogy nem tud 
házasodul, Én Magyarország népet olyannak 

SZENTES I LAP . 

láttam, mint a mely nem mert házasodni, 
mert családalapítás gondolatával nem ; mert 
loglalkozni, a rossz anyagi viszonyok miatt. 
Reszketett a tiatal polgár attól, hogy ha meg-
házasodik és az isten áldása éri, miként tud 
eleget tenni azon kötelességeknek, melyek 
reá nehezednek mint férjre és apára. Én azt 
láttam, hogy a nép templomát, akármelyik egy-
házhoz tartozik szereti, a maga papjai előtt 
meghajol, tanításaikat szivére veszi és erköl-
cseiben azokhoz alkalmazkodni akar. Magyar-
ország legfőbb életkérdéseként tűzték ki a 
polgári házasságot. Hiszen a polgári házas-
ság, amennyiben azt czélozza, hogy keresz-
tények és nem keresztények között, zsidók 
között a házasság létre jöhessen, helyes és 
igazságos, mert nem le\et, hogy akik egy-
mást az isten törvényei szerint szeretik, az 
egyház törvényeinél fogva el legyenek vá-
lasztva. Mi az isten törvényei előtt meg-
hajlunk, az egyház törvényeit tiszteljük és 
az isten törvényeit akarjuk a politikai tár-
sadalomban érvényesíteni. De az, hogy kö-
telező legyen az a polgári házasság, hogy 
az a nép a mely 901) esztendeig folyton gya-
korolta a keresztény házasságot az isten szol-
gája által megkötve, az istenre mint tanura 
hivatkozva, és az istennek felügyelete és ál-
dása mellett nyitva meg az uj életnek kapuit, 
hogy az most egyszerre kényszerítve legyen 
arra, hogy ne a régi mód szerint kösse meg 
házasságát, hanem az uj mód szerint ez az 
én felfogásomnak a szabadságról nem felel 
meg. Én a mellett voltam t. polgártársaim: 
bizassék minden polgárnak tetszésére, válassza 
meg ő magának, hogy az istent akarja e ta-
nuul hívni vagy a polgármestert házassága 
megkötésénél. Én azt tartom, hogy a népre 
nézve az a kérdés, mi felel meg az ő sza-
badságának és mi az ő akarata 1 Midőn 
családot akar alapítani döntse el, hogy mi-
ként alkossa meg családjának alapjait. Le-
gyen a népnek szabad elhatározása a tekin-
tetben, váljon a templomba menjen-e vagy a 
városházára, legyen nyitva mindkettőnek ka-
puja és az ő vallasi meggyőződése, akarata 
legyen a döntő. 

De, tisztelt polgártársaim pártunk egy 
része a mellett volt hogy moudassék ki 
hogy a ki házasodni akar, az köteles a 
polgári hatóság előtt megkötni a házasságát. 
Én tisztelt polgártársaim e kettő között oly 
eltérést, a melyért az egyik pártiéi a mási-
kat elhagyja, nem iátok, inert ini nem azért 
tarsuituuk és szövetkeztünk Magyarorszag 
függetlensége kivi vasara, hogy a házasság 
megkötésének kérdése mellett összevesszünk 
és szét váljunk, hanem hogy miudenek fölött 
valónak tartsuk a haza, a nemzet független-
ségének kérdését. A lelkiismeret független-
ségét szolgaluuuk kell, de ha ebben a kér-
désben eltérünk, azért nem szabad a haza 
függetlenségének táborát elbontanunk. ^Lel-
kes éljenzés.) 

Tisztelt polgártársaim! A másik kérdés 
a melyben elvbaratainktol ¿ülömböztüuk, hogy 
hogy ha mar az egyházpolitikai törvények 
megvannak szavazva, ő felsége annyi hur-
czolás után azokat szentesítette, azok tör-
vénynyé valtak, azoknak mindnyáján engedel-
meskedni tartozunk. Mi a kik az alkotmányos-
ságot védjük, jói tudjuk, hogy a ki szabad-
sagot akar, annak a törvények uralmát tisz-
telnie kell. Mi azéi't azt mondtuk: Nem el-
lenezzük a törvény végrehajtását hanem ám 
legyen ez a kormánynak leiadata a ki ezt a 
törvényt meghozatta, a nemzetre rá erősza-
kolta ; ám lássuk keresztül tudja e vinni, a 
nép akaratával és gondolkozásával. Ha ke-
resztül tudja vinni akkor érvényesül a tör-
vény, de ha a nép, mert hisz az a válasz 
tasok alkalmával meg sem kérdeztetett — 
nem fogja helyeselni az ő törekvéseiket, akkor 
nem érvényesülhet, mert a népet csak saját 
akarata, sajat törvényei szerint szabad kor-
mányozni. 

A nép akaratának érvényesülnie kell. 
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Hiszenha a , törvényhozók tegyszer tévedtek 
abból4 nem következik, h o g y ^ ¿rossz „tör-
vényeknek örökké kell élniök.. ^ ••, 

Ezt uem rendeli az Istenfc törvénye. 
Meg vau irva^ a bibliában, hogyjtmikor a 
zsidók ¿irályt akartak és Sámuel^ prófétát 
{elszólították, hogy nevezzen meg egyet -kit 
Ők királynak választhatnának Sámuel intette 
őket hogy mi lesz a következése, hogy ha a nép 
királyt választ magának, és a midőn a nép-
intelmeire nem hallgatott, Sámuel próféta 
félre vonult, az Istent kérdezte meg mi tévő 
legyen és az^Isteu azt mondotta, meg mondtad 
mi lesz kívánságuknak következménye ha 
ők mégis ragaszkodnak hogy ajánlj nekik 
királyt, hadd teljesüljön a uépkiváuata. 

Ha a szentírás tanitása szerint a király 
választásnál a próféta tanácsa ellen is kell, 
hogy érvényesüljön a nép akarata akkor az 
ország tanácsában is kell hogy érvényesül-
jön a szerint a mint a nép azt kinyilvánítja. 

A másik t. polgártársaim, hogy mi azt 
tartjuk, hogy a 67-es törvények védelmére 
sorakozott kormíny, a mely inkább látszik 
Baci helytartótanácsának, mint a magyar 
nemzet kormányának, a mely kormány inkább 
engedelmeskedik az osztrák érdekeknél, mint 
a magyarnak, a mely kormány valahányszor 
a magyar érdekek az oszt'á* érdekekkel szem-
bekerülnek, nem a magyar nemuet érdekének 
é:Vényesitését kereti, hauem megalkuvást ki-
bérel meg a osztrák és magyar érdekek kö-
zött, és mi miuden alkuuál biztosak lehetünk, 
hogy a kormány uem a magyar hanem az 
osztrák kormánynak szerez érvényesülést. — 
Az a kormány a mely nem akar külön had-
sereget, jegybankot, vámterületet, a magyar 
ügyeknek magyat lértiak általi intézését nem 
akarja, a mely a nemzeti lobogót a hadse-
regben érvényesülni nem engedi; de a sár-
ga-íekete lobogónak és színnek a kardbojtou, 
még a csendőrséguéi is helyet ad, az a kor-
mány ami támogatásunkat semmi körülmé-
nyek közt meg nem kaphatja. (Zajos, hosz-
szantartó éljenzés.) 

Tehát tisztelt polgártársaim, nekem az 
volt a nézetem hogy azért, mert a kormány 
egyházpolitikai törvényeket hoz be, a me-
lyeknek elvét a lüggetlenségi páit is vallotta, 
nem azon alakban ugyan, a melyekben azok 
megalkottattak, nem ok arra, Uogy a ma-
gyar nemzet összes érdekének széles voua-
tan beszüuieitessük a harcz. 

Hiszen ha az egyházpolitikai kérdések-
oeu találkozik is az ellenzéknek és a kor-
mánynak véleménye, az csík eb'y kis pont 
ott nekünk csak az lehet kötelességünk, hogy 
na a kormány olyat akar a mit mi is he-
lyesnek tartunk azt nem ellenezzük, az 
igaz ügyet oltalmazzuk de a kormányt egy 
peiczig s em v é d e l m e z z ü k . 

Az ügy jó és az igaz ügy megérdemli 
jhalmuukat, de ezt a kormányt a mely teyé* 
,e iysjgeuek 95°/obau a nemzet és a nép 
é dekei e.leu cselekedett, a mely csak akkor 
uem vet ránk bihucsei, alzotmáuyunktól csak 
¿¿«.ur nem luszi meg, noi lurUug^al, hol 
e oa^uk .ai, a uj« a a jp eiijauiiásiu az ó tor-
e<yo*;>ága megtörne, azi a aormauyi miuem 
lamogaibatjuk (Lelkes eljenzés.) 

Mi harczot hirdettünk a kormány ellen, 
hirdetünk ma is, a mi t. barátaink pedig azt 
mondjak hogy a kormányt nem keli ok-
vetlenül megbuktatni. 

En azt kérdem öuöktöl t. polgirtársaim, 
aogy ha a kormányt uem kell megbuktatni, 
..uként lehet egy politikai rendszert meg-
semmisíteni. 

Hiszen egy rendszernek, a szabadságnak, 
a zsarnokságnak elvei nem élnek egy maguk-
b a , azok az elvek megfoghatatlan valamik, 
Vannak emberek a kik a zsarnoki kormány-
ainak, és vanuak akik a uóp szabadságá-

n ik, a jogoknak elveit képviselik. 
Azok az elvek csak annyit érnek, a 

mennyi erőt a híveik érdekükben ki tudnak fej-
<?oi. A íruoks^ig csak akkora erőt tud ki« 
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fejteni a mennyire fczolfcái éj zsoldosai van-
nak, a BYabadság pedig akként fejtheti ki ere 
jét, araekkora hivei száma, a railyeu nagy 
vitézei lelkesedése. 

Ha egy rendszert meg akarunk buktatni 
akkor biveit saját táborukban kell felkeresni 
(fi össze tiporni. (Lelkes éljenzés.) — Aki ez 
embereknek irgalmaz és kegyelmez, az az 
ellenség katonáit hagyja futni és ha elmene 
külhetnek újból összegyűlnek és a nép ellen 
uiból vezetethetnek. Azért arra kell töreked 
nttuk. hogy a nemzet folytonos küzdelemet 
fejtg-n ki a kormánynyal szemben, mert az 
ellenzéknek nem csak az a kötelessége, hogy 
a n é p szabadságát védje, de arra is kell igyekez 
nie, hogy a fennálló törvények ne lehessenek 
olyanok a melyek sértik érdekét. A nép sé 
relmeit folyton fel kell panasrolni, a jogok 
elkobzását folyton az ország elé kell hozni 
a kormányt folyton támadni, visszaéléseit os 
torczni kell, s irányában kíméletet gyakorolni 
nem szabad Ez a mi álláspontunk, mHyet 
kilépett társaink nem fogadnak el. Sőt any-
nyira mentek a kormánnyal való barátkozás 
ban, hogy egész csapat minisztert eng dtek 
megválasztatni függetlenségi és 48-as kerü'e 
tekben, a nélkül, hogy még csak jelöltet i« 
állítottak volna ellenük, és megengedték, ho?y 
pártunk tagjai a miniszterekre szavazzanak. 
Az ilyen pártvezetést tovább nem tűrhettük, 
s nem volt szabad türnünk, a vezetést t»hát 
a kezükből ki kellet vennünk Erre ők a7zal 
fel ltek, bogy kiléptek az anyapártból. Hogy ki 
jár a helyes uton, mi é vagy ők — ára itélie 
meg a nemzet. (Lelkes éljenzés.) 

T. Polgártársaim ! Nem folytatom tovább 
fejtegetéseimet. Csak még egypár szót. Ma-
gyarország népei ünnepet ülnek, a szabad-
sagnak ünnepét, s ma, midőn a tavaszi nap 
sugarai rásütnek az önök arczára, midőn t 
sugarak telébresztik azt a tudatot, hogy a tél 
fagya, zordonsága meg fog szűnni és a ter-
mészet újra felébred, hogy megtermékenyítse 
a földet, mely kenyeret nyújt a népnek — vi-
gasztalásul és bátorításul szolgál nekem az 
a tudat, hogy a nép rossz sorsa, szerencsét-
lensége és nyomora nem örökkévaló, mert 
a népek sorsában is van tél, van tavasz, nyár 
és ősz. 

A ki a tavasz munkáját elvégzi, az lát-
hatja a nyár érlelését, és élvezheti az ősz 
gyümölcseit. 

A nép-szabadság sem egy pillanatnak, 
vagy órának termése, hosszasan kell a nép-
nek munkálkodnia, hosszasan kell szenvednie, 
fáradnia és küzdenie, a mig a maga jogait 
kivívja és biztosítja. 

Az a nép, mely nem szűnik meg küz-
deni, a mely nem mond le a maga jogáról, 
mely a maga tevékenységében, a maga mun-
kásságában, harczaiban folyton egy szent 
eszményt tart maga előtt, az emberiség javát, 
a népnek előhaladását, a nemzet lelviragzá-
sat, a hazának szabadságát, az oly tevékeny-
séget végez, a melyet az ég áldása fog kisérni. 

Az a viharos éljenzés, amely Ugrón beszéde 
után kitört, alig akart véget érni. Csak akkor lett 
csend, mikor Meszlenyi Lajos jelent meg ismét 
szószéken, s pár szóval a maga és Ugrón nevében 
megköszönte a szíves fogadtatást és a lelkes óvácziót. 

Meg Filó Tihamér dr. mondott egy hatásos 
beszédet, megköszönve Ugrón és Meszlenyi fárado-
zását. tieszede végén Fdó kiterjeszkedett Balogh Já-
nos famózus levelére is, mely az Egyetértésben lá-
tott napvi'ágot, s a szentesi függetleuségi és 48-as 
partkőrök nevében visszautasította Balogh állításait 
a párthatározatok dolgában. 

Ezután a közönség Ugrón és Sima éltetésévei 
oszlani kezdett; egy nagy tömeg azonban zászlók 
alatt elkísérte a képviselőket Sima Ferencz házához, 
hová ebédre voltak hivatalosak. 

A banke t t . 

A délután folyamában helybeliek és vidékiek 
mindenütt az Ugrón Gábor beszédét tárgyaltak és 
dicsőítettek Ugrón tüneményes szonoki kepes&eget. 
Már jóval 7 óia előtt pedig özönlött a nép az l-s6 
4ö-as kör helyisége felé, hogy a banketten részt 
Tegyen. 
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Hogy mekkora volt az érdeklődés, azt legjob 
ban illusztrálja az a tény, hogy a banketten többen 
jelentek meg, mint a Kossuth Ferencz tiszteletére 
rendezett társasvacsorán. Pedig akkor csak egy he-
lyen, most pedig — márczius 15-ike alkalmából — 
5 különböző társaskörben volt bankett. Az első 48-as 
kör tágas kelyiségei ezúttal szűknek bizonyultak, 
mert nemcsak a nagyterem, hanem a mellékszobák 
is zsúfolásig megteltek közönséggel, sőt sokan vissza 
is mentek, mert nem kaphattak helyet. 

Nem sokkal 7 óra után egy küldöttség ment 
a vendég-képviselőkért, hogy őket a bankettre meg-
hívja. S mikor a küldöttséggel Ugrón, Meszlényi és 
Sima megjelentek a teremben, a közönség felállással 
és falrengető éljenzéssel fogadta őket. 

Vacsora közben először Sima Ferencz állott fel. 
20 éven át — úgymond — megszokta a közönség, 
hogy márczius 15-ének évfordulóján ó mondta min-
dig az első pohárköszöntőt. A mig a nemzet apostola, 
a márczius 15-iki eszmék megteremtője és leghívebb 
képviselője: Kossuth Lajos élt, mindig az ő drága 
életéért úritettük az első poharat. Most már midőn 
a legnagyobb magyar örökre lehunyta fáradt sze< 
meit s csak szelleme viraszt felettünk, keresnünk 
kell egy férfiút, aki a nemzet vezérletére, a Kossuth 
kezéből kihullott függetlenségi zászló hordozására 
hivatva van. U ezt a gondviselésszerű férüut Ugrón 
Gáborban talatta fel. (Viharos éljenzés.) Mikor szóló 
(elkerült a parlamentbe, mint erős küzdelmekhez 
szokott ember, kereste a pártban az erőskaru har-
czosokat, az ideális czélok bátorszivü bajnokait. De 
ilyeneket — fájdalom — csak kis számban talált; 
hanem talált jobbara olyanokat akik a függetlenségi 
lobogó árnyékában tétlenül meghúzódva, nyugodtan 
nézték az esemenyek tolyásat, sőt nem átallottak 
azt az ellenzéki partallassal össze nem egyezhető-
tant hirdetni, hogy: „nem kell mindig a kor-
mányt taniadni." Szerencsére azonban a függet-
leiioegi es 48 as part soraiban ott van Ugrón 
Gábor szemétjében (lelkes éljenzés) egy fertiu, 
akiben meg van a törhetetlen akarat, a rettenthetet-
len bátorság u harczolásra, s ezen felül meg van a 
vezéri képesseg is. Ugrón apostolként oktatgatja a 
tiatalabb képviselőket, közöttük szólót is. Ez oktat-
gatas közben tanulta meg szóló mesterét nemcsak 
tisztelni és nagyrabecsülni — mert hiszen mindig 
tisztelte és becsülte uanem bámulni is. S aki szó 
let ismeri, az elhiheti, hogy ha valakiért lelkesedik, 
az meg is érdemli a lelkesedést. A párt azon resze, 
mely az imént lefolyt pártválság után bentmaradt 
a partban, azért választotta Ugront vezérévé, mert 
tudta, hogy ha a zászló a kezébe kerül, egy máso 
dik Kossáth Lajos lesz belőle. Mikor harczolni 
kell, akkor Ugrón az öreg ágyú, a mely ellen-
állhatatlan erővel pusztítja az ellenfél sorait; 

egyáltalaban hívebb és hatalmasabb képviselője 
nincs a függetlenségi eszméknek, mint Ugrón Gábor, 
aki ugy a parlamentben, mint a parlamenten kivül 
a nemzet leghivatottabb és legméltóbb vezére. Zász-
lóját követjük mindnyájan és Isten áldását kívánjuk 
hazafias müködesére. (Szűnni nem akaró viharos 
éljenzés.) 

Gerőcz Lajos reform, lelkész szólalt fel ezután. 
Egy sikerült bibliai hasonlatot hasznait. Hogy mi 
volt a zsidóknak Mózes — úgymond — azt 
donki tudja. Midőn Mózes meghalt, hagyott maga 
helyett Jozsue személyében egy férfiút, aki a mó-
zesi feladatot bevegezze. A magyarnak Kossuth La-
jos volt a Mózese, akit szinten magához szólított 
az ur, mielőtt nagy ideálját: a független Magyaror-
szágot megvalósulni látta volna. De ö utánna is maradt 
nekünk Jozsuenk Ugrón Gáborban. Engedje az isten, 
hogy ez a mi Jozsuénk bevezethessen bennünket az 
igeret földére. (Lelkes éljenzés és taps.) 

Nyomban leiállott Ugrón Gábor. A teremben 
mély cseud támadt, mindenki visszafojtott lélekzet-
tel ügyelt, minden szem a szónok ajkara tapadt. S 

mint Ugrón szava megcsendült, igazan tünemé-
nyes látvány volt, hogy mikep ragadja fokról-fokra 
nagyobb lelkesedesre hallgatóit. Beszédét a Gerőcz 
Lajos eszmemeuetéhez fűzte. Jozsue — úgymond 
— megallita a napot. Bar ö is megtehetné, hogy 
gyász soha ne jönne reánk, s nemzetünk nagygya 
lenne a sok szenvedés utan. De Ő nem az a nagy 
ember, milyennek Sima es Gerőcz lefestették. S 
ígyáltalaban nagy dolgokat cselekedhetni nem egy 
gyarló embernek adatott; ám ha elszántsága, aka-
rata és bátorsaga milliókéval egyesül — akkor ige-
nis gyöiUtít ós győznie kell. Messze ali attól, hogy 
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Kossuth Lajos legyen; de hiszen maga a nagy 
apostol is csak a nemzet által lett oly nagygyá. 
Szóló magát egy paránynak, egy leheletnek, semmi 
nek tekintené, ha az eszme, melyért harezol, nem 
a vérrel és könynyel megszentelt nemzeti hagyomány 
volna. Igy azonban meg van arról győződve, hogy 
a munka és küzdelem, a melynek ő is osztályosa, 
nem veszhet kárba; mert az Isten igazságos, nem 
hagyhat bennünket tovább szolgaságban. Poharát 
első sorban a földmivelőkért emeli, akiknek mun-
kássága és szorgalma a haza egyrészét képezi, mert 
meg van irva: ,a kié a föld, azé az ország.' Él-
teti továbbá a szentesi függetlenségi és 48-as párt 
összes tagjait, és szivéből kívánja, hogy — miként 
Józsue katonái — együtt fuhassuk meg a harsoná-
kat, amelyeknek hangjától Jerikó^ falai porba om-
lanak. 

Természetesen, ez a kivonat csak nagyon gyönge 
vázlata Ugrón fenomenális beszédének. De azt hiven 
leírni nem is lehet, azt hallani kellett. Még kevésbbé 
lehet leírni sőt elképzelni is azt a hatást, amelyet 
Ugrón elért. A teremben perczekig nem szűnt meg 
a tomboló tetszés nyilvánítás, az éljenzés egyre har-
sogott, a férfiak felugráltak az asztaloktól sőt az 
asztalok tetejére, a nők tapsoltak, s olyan rivallgás 
töltötte be a termet, hogy sokáig lehetetlen volt szót 
érteni. 

Ez a hatalmas beszéd annyira megmámorosí-
totta a publikumot, hogy a rend és a csend nem 
is állott többé egészen helyre. A kővetkező szóno-
kokat szívesen meghallgatták, lelkesen meg is élje-
nezték, de a teremben nem szűnt meg többé a moz-
gás és a zsibongás. 

Burian Lajos polgármester sikerűit beszédben 
köszöntötte fel Sima Ferenczet, a ki 20 év óta min-
dig egy és ugyanazon uton halad, irányát soha nem 
változtatta, és soha el nem tántorodott a kitűzött 
ösvényről. 

Gerőcz Lajos szintén Sima Ferenczért és Bu-
rián Lajosért emelt poharat. Rácz Pál szegvári kül-
dött pedig Ugront és Meszlényit éltette. 

Meszlényi Lajos mondott ezután egy szellemes 
pohárköszöntőt, éltetvén a szentesi közönséget s kü-
lönösen a nőket. 

FiJó Tihamér dr. felolvassa az üdvözlő sürgö-
nyöket. Csongrád, Kistelek, Sándorfalva, Félegyháza 
tüggetlenségi és 48-as pártja üdvözölte a szentesi 
elvtársakat, s tudatta az innét kiindult mozgalomhoz 
való csatlakozását. Holló Lajos és Pázmándy Dénes 
képviselők pedig meleghangú üdvözletük mellett 
sajnálattal tudattak hogy közlekedési akadály miatt 
nem érkezhettek meg. 

Bartha János és Szánthó Lajos nagy hévvel 
előadott szép beszédekben köszöntötték fel Ugront; 
Kovács Kálmán Sima Ferenczért, Meszlényi Lajos a 
polgármesterért, Simáért, a szentesi papokért, Kátai 
Pál János Ugronért és társaiért úritett poharat. 

Ezek a felköszöntők mind érdemesek volnának 
a bővebb ismertetésre; de ezt már is hosszura nyúlt 
tudósításunk kerete nem engedi meg. 

Asztalbontás utón megkezdődött a táncz. Ugrón 
Gábor 11 óra tájban visszavonult, de Meszlényi és 
Sima hajnalig ott maradtak a vidám társaságban, 
mely kitörő jókedvvel reggelig mulatott. 

Helyi es vegyes hirek. 
(r ) — V e n d e g e i n k e l u t a z á s a . Pár-

tunk kiiüuí ve^é.e, Ugiüii Gábor országgyű-
lési képviselő — minthogy szombaton délu 
tánra okvetlen Budapesten kellett lennie — 
szombaton a íeggeii vouattal, Meszlényi La-
jos országgyűlési képviselő pedig ugyanaznap 
a déli vouattal utazott el Szentesről. 

(r.) — Értekezlet az agrár-szocziállz-
iiius ügyében. Bánffy Dezső báró minszterelnök 
tudvalevőleg a minap értekezletet tartott az agrár-
szocziálista mozgalom dolgában az alföldi várme-
gyék tőispánjaival. A méltóiágos urak nem tudták 
kellően kitanítani a miniszterelnököt, mert az érte-
kezlet után az országgyűlésen azt a naiv vallomást 
tette hogy az ügyet egyáltalában nem ismeri. Val-
lomásat most ismételi egy körlevélben, melyet az 
alföldi megyék némely földbirtokosaihoz intézett, s 
melyben kijelenti, hogy a főispánoktól szerzett infor-
máczioit csak akkor tekintheti teljeseknek, ha a föld-
birtokosok véleményével ós tanácsaival is kiegészít-
heti. Ezért f. hó 24-re Budapestre hívja a földbirto-
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kosokat. Ilyen meghívót Szentesen is kaptak néhá- lyéből kiállott, s egy ideig még nagy nyomor közt F ) r R o s e r i L a i O S Ü f f w é d 
nyan de hogy kik fognak az értekezleten megjelenni, tengette ott életét. Hazamenni eleinte nem akart, ' 1 ^ Ö J ^ ^ 

azt még nem tudjuk. ¡mert azt hitte, anyjának terhére lesz, de végre is I. tized 237 F'ómu házában, a Jakó M i h á l y 

rammja a 'Következő: 1. . S z ó z a t 
jf nsági énekkír 2. E lnök i megny i t ó Tartja 
Pólya Ferenc* elnök ur 3. S z a v a I a t. Virágos 
Sándor VIII. o. tanulótól. 4. Fe lo lvasás . Tartja : 
Juhász Sándor VIII o. tanuló. 5. „S i r a Ti-
sza . . Énekli az ifjúsági énekkar. 6 Tengerre 
m a g y a r ' Irta Kossuth Lajos felolvassa: Har-
nyas Sándor VIII o. tanuló. 7. Szava la t . Móhr 
Béla VII. o. tanulótól. 8. I ndu l ó . Énekli az ifjú-
sági énekkar. Kezdete délelőtt 10 órakor. 

— Meghívás. A szentesi polgári olvasókör f. 
hó 24-én azaz vaiárnap d. u. 2 órakor saját helyi 
ségében évi rendes k ö z g y ű l é s t tart, melyre 
a kör összes tagjai ezennel meghivatnak. A közgyű-
lés tárgyai: 1. Elnöki jelentés. 2 Az 1893. és 1894. 
évi számadás megvizsgálására kiküldött bizottság 
jelentése. 3. Az 1895. évi költségvetés megállapítása 
4. Alapszabályok módosítása. 5. Indítványok. 6. Hi-
telesítő bizottság választása. 7. Alelnöknek és pénz-
tárnoknak 2 évre, választmánynak egy évre való 
megválasztása. Szentes, 1895. márczius 15. B a 1 á-
z s o v i t s N ó r b e r t , körelnök. 

— A rendőrkapitány ur figyelmébe. 
A következő sorok közlésére kérettünk fel: Valóban 
sajnálatra méltó állapot az mely Szentes város piacz 
terén történik, oly kevés figyelem mint itt a köz-
tisztaság és az utak karban tartására van, még alig 
hihető hogy valahol előfordulhasson. Már egészben 
fellett híva a főkapitány ur figyelme arra a körül 
ményre, hogy a Harris házban levő Szentesi hen-

c ... - hory elkesered 
EnHk'1 . a z fás kamrába 

rósz fogadtatás fölött, kiment a 
felakasztotta magát. Holttestét 

hosszas keresés után csak késő este találták meg, out 1895 
de már akkorra a másvilágra jutott az önérzetes 
legény. 

— Csodálatos. Elza: Édes mamám, mond 
csak, hol szúlettem én ? 

— Pesten, fiam. 
— Hát te hol születtél P 
— Szegeden. 
—- És a papa hol született ? 
— Kolozsvárott. 
— Mégis csodálatos, hogy igy összetalálkoztunk! 
— A c.sodagyermek. Krétában mint Kons-

tantinápolyból irják, egy görög asszonynak olyan 
gyermeke született, akinek két nyelve s kezein és 
lábain tizenkét-tizenkét ujja van. A kis csodaszülött 
egyébbként életképes és jól érzi magát. 

— Az asHzony-gyllkos halála. Ripcza An-
tal bács-topolyai jómódú földesgazda háromszor há-
zasodon meg. Két első feleségét megölte, a csendő-
rök elfogták s a törvényszék bebörtönözte. Evek 
hosszú során át sínylődött, az ország külőmböző 
fegyházaiban, mig végre hazabocsátották Akkor azu-
tán újra megházasodott. Fiatal asszonyt vett el s 
ugy látszott hogy boldog lesz a házasságuk. De 
rossz indulata megint felébredt benne és feleségével 
durván kezdett bánni. Az asszony kifogott rajta. 

Árverési hirdetmény. 
Fábián Sebestyén község elöljárósága ál-

•a' közh'rré té'eH* miszerint Csongrádvár-
megye *"ra«z*kénrtk 10207/*.—894 szárau 
végié e folytán, a néhai báró Maasburg Sán-
dor á'tai hagyatékához tartozó ingóságok, u. 
m. négv drb réz gyertyatartó, 3 drb nye-
reg, 6 drb. lenedő. egy fali tökör. egy függő 
Hmoa, egy drb. 15 kgr. sulyu szappan ó s 
85 drb. luarsuppm f. hó ál-én d. e. 9 ó r a -
kor a közs^ hivata'os helyiségében nyilvá-
nos közigazgatási árverésen, azonnali kész-
pénz fizetés mel'ett elfognak adatni. 

Szen esen, 1895. március 16-án. 

Sulcz László, 
jegyző h. 

Hát nem eresztesz be, isten áldjon. 
Szájába lőtt és holtan borult a hóra. 

Ny i l t t é r . 

(E rovatban költöttekért nem vállal felelősséget a Szerk ) 

Foulárd-selyeuiet 60 krtól 3 frt 
35 krig méterkint — japáni, chinai, s. a. t. a leg-
újabb mintázattal és színekben, ú. m. fekete, fehér 
és szines Henneber g-s e I y rn e t 35 krtól 14 frt 
65 kr. méteikint sima. csikós, koczkázott, mintázot-
takat damasztot s. a t. (mintegy 240 különböző mi-
nőségben és 2000 szín és mintázattal s. a. t posta-
bér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat 
küld postafordultával: Iftenneberg G. (cs. k. ud 
variszállitó) selyem gyára Zür i chben . — 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros. és levelező la 
pókra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek 3V16 

germalom hsztraktára előtt egy valóságos feneketlen ó v é voU a h á z éa k i tet te a házsártoskodó férj szü-
pocsolya díszeleg, fel lett híva a figyelme arra a rét R i e, m e n t a k o r c s m á b a 8 addig ivott ad-
hajmeresztő állatkínzásra. mely ottt napirenden van, d j h u z a t o t l Inagának a czigánynyal, mig elfogyott 
de sajnos semmi intézkedés ezoknak megszüntetésére a é n z e Hajnalban elvánszorgott a felesége házá-
nem történt. Kérjük a rendőrkapitány urat szíves- ho7 ,eűU a / ^ k a s z ö b r e s könyörögni kezdett az 
kedjék a nevezett helyre elsétálni tekintsen az ab- a s s zonynak , h o g y bocsássa be. Esküdözött nyakra-
lakok és falakra s győződjék meg állításunk való- főre h j ó ,pgz n e n i b á n t j a az asszonyt, de ez 
diságáról, s ennek megtörténte után intézkedjék il- n P m hallgatott rá. Akkor azután Ripcza szűre ujjá-
letve hasson odr, hogy ezen szégyenletes allapot bó, előrántotta revolverét s bekiáltott az asszonynak : 
végre megszűnjék a pocsolyának feltöltése és azen 
hely kiköveztetése ¿Ital egyben utasítsa a piaezté-
ren szolgálatban levő rendőrt, hogy figyelmét az 
ily dolgokre is kiterjessze. Több adófizető polgár. 

— Helyreigazítás. Balogh János országgy. 
képviselőnek az országos függ. és 48-as körből tör-
tént kilépésére vonatkozólag lapunkban megjelent 
nyilatkozatokkal szemben Tem ŝváry Antal pártunk 
volt alelnöke annak kijelentésére kért bennünket, 
hogy akkor midőn az ügy a 48-as népkörben tár-
gyalva volt, ő nem azt mondta, hogy Balogh János 
a pártkőrbői; nem lépett ki, s így őt egyáltalában 
nem terhelheti a »Szentesi Lap* azon kritikáin, 
mintha ő Balogh Jánosra vonatkozólag nem a 
valót állította volna. Mi ezt a helyreigazítást annál 
készségesebben közöljük, mert első sorban is Temos-
váry Antalt magát tartjuk legilletékesebbnek arra, 
hogy saiát szavainak hű magyarázója legyen de 
lapunk kritikája különben is csak mellékesen vo-
natkozott Temesváry Antalra, mert mint azt már 
kijelentettük mi Balogh János eljárásában azt ítéltük 
el és ma is elitéljük, hogy szombaton be lépett % 
vasárnap már kilépett az anyakörből. Mi a poli-
tikában az ilyen ?yors fordulatnak nem vagyunk 
barátai. 

— Az építtetők figyelmében Ajánljuk 
Borbély Ferencz szentesi születésű s több évek ota 
helyben működő és jó hírnévnek örvendő kőműv 
iparost, ki e hét folyamán a budapesti kőműves 
kőfaragó és ácsmosterség megvizsgálására szervezett 
bizöttság előtt a kőművesmesteri vizsgát jó sikerrel 
letette. 

— Meghívás. A szentesi kereskedő ifjak 
egyesülete összes t. tftgjait folyó hó 17-én ma va-
sárnap délután 2 órakor az egyesület helyiségében 
tartandó évi rendes kö zgyű l é s re van sze-
rencsénk tisztelettel meghívni. 

Nagy Ferencz , Buda i imre, 
elnök. titkár. 

Tá rgy : 1. Titkári jelentés. 2. Évi szárszám-
adás előterjesztése. 3. Költségek előirányzata. 4. Ház-
bérbe vétele. 5. Indítványok. 6. Tiszt ujiitás. 

— Kötél helyett holtig való rab»ág. 
Két bíróság, a pécsi törvényszék, meg a pécsi tábla 
halálra ítélte Feld Jánost, a ki Graaf Anna pécsi 
magánzónőt szörnyű módon meggyilkolta. A kúria 
kegyelmesebb volt a gyilkoshoz és Schédíus Lajos 
előadása alapján, megváltoztatta a halálos ítéletet, 
holtig való rabsággal büntetvén a gyilkost. 

— Szégyenében íelakuMztotta magát, 
önérzetes lelkületének adta tanújelét Miakits Matyas 
27 éves ercaí-i születésű hentes legény. Budapesten 
dolgozott hosszabb ideig, de az utóbbi időben a he-

354. —1895. 

Árverési hirdatmény. 
Csongrád vármegye árvasz^kének 9333/á 

—894. s/ámu végzése folytán, a kiskorú báró 
Maasburg Kornél és Margit tulajdonát képeső 
fábiáni földíükrn a maiorba vezető eddigi 
b»iá»ó ut mindjét oldalán le"ő akácfasor 

évi mírez'us hó 23 ir\ delelő t 9 órakor, 
belvöiinén nyilvános Mziprazgatási árveré-

sen, a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénz-
fizetés mellett, el fog adatni. 

Mire árverezni kívánok ezen h i r d e t m é n y -
nyel meghivatnak. 

Szentesen, 1895. márczius 16 án. 

Sulcz László» 
jegyző h. 

Elhaltak névsora. 
1895. márczius hó 2 tói 1895. nárcz. hó 16-ig. 

Papp Lidia, 2 éves, höglob. — Rádi Juliánná, 
51 éves, vesebetegség. — Bugyi Gábor, 64 éves tű 
dőgüuiőkor. — Bodor Sándor, 4 éves, véletlenül 
megégett. — Kátai T. Mária, 10 napos bélhurut 
— Pataki Imre. 11 hónapos, bélhurut, Szabó János 
2 hetes, tüdőlob — Fazekas Julánna, 3 hetos, bél-
hurut. Dobsa Teréz, 23 éves, szívszélhűdés 
Kiss Mihály, 68 éves, szivbaj. — Horváltli Zsuzsanna 
37 éves tüdőlob. — Tóth István, 2 éves, tüdőlob. 
— Demeter Francziska, 22 éves, szivbaj. Molnár 
János, 50 éves, máibetegs -g — Solyom Juliánná, 
21 éves, tüdőgümőkor. — Szépe Sánror, 2 éves, 
bélhurut. — Molnár Eszter, 4 hónapos, hőrglob 
Kárász György, 75 éves, agyszélhüdés. — Böször-
ményi Erszébet, 79 éves. aggkor. — Darabos József, 
67 éves aggkor. — Honigsfeld Rozália 75 éves, 
végelgyengülés. - Bubori János, 9 éves, agyhártya 
lob. — Berki Juliánná, 1 éves, tüdölob. — Csákó 
Juliánná, 65 éves, mujbaj. — Pataki Rozália, 32 
éves, gümőkor. — Nótári Sándor, 51 éves. vesegyu-
ladás. — Gergely Ferencz, 5 hónapos, bélhurut. — 
Lévai Mária, 34 éves, gümőkor. Miskolczi Ju-
lianna 45 éves, tüdővész. Zsigmond Juliánná 
hétes, születési gyengeség. — Hévézi Rozália, 67 
éves, tüdővész. — Bugyi Anna, 25 éves. nehézkór. 
— Forgó Juliánná, 14 éves, tüdőszélhüdés Dé-
kány Mária. 55 éves, tüdőgümőkór. Farmasi Já-
nos, 3 hónapos, bélhurut. — B Szabó Sándor, 87 
éves, végelgyengülés. Botos Zsófia, 3 hetes, szü-
letés« gyengeség. — Szekely Mária, 60 éves, güraő-
kór - Gyarmati Lidia, 20 éves, vi/.kor. — Homlok 
György. 73 éves, szivbaj. 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen < tványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelyges, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy ütfeg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint el«»örendü gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-téle idegerösitó 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta 31. Gyógytárában, Prága. 

I C 7 Q I / A C C Q < T
 a regrosszabb esetben is gyó-

IbZdKUbbd^ gyítható Songodé Essenz 
által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: HoíTmanii gyógyszertára Scheuditz 
Leipzig. 18—40 

Tinct, iiervi touica 
lOr. Lieber tanár idegerósltó Elixirjej 

Csak a kereszt es liorg. vé*geg> gyei valódi. 

Készül M. Kanta gyogyturaban Prágaban orvos 
és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
különös *n gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e gy z éke t ingyen. Egy üveg 
ára li/t. 3-5 Mark 

Uyoiiioriuji>'*okiiak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Víz Iszony gyógyítható a Hydross Essenz 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg ott is használ, a hol minden reménvt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 
17—40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 



SZENTESI LAP. 
2673* §1.-1896. Cwngrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádvármegye tőrvényhatósági bi- Midőn a 9Szentesi kölcsönös segelyzö 

zottságának 1893. évi 563. szám alatt hozott szövetkezet* 1892-ik évi részvéuyeaeit érteti 

H i r d e t m é n y . 

s a nagym. m. kir. belügyminiszter ur által 
1895. évi 4656. sz. a. kiadott rendelettel 
jóváhagyott határozatával Csongrád vármegye 
törvényhatóságánál újonnan rendszeresített 
következő tiszti állásokra: 

1) Egy évi 750 frt fizetéssel és 150 frt 
lakbérilletménnyel jav dalmazott aljegyzői; 

2) egy évi 500 frt fizetéssel és 200 frt 
utiátalánnyal javadalmazott járási orvos 

3) két — egyenként évi 400 frt fizetés-
tel és 50 frt lakbérilletménnyel javadalma 
zott közigazgatási gyakornoki; 

4) égy évi 880 frt fizetéssel és 200 írt 
lakbérilletménnyel javadalmazott árvaszéki 
nyilvántartói; 

5) egy évi 860 frt fizetéssel és 200 frt 
lakbérilletménnyel javadalmazott pénztári 
könyvelői; 

6) egy évi 650 frt fizetéssel és 150 frt 
lakbérilletménnyel javadalmazott számtiszti; 
— végül 

7) egy évi 550 frt fizetéssel és 100 frt 
lakbérilletniéuynyel javadalmazott árvaszéki 
irattár kezelői állásra a vármegyei törvény-
hatósági bizottság 1895. évi 11. számú ha-
tározata alapján ezennel pályázatot hirdetek 
8 felhívom mindazokat, kik ezen tiszti állá-
sok valamelyikét elnyerni kívánják, hogy az 
általuk elnyerni kívánt tiszti állásnak meg 
felelőleg az 1883. évi I. t. cz. 3, 9, 17, 18. 
ét illetőleg 19. §§-aiban előirt képesítettséget, 
továbbá erkölcsi magaviseletüket és eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal kel-
lően felszerelt s D r . Vadnay Andor 
főispán ur ő Méltóságához czimezendő pá-
lyázati kérvényeiket 1895 . é v i m á r c z i u s 
hó 30-ik napjának d. u. 5 ó r á j á i g 
hozzám nyújtsák be. 

Megjegyzem, miszerint a kinevezendő 
pénztári könyvelő köteles lesz egy évi fize 
tése erejéig a tiszti biztosítékot letenni. 

Szentesen, 1895. évi márczius hó 12-én. 

tem, hogy az 1892 ik évben jegyzett részvé 
nyek likvidálása már megkezdetett s a további 
kifizetésre kitűzött, f. hó 20 ik napján meg 
nem jelenő részvényesek azontúl a rendes 
hivatalos napokon (kedden és szombaton 
d. u. 2-től 6-ig) fognak kifizettetni, egyúttal 
figyelmeztetem ugy az 1892-ik évi, valamint 
az előbbi években még ki nem váltott rész 
vénytk tulajdonosait a szövetkezeti alapsza 
bály 11-ik szakaszának azou rendelkezésére, 
mely szerint a kifizetési határidőtől számított 
egy év alatt föl nem vett üzletrész vagy an-
nak bármely része a szövetkezet tulajdonává 
válik s ezen intézkedés hatálya az eddig bent 
lévő és íöl nem vett üzletrészekre is kiter-
jesztetik. 

Szentes, 1895. márczius 15. 

Baiázsovits Norbert, 
igazgató. 

Hirdetés. 

Dr. Csató Zsigmond, 
3 alispán. 

Bérbe adandók. 
A .Szentesi Takarékpénztár 

placztéri házában az uri utczára nyíló 
Wellisch-, és Szénássi-féle bolt h e l y i s é -
g e k , a folyó évi april. hó 24 napjától. 

A feltételek megtudhatok az intézet üz-
leti helyiségében. 

Szentes, 1895. márczius 1. 

f e j e s JLmre 
terehalmi bérlő tudatja a t. közönséggel, hogy 
ott Terehalmon 200 hold gyepje vau alha-
haszonbérbe legelőnek egy jó kúttal együtt 
kiadó. Bővebben értekezhetni a helszmén, 
vagy pedig Uj-városon a csárda épületében. 

Gs. Lakos István 
ül . tized 104. számú házánál egy padolt 
szoba, konyha és kamra Szt.-György nap ól 
kezdve kiadó, értekezhetni ugyanott. 2V2 

3V3 
Várady Lajos, 

igazgató. 

478. aQ. 1894. Szentes város adóhivatalától. 

Hirdetmény. 
•z 1895. évre szóló 1. 11. o«zt. ker. adókivetési 

lajstrom Szentes város adóhivatalában a I. évi 
márczius hó 18-ától márczius hó 25-ig oly 
figyelmeztetéssel lesz közszemlére kitéve, hogy mind-
azok, kik a kivetésben meg nem nyugszanak, fel-
szólamlásaikat, és pedig: 

a.) Azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó 
nemmel már a mult évben is megvoltak róva, j 
lajstrom kitételének napjától. 

b.) Azon adózók pedig, kik a most kivetett 
adónammel a kivetési évben először rovattak meg, 
adótartozásaiknak sdókönyvecskéikbe történt bejegy-
léstói számított 16 nap alatt a városi adóhivatal-
ban benyújthatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul, elkésve 
beadótt fcszólamlások figyelembe vétetni »î m 
fognak. 

Szentesen, 1895. márcz. 12, 

3 - 3 

Van szerencsénk Szentes város és vidéke n. é. 
közönségének becses tudomására hozni, bogy alólirt 
czég névvel Szentesen 111. t. 36. sz. a. (özv. Farkas 
üedeonné urnő házában) mű, szép selyem, szőr 
es kelme ruha iesio-üzletet nyitottunk. El-
vállalunk minden e szakba vago selyem, bársony 
crep, cachemir, szőr, félszőr, lüstre, barege stb. 
Szöveteknek, valamint mindenféle női, terű és bu-
torkelmek megfestését és kitisztítását a lehető leg-
olcsóbb árért. 

Lelkiismeretes, pontos és szolidárus kiszolgá-
lásról előre biztosítjuk szíves pártolóinkat, melyek 
után a n. é. közönség szivélyjs jó akaratú támogatá-
sát s pártolását ker ve vagyunk kész szolgájuk : 

Böcskey és Társa 
3—6 selyem-testő. 

E l a d ó t aka rmány . 
Hering József Tisza füredi földbirtokos-

nál nagyobb mennyiségű takarmány van el-
adó, a legjobb lucernák, bodorka, herék, 
árpa és buza szalmák be préselt álapotbau 
azonnal is szállíthat. Bővebb fölvilágosítást 
nyújt Fekete János kovács mester. Szentesen. 

Hirdetmény. 
Szentes város határában levő szőlők tu 

lajdouossait felkérem, mikép a mezőrendőr-
ségi törvény alapján hegyközség alakítása 
iránt az 1895. évi márczius hó 18 án délu-
tán 2. órakor, valamint a szerkesztendő alap 
szabályok jóváhagyása iránt az 1895. évi 
márczius hó 25 én délután 2. órakor, a tul 
a Kurczán levő közgyűlési teremben annyival 
inkább pontosan megjelenni szíveskedjenek, 
mivel a hegyköznég alakítás i tárgyában a je-
lenlevők végérvényesen fognak határozni. 

Szentesen, 1895. évi márcz. hó 11. 

Burián LaJos, 
polgármester. 

Naffy József, 
aü. tanácsnok. 

Piti József örökösei 
li. tized 45. számú házuk örökáron eladó, 

értekezni lehet a fenti szám alatt. 

6. oldal. 

79. kp. 895. Szentes város rkapitányságától. 

Vásár hirdetmény. 
Szentes városiban a f. évben az orszá-

gos vásárok a következő napokon tartatnak 
meg : 

2 tavaszi vásár : április 20. 21. 22. 
3. nyári „ julius 20. 21. 22. 
4. őszi „ szept. 21. 22 23. 

Kezdetik mindenkor szombaton, mikor is 
ugy az .állatvásár" mint a „kirakodó" vásár 
megtartatik és mindenkor-féle iparczikk stb. 
áru8ittatik. 

Jövőben az országos vásárok mindenkor 
a naptárban kitett napokon kezdődnek ha az 
első nap szombatra esik, ha azonban az első 
nap nem szombatra esik, akkor mindenkor a 
naptárban kitett napokat megelőző szombaton 
fognak kezdetni és 3 napon át megtartatni. 

Szabályszerű marhalevél nélkül semmiféle 
állat be nem eresztetik az állatvásártérre. 

E szabály helybeliekre is kötelező. 
Szentes, 1895. márczius 15. 

Aradi Kálmán, 
1V5 rfőkapitány. 
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Gyomor-

cseppek 
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és áltolám 
liári és népszer. 

A gyomorbetegség tünete»: étvágyta-
lanság. gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
felfujtság, savanyu. felbtffftfgés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleget, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás. gyMMrgSrcs 
szűkülés. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
es italokkal, giliszták, májbajok ét hlmor-
rhoidáknál. 

Emiitett bajoknál a T l a r l s t r z e l l l 
K y o m o r e N e p p e h evek ota kitD 
nőknek bizonyultak, a mit tzáx meg teáz 
bizonyitvány tanusit. Egy kit Ov«f Ara 
használati utasítással együtt 40 kr., najry 
üveg ára 70 kr. ' 3 

Magyarországi főraktár: T f t r A k 
J o z M c f gyógyszertára B u d a p e s t , 
Király utcza 12 tz 

A védjegyet és aláírást ttlxetaeen 
tessék megtekinteni 1 Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a kearitö 
aláírásával (C. Brády) és ezen Barakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczelli gyomoroseppek vakxüan 
kaphatók. 

Szentes : Várady Lajos és Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-
ton : Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 12—23 
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MINIÉN KONYYKERESKEEESBEN 
kapható, 

dr. M ttl 1 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért müve 

„Megrongált ideg- és nemi rendszer" H 
no krajezár 

levélbólyepben való beküldése után borilékban 

rsomapolva küldi: 
Kduard liendt. Braunschweig. 4V52 

SxtotM, 1896. Nyt mattit Sima Ftrtatx yytrttaji ójt" 




