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A kamarilla keze. 

Midőn Szapáry Gyula gróf dicstelen bu-

kása után, kormányelnökké Wekerle Sándor 

dr. pénzügyminisztert nevezte ki a király, az 

ország szembetűnő megelégedéssel fogadta a 

kormányválság ilyetén megoldását. 

Némelyek azért ünnepelték e kinevezést, 

mivel abban a tényben, hogy az ország élére 

nem kékvérű, hanem polgári származású 

férfiú állíttatott, a demokráczia diadalát látták. 

Jellemző a korra és viszonyainkra, hogy egy 

miniszteri kinevezés fölött, i l y e n szempont-

ból is lehet örvendezni. 

Mások megelégedéssel fogadták a kine-

vezést azért, mivel Wekerle Sándor nemcsak 

nagyérdemű miniszter, nagy tehetségű állam-

férfi, rokonszenves ember, hanem szabadelvű 

és tisztességes politikus is, kitől közhasznú 

alkotásokat és azon kivül a b e c s ü l e t e s 

k o r m á n y z á s meghonosítását várták. 

Egy nézetben azonban mindenki találko-

zott, s ez az volt, hogy a Wekerle-kormány 

tulajdonképen csak átmeneti kormány, mely-

nek feladata a közjogi alapon álló pártok 

egyesülését, s ezzel Apponyi Albert gróf ura-

lomra jutását előkészíteni. 

Az uj kormány mézesheteiben mindjárt 

megindult a titkos és nyílt agitáczió az egye-

sülés keresztül vitelére, s különösen a kor-

mánypárt szabadelvű elemei buzgólkodtak 

abban, hogy Wekerle és Apponyi között a 

közeledést lehetőleg megkönnyítsék. S ugy 

látszott, hogy maga a miniszterelnök is elő-

zékenységgel viseltetik e törekvések iránt, s 

az egyesülés eszméjét pártja körében ápolni, 

és a koronánál is megkedveltetni iparkodik. 

A szokásos újévi beszédtől várta min-

denki e tekintetben a zászlóbontást, s annál 

nagyobb feszültséggel tekintettek e beszéd elé, 

mivel a kormányelnök előzőleg hosszabban 

értekezett a királylyal, s félhivatalos részről 

sem leplezett nyilt titok volt, hogy az érte-

kezésnek legfőbb tárgyát a fúzió kérdése 

képezte. 

Az újévi beszéd elhangzott, és ezzel együtt 

tova röppentek a fuziónális ábrándok is. A 

miniszterelnök szavaiból kétségtelenül kivi-

láglik, hogy az Apponyival való egyesülés 

eszméjének a koronát nem volt képes meg-

nyerni. 

Bécs még mindig visszariad attól a gon-

dolattól, hogy Magyarország élére egy nem-

zeti érzülettől áthatott, szabadelvű kormány 

kerüljön, a melynek ereje is, bátorsága is, 

akarata is volna a nemzeti jogokat és aspi-

rácziókat legalább azon mértékben érvényre 

juttatni, a mily mértékben azokat a közjogi 

alap keretében érvényesíteni egyáltalában le-

hetséges. 

A visszautasító magatartásban, melylyel 

a korona Apponyi kormányra jutásának esz-

méje iránt viseltetik, lehetetlen az úgynevezett 

kamarilla kezére rá nem ismerni. 

Ez a titkos hatalom, mely századokon 

keresztül halálos ellensége volt a magyarnak; 

melynek egykor nyíltan proklamált jelszava 

volt, hogy : „M a g y a r h o n t k o l d u s s á , 

a z u t á n r a b b á k e l l t e n n i ; * mely 

már annyiszor állította fegyveres kézzel egy-

mással szemben az uralkodó házat és a nem-

zetet ; mely 1848-ban is föllázitotta, forrada-

lomba sodorta a dinasztiát a magyar nemzet 

ellen ; ez a titkos hatalom, mely századokon 

át királya volt a királyoknak, — retteg attól 

a gondolattól, hogy Magyarországon ne ud-

vari lakájok, vagy mindenfelé tetszés szerint 

hajlítható gyönge bábok, hanem önérzetes 

államférfiak legyenek a miniszterek, a kik 

nemcsak a királynak adják meg, a mi a ki-

rályé, hanem a nemzetuek is megkövetelik, 

a mi a nemzeté. Annál inkább retteg ettől a 

kamarilla, mivel ösztönszerűleg érzi, hogy 

i l y e n kormány csak úttörője volna a negy-

vennyolczas pártnak, s e párt programmját 

egy nagy lépéssel közelebb vinné a megva-

lósulás felé. 

Apponyi elleni küzdelmében a kama-

rilla szövetséges társra talál a Tisza-klikkben, 

melynek személyes gyülölségtől elvakított 

tagjai a pokollal is készek volnának szövet-

kezni, csakhogy Apponyi uralomra jutását, 

mentől távolabb időre elodázhassák. 

Ám az események logikája előtt minden 

hatalom erotelen. Apponyi gróf kormányra 

jutása, az adott helyzetben, immár egy tör-

ténelmi kényszerűség, mely előtt a királyi 

akarat is előbb-utóbb meghajolni lesz kény-

telen. Mert visszahozhatatlanul elmúlt az az 

idő, midőn a fejedelmek : „igy akarom, igy 

parancsolom" szava kormányozta a világot; 

ma már a népek akarata olyan hatalommá 

vált, melylyel a királyok, mint döntő ténye-

zővel számolni és saját akaratukat összhangba 

hozni kénytelenek. 

Akármikép keverje is tehát a kártyát a 

kamarilla keze, akármikép mesterkedjék is a 

Tisza-klikk, sőt akármilyentik legyenek is 

magának a királynak egyéni érzelmei, —• 

Apponyi gróf és a nemzeti párt uralomra 

jutását hosszú ideig már meg nem akadá-

lyozhatják. 

A nemzeti párt és a mai kormánypárt 

liberális elemei között való egyesülés e szerint 

csak idő kérdése. S a mint az egyesülés 

bekövetkezik, annak nyomában önként fog 

bekövetkezni egy uj — pártalakulás. 

Abban az átalakulásban a negyvennyol-

czas párt előreláthat* 31ag nyerni fog. Nyerni 

fog nemcsak számszerűleg, hanem erkölcsi és 

szellemi erőben is. 

De nyerni fog mindenek fölött az által, 

mert a nemzeti párt hazafias programmja, 

melyet magával a kormányra visz, Bécs ma-

kacs ellentállásával szemben valóságos fallörő 

kos lesz a negyvennyolczas párt számára. A 

rést, melyen Apponyiék behatolnak, tágitani 

és eszméink számára használhatóvá tenni: 

az lesz feladatunk a jövendőben. 

Csakhogy viszont egy tekintetben hely-

zetünk sulyosodik. Apponyiékban ugyanis 

erősebb ellenfelekkel lesz dolgunk, mint a 

milyen a mai kormánypárt. Őket a hatalom-

ból kiszorítani, s pozicziójukat elfoglalni sok-

kal nehezebb, de egyúttal dicsőségesebb fela-

dat is lesz, mint a mai kormánypártot legyőzni, 

mely saját bűnei alatt önként roskadozik. 

Ehez a nagy feladathoz azonban majd 

megadja nekünk az erőt a nemzet lelkes tá-

mogatása. 

Miként ma Apponyiékkal szemben, ugy 

majd egykor velünk szemben is dolgozni fog 

a kamarilla keze. L)e bizunk a nemzet erkölcsi 

erejében, s nem kételkedünk, hogy annak 

idejében ép ugy, mint ma, oda lógja kiáltani 

a kamarillának, hogy: „el a kézzel !* 

A mig azonban a mi időnk elérkezik, 

addig fokozott tevékenységre, S Z ÍVÓS kitartásra 

van szükség. Mentől konokabb Bécsnek ellent-

állása, annál hevesebb, annál erőteljesebb 

legyen a mi ostromunk, sorainkban annál 

bensőbb legyen az összetartás, annál lángolóbb 

a hazafias lelkesedés, — akkor nemsokára 

mi is eljutunk a czélhoz, s a kamarilla keze 

csak arra lesz jó, hogy diadalmasan lobogó 

zászlónk előtt — levegye a kalapot ! 

Iskolai miseriák. 
A „Szentesi Lap* mult évi 153-ik számában 

fenti czim alatt elmondottakból „Egy tanitó" urazon 

következtetést vonta le, mintha az az iró volna azon» 

hogy meg kell engedni mindenféle bűzös s az egész-

ségre nézve ártalmas eledeleknek az iskolába hor-

dását. Sőt — lelki szemeivel bekalandozza a 

multat, s látja is, miként korbácsolják czikkirót; de 

az nem mozdul megse az iskola felé addig, a mig 

mamája egy batyura való eledelt nem pakolt reá! 

stb. stb. 

De miután felszóllalásom a közegészség ügy 

érdekében történt és történik most is, sokkal fonto-

sabb a czél előttem, semhogy az „Egy tanitó" ur 

logikájával foglalkozzam, vagy talán hogy őt az 

egészség ügy terére illetékesnek tekinteném elbírálá-

sára annak : mennyivel veszélyesebb egyik vagy másik 

eledel vagy annak a szaga a közegészségre nézve. 

Mielőtt azonban napi rendre térnék, figyelmébe 

ajánlom a közegészségügyi bizottságnak az „Egy 

tanitó" ur nyilvánosság terére hozott azon kijelenté-

sét, hogy Szentes város tanítóinak -ed része be-

tiltotta a tanterem levegőjét megrontó s azt bűzössé 

tevő élelmi szerek felhordását. 

És a többiek ? 

Arról nagy bölcsen hallgat az „Egy tanitó" ur. 

Nos tehát, mi következtetés vonható ebből le ? 

Nem-e az, hogy ami eledel az egyik iskola levegőjé 
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egészségtelenné vagy bűzössé teszi, éppen azt ered-

ményezi a másik iskola levegőjével is. Tehát: vagy 

ártalmas, vagy nem. Ha ártalmas, akkor mindenik 

tanitó köteles azt betiltani kivétel nélkül, ha pedig 

nem ártalmas, akkor nagyon szomorú dolog ezzel a 

finnyáskodással akár a szülőket, akár a gyermekeket 

szekirozni. 

Igy tehát, ha nem együttesen működnek közre 

az ártalmas eledelek kitiltására, a közegészség érde-

kében elkezdett munkájuk sohasem lesz tökéletes; 

vagy mit sem használ, ha a kivételesek iskoláiban 

kitör annak következtében valami ragályos betegség, 

Annyit azonban mondhatok, hogy a fokhagy-

más kolbász szagtól ha megakarják szabaditani az 

iskolákat, tiltsák el akkor annak élvezését tökélete 

sen; mert nem az ott megevett egynéhány darabtól 

származik az a büz, hanem — legnagyobb részben 

— a családi asztalnál vagy disznótorokban megevet-

tektől, a mitől azon helyzetben — talán — az „Egy 

tanitó" ur sem irtódzik. 

Mit törődöm én azzal, — ha az egész 

földszinéről kitiltják is a kolbászt, csak az, vagy 

annak szaga a kitiltás módozataiban okot ne szol-

gáltasson arra hogy a gyermekek meghűlésnek vagy 

azáltal veszélyes betegségnek legyenek kitéve, — habár 

a kolbász élvezésétől vagy annak szagától még senki 

sem kapott ditleritiszt — igen is a meghűléstől ; 

mert abban már egyes helyeken egész generatiók 

kihaltak. Ettől kivánom óvni gyermekeimet és velők 

más szülők gyermekeit is. 

A közegészség érdekében rámutatok most egy 

más szomorú körülményre, melyet az iskolában 

összefázott gyermekem elbeszélése folytán hozok 

nyilvánosságra. 

A dolog ugy történhetett, hogy a karácsonyi 

ünnepre négy napra kiadott szünidő alatt a tante-

rem talán nem tüttetett, csakis az nap reggelen, 

midőn iskolába felmentek, valószínűleg még akkor 

is elég későn. Azt pedig tudjuk mindnyájan, hogy 

a karácsonyi idő alatt mily állandó hideg volt. Es 

ha csakugyan ugy volna, hogy négy napig nem fült 

a tanterem, szeretném tudni, miként lehetséges azt 

egész nap ugy befűteni, hogy az összes növendékek 

fel ne fázzanak és egyik-másik annak következtében 

még veszélyesen is meg ne betegedjék ? 

Legkevésbé sem menti azonban azon állapotot 

az, ínég ha mindennap fűtötték volna is a tanter-

met, ha hogy nem elegendőt fűtenek. 

Hogy micsoda körülmények befolyásolják a 

tanteremnek kellőleg be nem fűtését, nem tudom, 

de az illetőnek ok vetetlen be kellene látnia azt és 

haza küldeni növe üdékéit előbb, sem mint azok át-

fázzanak : mert egy ilyen egyszeri átfázás elegendő 

lehet arra, hogy a gyenge gyermeki szervezetben 

most vagy később fellépő veszélyes betegségnek csi-

rája megfogamzék. 

A közegészségügy érdekében tett eme nyilvá 

nos téreni felszólamlásra a kötelesség érzete készte 

tett, mert ezzel — ugy lehet — nemcsak a felsőbb 

hatóságnak, hanem a nagy közönségnek és más 

szülőknek is szolgálatot tehetek, sőt ugy hiszem, ha 

SZENTESI LAP. 

e téren bárki, bármi szolgálatot tehet elzárkóznia 

nem szabad; mert ki tudja, micsoda bajt előzött 

meg általa. 
A gyermekek nagymérvű halálozásánál fogva 

dr. Fodor József statisztikai kimutatások alapján 

ismerteti, hogy Svédország. Angolország, Franczia-

ország, Poroszország, Olaszország és Ausztria között 

Magyarország áll annélkül is legelső helyen, hol a 

nép halálozás száma aránylag legnagyobb, egyik 

másiknak pedig csaknem kétszeresét eléri. 

Az itt elmondottakra ismételten felhívom a 

közegészségügyi bizottság figyelmét, 

Egy apa. 

A községi adóleszámolás. 

Ezen czim alatt, a vármegye kitartott 

lapjában, valami éhes pákulicz, a ki valószí-

nűleg szerette volna megkaparitani a községi 

adóleszámolási munkát, s ebbeli mohó vágyá-

nak kielégítésétől elütve látja magát ezikket 

cselekedett, azt vitatván, hogy a képviselő-

testületnek ez ügyben hozott ismeretes hatá 

rozata, bele ütközik az adózó nép érdekeibe, 

Lám, lám, ki hitte volna, hogy az adózó 

nép érdekeinek a pákuliczok olyan hűséges 

dajkái ? Eddig legalább ugy tapasztaltuk, hogy 

a pákulicz tábor csak arravaló, hogy az adózó 

népnek egyfelől jogait elkobozza, másfelől ke-

serves filléreit elharácsolja, mint egy ellen-

séges invázió. S ime, most előáll egy merész 

arczu pákulicz, és az „adózó nép* érdekei 

nevében, hangos szóval követel . , . vájjon 

mit is követel, talán bizony megtakarítást ' 

Oh, dehogy ! Követel magátiak munkát és — 

kenyeret. 

Hát bizony mi őszintén megvalljuk gyön-

geségünket : pákuliczokkal nem szívesen foly-

tatunk polémiát. Ugy vagyunk velük, mint a 

csuszó-mászó férgekkel, eltapossuk őket, ha 

épen lábunk alá akadnak, de — födetlen 

kézzel irtózunk hozzájuk nyúlni. 

Azért nem is foglalkozunk sem a czikk-

iróval, sem a lappal, mely a nyomdafestéket 

prédálta a czikkre, hanem csupán egy pár 

tárgyilagos megjegyzésre szorítkozunk. 

Először is ki kell jelentenünk, hogy a 

városi közgyűlés egyáltalában nem döntött 

még a fölött véglegesen, hogy a községi 

adóleszámulást elkészitetti-e vagy nem ? La-

punk főszerkesztőjének indítványára mindössze 

annyi történt, hogy egy bizotlság köldetett ki 

oly utasítással, miként Jegyen véleményes 

jelentést arról, nem lehetne-e a községi adó-

leszámolás költséges munkálatát elmellőzni, 

esetleg pedig tegyen javaslatot arra nézve, 

mikép lehetne ezt a dolgot, a városra nézve 

legelőnyösebben és legjutányosabban elintézni ? 

Bizony nagy oka volt a képviselőtestü-

letnek ezt a határozatot meghozni. Mert az 
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adóleszámolás ügye már is oly rengeteg költ-

ségéhe került a városnak, mely az elért ered-

ménnyel sehogy sincs arányban. 

Mikor kisült, hogy Mikecz Pál sikkasztást 

követett el, a pénzügyi hatóság az állami 

adófőkönyvek átvizsgálását és likvidálását ren-

delte e l Erre a munkára Albertényi Antal 

vállalkozott, Hogy mikép felelt meg vállalko-

zásának, azt majd el fogják mondani részle-

tesen az állami adóleszámolás intézői, műkö-

désűk befejezése után ; itt csak annyit em-

lítünk meg, hogy Albertényi Antal négy ezer 

forintnál többet vett föl a várostól munkadíj 

fejében, és munkálatát mint teljesen hasz-

navehetetlent — szitnplicziter visszadobta a 

pénzügyi hatóság. A mostani vállalkozók jól 

dolgoznak, munkálatukat talán még e hó 

folyamában be is fejezik, dehát a munkadíj 

— melyet különben jól kiérdemeltek — meg-

haladja a hat ezer forintot. 

Az a bizonyosság tehát, hogy Mikecz Pál 

néhány száz forint állami adót elsikkasztott 

— bele kerül a városnak 10—lá ezer 

forintjába. 

Hátra van már most a községi adóleszá-

molás. Körülbelöl itt is az lesz az előrelát-

ható eredmény, hogy Mikecz csakugyan 

elsikkasztott pár száz forint városi adót. 

Csakhogy ennek az eredménynek szabatos 

megállapítása — az előleges számitások sze-

rint megint bele kerülne a városnak leg-

alább négyezer forintjába. Mert az, hogy 

valamelyik pákulicz talán két-három ezer fo-

rint munkadíjjal is beérné, még nem bizo-

nyítja, hogy a munkálat csakugyan annyiba 

kerülne. Hiszen kostolónak ott van az Alber-

tényi-féle négyezer forintos munkára kidobott 

pénz ; melyre még jó 6 7 ezer forintot kel-

lett ráfizeni. 
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Jó barátok és ellenségek. 

Irta 

- Regény — 

Sima Ferencz. 

17. folyt. 

Vájjon az elérhető eredmény megérhet-e 

a városnak négy ezer forintot ? Mi azt hisz-

szük, hogy nem; s bizonyára velünk egy 

nézeten van minden okos ember, ha csak 

nem vállalkozó. 

Ha mindazon által a z é r d e k e l t 

a d ó z ó p o l g á r o k követelnék a községi 

adóleszámolást, akkor mi is azt mondanánk, 

hogy e követelés elől nem lehet kitérni. De 

Szentes városában nincs egyetlen egy lélek 

se, a ki ezt követelné, ha csak nem vál-

lalkozó. 

Észszerüleg nem mehet tehát bele a vá-

ros ily tetemes és fölösleges kiadásba ; an-

nál kevésbé, mert azt az eltérést, mely az 

állami adó változása folytán a községi adó 

főösszegében be áll, könnyűszerrel ki lehet 

egyenliteni azzal, ha a különbözetet a város, 

mint testület, rovására Íratjuk, s a községi 

adófőkönyvek zármérlegét ekként helyesbit-

De én megígértem a cselédnek, hogy teljesíteni 

fogod Papp Sa nu végső kívánságát. — S ha nem 

bírnád is leküzdeni gyűlöleted egy ember halálos 

ágyánál : igéretemet, melyet keresztényi indulatodra 

támaszkodva tettem, nem fogod desavuálni. — Ezt 

nem teheted. 

Eene Tamás lelkében nagy viharok dúltak. — 

Arczárói és szemeiből visszatükröződött az indulatok 

hullámzása, mely az érzelmek pillanatszerű váltó 

zatain át hajtotta lelkét jobbra balra. — Bármek-

korra volt is benne a gyűlölet által szitott ellenállás, 

mely egész erővel igyekezett elnyomni lelkében a 

gondolatokat, melyek szemrehányolag támadtak rá 

mert a bocsánat áldását elutasította magától ; azért 

érezte, hogy inog, hogy nem lesz képes kitartani ha 

felesége és leánya nem szűnnek meg az isten nevé-

ben ostromolni; — s hogy megőrizhesse magát sze-

líden megfogta felesége és leánya kezét, az ajtóhoz 

vezette őket és kérte, hogy távozzanak, hagyják őt 

magára. — Nem tudjátok úgymond minden harag 

nélkül, hogy mennyi fájdalmat okoztok nekem ki-

vánságtokkal. 

— Oh, édes jó apám, szólt esdeklőleg Irén és 

átkarolta apja nyakát, ez a fájdalom, lelki nyuga-

lommá, a béke malasztjává válik, ha tul leszesz az 

első lépésen. Ha egyszer megfogtad ellenfeled kezét 

azután vége lesz mindazon kételynek, mely e pilla-

natban kínozza lelke \ 

— Te azt hisszed Tamás, hogy az emberek 

elitélnek téged, ha megbocsátasz annak az embernek, 

ki neked sok kárt okozott, s ki — igaz, hogy egy 

fél életen át egész rendszerrel dolgozott anyagi és 

erkölcsi megromlásodon. 

— Sőt megsemmisítésemen. 

— Igazad van, megsemmisítéseden is; de Isten 

erőt adott neked ellenségeid felett, s igazságod fegy-

verével megalázta ellenfeleid, s ezek vezérét, Papp 

Samut külön is megbüntette az isten, s most ez az 

ember a haldokló ágyon fordul feléd és kéri bocsá-

natod : mond akkor ítélnek-e el az emberek, ha meg-

bocsátasz, vagy ridegen ellököd egy haldokló resz-

kető kezét. 

Benéné arcza átszellemült, hangjában is bizo-

nyos ihlet volt mig beszélt, hogy férje egy pillanatra 

feledett mindent és megcsókolta feleségét, mikor ez 

ismételve kérdé, hogy: Tamás tudod-e, hogy mit 

mondott Jézus Krisztus, mikor ellenségei halálra 

üldözték. 

— Apám ! kiáltott Irén könyes szemmel, oh 

menj, ne haljon meg az az ember bocsánatod nélkül! 

— Győztetek, szólt, de e szónál szinte meg-

ijedt magától Bene Tamás. — Megbocsátok, nem 

haragszom, mondá; de e szavak ugy szakadoztak le 

a nyelvéről, mintha egy láthatlan kéz erőszakkal 

tépné le azokat. — S a másik pillanatban egymás 

karjába borulva könyezett az egész család. 

Mily csoda erő, mily megváltás van a bocsánat 

és béke érzelmeiben. 

Egy perez múlva újra megcsendölt Bene Tamás 

hangja, s már bizonyos önelégültség rezgett végig 

rajta, — Megbocsátok. 

Nem haragszom. — Menjetek és mondjátok 

meg Papp Samunak, hogy Bene Tamás megbocsá-

tott neki. 

— Te menj, te mond magad, szólt Benéné, 

téged vágy látni, veled akar beszélni, s nem bir 

meghalni addig, mig veled kezet nem fogott. 

— Ezt már ne kívánjátok, mondá leverten 

Bene Tamás, ezt nem tehetem meg. — De megen-

gedem, hogy nevemben azt ti megmondhassátok. — 

En nem megyek, nem tehetem. Nem birok elmenni! 

(Folytatása következik.) 
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jük. De ez, pers/.e, a pákulicz észnek — 
nagyon magas. 

Az a fenyegetés, hogy a vármegye majd 

rászorítja a várost e munkálat elkészítésére, 

senkit sem ijeszt meg. A városnak meg van-

nak a maga autonóm jogai, melyeket megtud 

védelmezni a vármegyével és a pákuliczok 

zsizsera hadával szemben is. S igaz ugyan, 

hogy midőn pákulicz érdekről van szó, a 

vármegye sok mindenre képes, - de hát 

még oda fent is laknak ám ! 

Mindezekből pedig az a tanulság, hogy 

a pákuliczok éhesek ugyan a konczra, de ez 

a kérdés nekik voltakép — arabusul van. 

S az régen meg van irva, hogy : „a ki 

nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul.* 

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi hir. Lapunk főszer-

kesztője, S i m a Ferencz orsz. képviselő, ma, 

csütörtökön, Budapestre utazott, honnét pén-

teken Horgosra megy, az ottani vizsgálat 

foganatosítása végett. Ugyanoda utazik Temes-

váry Antal nyug. járásbiró is, mint a vizs-

gáló bizottság tagja. 

— A városi választások határnapját, Gsató 

alispán, f. hö 12-re tűzte ki. A korteskedés e válasz-

tásokra nagyban folyik ; s mi is kaptunk e tárgyra 

vonatkozó leveleket, melyeket azonban — tér hiány 

miatt — majd csak vasárnapi számunkban közlünk. 

— Változás a sorozásban. Korábban kö-

zöltük a sorozás határnapját a vármegye járásaiban. 

Most azt az értesitést kaptuk, hogy a megállapodás-

tól annyiban történt eltérés, hogy Csongrádon nem 

a lapunkban közö t napokon, hanem márczius hó 

9. 10. 11. 13. 14. 15. 16-án lesz a sorozás, 

— Pályázatok a vármegyén. A csongrádi 

főszolgabíróságnál egy közig, gyakornoki és egy Ír-

noki állásra hirdet pályázatot a vármegye alispánja 

A pályázati határidő: f. évi január 21. 

— Megyei közgyűlés lesz, — mint már 

irtuk — f. hó 23-án. E gyűlésen választják meg, 

a közig, bizottság tagjait is; pedig — miután a 

megyebizottsági tagok választása ellen felszólamlá-

sok adatnak be — a politikai tisztesség talán még 

is megkívánta volna, hogy e fontos választások ne 

a csonka, hanem a jogérvényesen megalakult uj 

megyei bizottság által eszközöltettek volna.^ Hanem 

hát, persze, mindennek a Fekete Márton — tele-

fonja az oka. 

— Fekete Márton lemondott az igazoló 

választmány elnökségéről. Ez nem is történhetett 

máskép, miután épen az ő eljárása kerül az igazoló 

választmány elbírálása alá. Hir szerint azonban gon-

doskodva van róla, hogy helyére tizenhárom próbás 

pákulicz lépjen, s igy a változás voltakép nem 

egyéb, mint — névcsere. 

— Szemenszedett hazugságok. Nem ne-

vezhetjük másként azokat e pimaszságokat, melyek a 

vármegye kitartott lapjának legutóbbi számában 

hemzsegnek. Felesleges volna mindegyikre reflektálni, 

és mi ezt az elégtételt nem is adjuk meg neki. Egyet 

azonban meg kell említenünk, s ez az, hogy az a 

nyomtatott papiros elég szemérmetlen azt kürtölni 

világgá, hogy lapunk főszerkesztője, Sima Ferencz 

orsz. képviselő, abból az alkalomból, midőn a városi 

küldöttség Hieronymi belügyminiszternél tisztelgett, 

napi dijat és útiköltséget számított volna tel, Hát 

mi bátrak vagyunk emlékeztetni a jelenvoltakat 

arra, hogy midőn Sima Ferenczet a küldöttség ve-

zetésére akarta delegálni a közgyűlés, ő sietett kije-

lenteni, hogy ő úgyis Budapesten lesz, tehát eljárá 

sáért sem napi dijat, sem útiköltséget nem igényel. 

Es határozottan merjük állítani, hogy ez alkalomból 

sem napidíj, sem uti költség czimén, nem is vett 

föl a város kasszájából egyetlen fillért se. E szerint 

a kitartott lap, ezzel a vádjával is, mint mindig, 

nem egyéb, mint hitvány rágalmazó Higyje el kü-

lönben a kitartott lap, hogy nem mindenki olyan, 

mint a B á n f a l v i L a j o s b e n s ő b a r á t j a , 

Fekete Márton, a kinek napidíj és útiköltség fölszá 

mitási ügyességéről tragikus történeteket mesélhetne 

a — társulati pánztár. 

— Siitkei, ismert komikus színész, daltársu-

latával, ma és holnap este, a Matics kávéház ter 

mében, énekes előadást tart. 

SZENTESI LAP. 

— Engedély színházi előadásokra. Mint 
értesülünk, a tanács a nyári évadra, Halmay Imre, 
jónevü színigazgatónak adta meg az előadási en-
gedélyt. 

— Jub i l eum . A szentesi polgári kör, 25 évi 

fenállásának megünneplésére, f. hó 14-én d. u. 2 

órakor, a megyeház közgyűlési termében, diszgyü-

lést tart, és ugyanaznap este a Koss szállodában 

tánczvigalmat rendez. Belépti díj a tánczvigalomrn : 

családjegy 2 frt 50 kr. személyjegy 1 frt. Jegyek 

kaphatók : Nagy Ferencz, Szépe Károly és Bányai 

utódai — kereskedő uraknál. A tisztajövedelem a 

házvételi alap javára fordittatik. A diszgyülés prog-

ramja következő: 1. Himnusz. Énekli a dalárda. 

2. Elnöki megnyitó beszéd 3. A kör 25 évi törté-

nete. Felolvassa: a kör jegyzője. 4 Szózat. * Énekli 

|a dalárda. 

— Barát József péklegénynek kevés volt a 

zsemlye és a kifli ára, melyet beszedett ugyan, de 

gazdájának át nem számolt, hanem azon fölül még 

gazdája, Reichenbach Jakab pékmester számlájára, 

a fűszeres boltokban, különböző bevásárlásokat is 

tettf s az igy szerzett árucikkeket potom áron eladta. 

Reichenbach azonban idejekorán rájött a dologra, s 

a szegény Barátot, a barátságtalan kapitányságnál bünkrónikájába tartozik ez az eset is, mely az ottani 

jelentette föl, honnét kényszerutlevéllel küldik haza L r k ö l c s ö k m é l y elvadultságáról tesz bizonyságot. 

Nagyszentnnklosra. Petromány községben történt a legújabb bűneset, 

— Pol i t ika i emberk inzók . Ezen czim alatt! melynek áldozata egy ártatlan csecsemő. Holttestét 

a Pesti Napló római levelezője a következőket írja: o U találták meg Petromány község nagy-utczáján 

.A római rendőrséget néhány hét óta különös ese-;egy bádogdobozba szorítva. A feje teljesen hiány-

tek foglalkoztatják. A közelmúltban egész sor olyan z o t t ) melyet a friss vércseppekből Ítélve, nem rég 

sebesités és emberkinzás történt, melyeknél a rablás vághatták le a testről. Az egyedüli corpus delicti 

szándéka kizártnak látszott. Sokáig nem tudtak el- e gy hímzett finom ing, mely a gyermek holttestét 

igazodni e sajátságos bűnesetekben, míg végre e na-j'^dte. Az ing után ítélve, a gyermek uri körből 

pókban nyitjára akadtak a dolognak. Rájöttek ugyanis, származott. A kegyetlen anyát a csendőrség nyomozza, 

hogy Rómában politikai banditáknak teljesen szer-; . . B e v e r t f e j . Suba Demeter szegedi honpol-

V^Z!U SZ^Vetkt:f te_ á l lu f Ö" n : a minap egy éjjel magasabb vitába elegyedvén a 
korcsmában, fültövön üttetett. Suba kifordul a korcs-

2. oldal. 

dött a királynak karácsonyra. Kapott érette a pol 

gármesteri hivatal utján egy gyémántos melltűt. 

— A tanyai ördög. Novellistáknak rossz né-

ven veszik, ha alakjaiknak oly nevet adnak, mely 

őket már előre megbélyegzi; pedig néha ugy tetszik, 

hogy az élet is bélyegző szándékkal osztogatja a ne-

veket. Mint Szegedről irják, az odavaló tanyák egyi-

kén él egy Ördög Mihály nevű gazdaember, kí erre 

a névre ugyancsak rászolgált. Egyéb jámbor csele-

kedetek között agyonütötte a fiát, amiért három 

évi fegyházat kellett elszenvednie. Most pedig hasonló 

jutalomra lehet kilátása. A rossz vérű gazda ugyanis 

a minap mámoros állapotban jött haza s felesége, 

ki már ismerte férje keze járását, jónak látta hama-

rosan megszökni előle. Igy esett, hogy Ördög Mihály 

nem talált mást otthon, csak három éves kis leány-

káját. A felesége után kérdezősködött, s mikor a 

leányka remegve válaszolt, a brutális ember hirtelen 

megkapta a gyermeket, levágta a földhöz, s csiz-

mája sarkával addig taposta, mig a szegény apró-

ságnak két szemét kiverte. A megkínzott gyermeket 

anyja vértócsába találta. Ördögöt letartóztatták, a 

vak leánykát pedig a szegedi kórházba szállították 

Kegyetlen bűntett . A délvidék sötét 

módon kínozzák és sebesitik meg azokat, kik a két 

hónap előtt lefolyt olasz képviselőválasztási mozgal-

makban ellenpártjuk részéről valamelyes akciót fej-

tettek ki. Most már egész sor ily kínzásról tud a 

rendőrség. A legutóbbi esetek egyike élénk színekben 

mutatja be a politikai banditák eljárását. Tíz nap 

előtt egy, a ,Trastevere' városrészben levő kis korcs-

mába husz ember állított be, kik onnan a vendége-

ket s korcsmárost kidobták, s csak a vendégek egyi-

két tartották vissza. Ezt összekötözték, agyba-főbe 

verték, késszurasokkal megsebesítették s kivonszolták 

a Tiberis partjára, ahol félholtan, vérbe fagyva hagy-

ták a szerencsétlent. Egy más esetben egy nagy 

mészárszék tulajdonosát megkötözték, pisztolyt sze-

geztek fejének s megeskették, hogy nem fog említést 

tenni róluk. Mikor az esküt megkapták, jól megver-

ték és megkéselték a szegényt, Még öt vagy hat 

esetben az áldozatok orcáit késekkel sebezték meg 

s valamennyit dorongokkal megverték. Az ilykép 

megkínzott valasztási aldozatok félelmükben nem 

merték az igazat megvallani a rendőrség előtt. Fel-

tek hogy a gonosztévők az eddiginél is kegyetlenebb 

boszut állanak majd rajtuk. A rendőrség tehát mid-

eddig nem jöhetett rá a banda működésére, Most 

azonban egy szintén megkínzott néptanítónak val-

lomása folytán kiderült az egész és a rendőrség 

teljes erővel nyomozza a szövetkezet tagjait. Már 

eddig is történtek elfogatások, de minden jel szerint 

jó időbe fog kerülni, míg valamennyi gonosztevőt 

kézre keritik. Mert vannak körülbelül ötvenen. Ért-

hető, hogy különösen választói körökben e felfedezés 

nagy izgatottságot okozott. Á közönség maga is 

minden erejéből kezére jár a rendőrségnek a tettesek 

kinyomozásában." V a j j on a F e k e te-C s ató-f éle 

p á k u l i c z k l i k k nem h o n o s í t j a 'meg 

n á l u n k is ezt a r e n d s z e r t ? Egé s zen 

m é l t ó v o l n a h o z z á j u k ! 

mából s csönget a közel lakó doktornál. Az dideregve 

nyitja ki az ablakot. 

Mit akar ? 

— Fültövön ütöttek a kocsmában, tekintetes 

uram. Azt kellene meggyógyítani. 

— No rnár pedig azért én nem kelek föl. A 

fültövön ütés nem olyan valami nagy baj. 

— Nem nagy baj ? — kérdi Suba. 

— Nem hát. 

— Hát mi a nagy baj ? ^ 

— Hát teszem azt: a fejbeverés. Elmehet kend. 

— Suba el is megy, de a hajnali órákban 

újra felcsöngeti a doktort. 

— No mi kell ? 

— Meg van már — mondja Suba s odatolta 

a véres fejét a doktor elé. 

— A Kossutli-nóta. Az egyévec önkény-

tesi évet Temesvárok leszolgált ifjak körében a leg-

nagyobb meglepetést keltették a karácsonyi tiszti 

kinevezések, mert azok közül a volt önkénytesek 

közül, a kik letették a tiszti vizsgálatot, tizen nem 

kapták meg a kardbojtot. A kínevezés elmaradásá-

nak oka a Kossuth-nóta. A mult évben ugyanis, 

kevéssel az önkénytesi szolgálati év megkezdése után, 

több önkénytes mulatott a temesvári Koronaherceg 

vendéglőben — A czigánynyal elhuzatták a Kos-

suth-nótát is. Egy jelen volt közös hadseregbeli 

kapitány politikai dalok éneklése miatt feljelentette 

őket s az önkénytesek 30 napi fogházbüntetést kap-

tak. Az ifjak ezzel [az ügyet teljesen befejezettnek 

hitték, annál inkább, mert utóbb tiszti vizsgálatra 

is bocsátották őket. De hiába állották ki a vizsgála-

tot sikerrel, közülük' tizet nem neveztek ki, csupán 

két bécsi származású önkénytes kapta meg a tiszti 

kardbojtot s ezek is azért, mert mint idegen ajkúak, 

a magyar nóták éneklésében részt nem vehettek s 

— A 25. Sok jó magyar íiunak lesz niég!
szövegöket nem érthették. Az eset rendkívüli feltü-

szerencsétlensége az a bizonyos 25-ik paragrafus,j nést kelt, de leginkább azokra a szülőkre nézve baj, 

mely azt követeli, hogy még a legjámborabb papi ja a vizsgálatot letett fiaik számára a tiszti ruhát 

hajlandóságú önkénytes is katonatiszti képesítést & felszerelést előre beszerezték, 

szerezzen egy esztendő alatt, különben még egy esz-, 

tendőt kell szolgálnia. Most a debreczeni nagy erdő-

Kovács János 
házánál 

ben azért lőtte meg magát egy szerencsétlen önkény-

tes, mert a második esztendőt is leszolgáltatták vele 
pedig annyira nem v o l t k a t o n á n a k v a l ó a z i s t e n a d t a , mészárosnak II tized 2o. sz. házánál egy 

hogy még a harmadik szolgalati év végén is aligha korcsma helyiség, külön udvarral lakás és 

el tudott volna vezetni egy szakaszt. - A szegény P í f f ^ e l , korcsmánál; vagy bolt helyiségnek 

önkénytes a 39-ik gyalogezredben szolgált. Révtől egy, vagy öbb évre haszonbérbe 

— A király csizmái. Rolny Károly buda- K i a u o ' 1 ö 

pesti czipészmester egy pár magyar diszcsizmát kül-
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4659. szám. t. k. 1892. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szen-

tesi takarékpénztár végrehajtatónak Berez-
v a i J á l l O S végrehajtást szenvedő elleni 

150 frt tőke követelés és járulékai iránti vég-

rehajtási ügyében a szentesi kir. járásbíróság 

területén levő Szentes városában fekvő a szen-

tesi 5688 számú telekjegyzőkönyvben A f. 

3073, rszám alatt foglalt IV. tized 497. nép-

sorszámu ház és udvarból álló ingatlanra az 

árverést 40-2 forintban ezennel megállapított 

kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 

megjelölt ingatlan az 1893. évi január 
hó napján <1. e. í) órakor 
ezen telekkönyvi hatóság épületében megtar-

tandó nyilvános árverésen a megállapított ki-

kiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10%-át vagyis 40 frt ¿0 

krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 4 

§-ában jelzett árfolyammal számított és az 

1881. évi november hó 1-én 333:2. sz. a kelt 

igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kije-

lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-

zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 

SZENTESI LAP. 

§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 

előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 

elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1892 évi október hó 
29-ik napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 

Hubacsek, 
aljbíró. 

l i i r « l e t i i i é i i y . 

Szentes városánál alkalmazásban lévő 

rendőrök és hivatalszolgák 1893. évi ruha 

illetményének előállítása, u rn. 26 darab kö-

pönyeg, 8 posztó dolmány, 8 mente, 8 nyári 

8 téli magyar nadrág, 58 vitorlavászon bluz, 

12 vászon magyar, 46 vászon lengyel nad-

rág, 39 pár nyári, 40 pár téli csizma, 35 

miczisipka, 26 kucsma, 19 magyar kalap, 4 

czimer, 25 katona nyakkendő, 20 karkötő, 

12 nadrág börözés, 6 pár sarkantyú elké-

szítésére és szállítására zárt ajánlati verseny 

utján, a tanács által szabadon választandó 

vállalkozóknak ki fog adatni. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy le-

pecsételt borítékba zárt, s 50 kros bélyeggel 

felszerelt ajánlataikat, azon nyilatkozattal, hogy 
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D ie t r i c l i és G o t t s c h l i g 
3V3 cs, és kir. udvari szállítók 

Tea- és Kun i iiaggykeresEteclök 
k i z á r ó l a g o s e l a d á s i r a k t á r a S z e n t e s e n 

S z e n á s s y F e r e n c z 
a szentesi takarékpénztár házában a Kávéházzal szemben. 

Eredet i budapesti á rakon kaphatók 
a legfinomabb Teák, csomagok és dobozokban 20 krtól feljebb, Rum Magyar 

és Franczia Cognac, árjegyzék ingyen 
Jegyze t : A tea, nrndég zárt csomagokban vagv fém-edényekben tartandó, hogy finom aro 
máját el ne vesztse. Egy áruczikk sem veszíthet annyit jóságából mint a tpa, különösen, 
ha ez a más áruczikkel érintkezésbe jön ; azórt fűszer va^y csora*gkereskedésekbő! kikerülő 
'ea, hol ilynemű üzletekben, sajt. husnemü, hering vagy más egyéhb fűszerek képezik a 
főczikket soha sem lehet tiszta aromaju, mert itt a tea magához vonza az ily üzletekben 

észlelhető specziális illafokaf. 
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Tea- 11 uin és Cognac r a k t á r i 

A^oldal. 

a feltételeket ismerik, a vállalati összegnek 

megfelelő 10% bánatpénzzel, az öltözékben 

használandó posztó, vászon, sinor gombok, 

talp, fej, bél és bőrök mintájával együtt f. 

évi január hó 26-ik napján délután 3 óráig 

a tanácsterembe adják be, — hol a feltételek 

hivatalos órák alatt megtekinthetők, annyival 

is inkább, mivel az elkésve, vagy utólag be-

adott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1893. jan. 2. 

Nagy Imre, 
tanácsnok. 
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Takarékbe té t u t á n 

a csongrádmegyei takarékpénztár 
r é ^ sz, é n y t á r s a s á g 

Szentesen (Sajtós-féle ház) 

elfogad takarékbetéteket 5% kamat 
mellett 

adómentesen. 1E20 

10305. —1892. 

Csongrádvármegye alispánjától. 

Pá l y á za t i h i rde tmény . 
Csongrádvármegye törvényhatóságánál 

üresedésben levő s évi 300 forint fizetéssel 

és 60 frt lakbérrel javadalmazott közigazgatási 

gyakornoki, — továbbá évi 400 forint fizetés-

sel és 100 frt lakbérrel javadalmazott II. oszt. 

Írnoki állásra ezennel pályázatot hirdetek s 

felhivom mindazokat, kik ezen állások vala-

melyikét elnyerni kívánják, hogy képesittet-

ségüket igazoló okmányokkal kellően felsze-

relt kérvényeiket Tallián Béla főispán úrhoz 

czimezve, folyó hó 21-ik napjának d. u. 5 

órájáig hivatalomnál nyújtsák be. 

Megjegyzem, mikép a kinevezendő köz-

igazgatási gyakornok a csongrádi főszolgabíró 

mellé fog beosztatni, — az irnok pedig a 

várm. központi irodában nyer alkalmazást. 

Szentes, 1893. január 3-án. 

I)r. Csató Zsigmond, 
1E2 alispán. 

Rövidáruk és díszek. 
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Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

KÁLMÁN 
Kossuth-tér nagyvendéglő épület 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 Vain t e n ^ o d m é n y n y e l árusít el. Dus választékban vannak: 

Nöi ós férfi puhaszőTütclkj vászon, kanavász, oxfort és asztalterité-

kek, nagy sslyem- és télikendők, kiil és belföldi karton, voil ós 

satinok, valódi színtartó mosó-barchet, pike ós színes barchettek, 

valamint bélés árnk férfi- és nöi szabók részére. 

Fél fi ruha szövetekbe . 

Szentes, 1891. Nyomatott Sima Ferenci gy orsiajtóján. 




