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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség:: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közleme-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HiraetéseKre nezve 
i iap egy oidaia 24 helyre van Deoaztva 
Egy neiy ara 90 ír. Belyegdij minden 

oeiktatastól külön 3U kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkeresfce-

jeseben is lei vetetne t 

Berinentetlen levelek C9ak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nj i l t tér-ben 

minden egyes sor köilese 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

m i n a p , k i d d e i é s p é • t • k e • r t b q h . 

szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetesek elfogadtatnak helyben: 

Stark Náadtr kiayv- és paplrkereskedésélea. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

, Május elseje 
Nálunk Szentesen, sőt megyénk egész 

területén, a tavasz igazi beköszöntőjeként szok-

tuk május első napját üdvözölni és megün-

nepelni. Ilyen örömünnepe volt ez népünk-

nek az idén és szeretjük hinni, hogy a mi 

társadalmi és munkásviszonyaink között má-

jus elseje örömünnep lesz még nálunk sok 

ideig. 

Nem ugy van azonban ez Európa azon 

államaiban, melyekben a munkaadó és mun-

kás közötti viszony, munkás kérdés cimén 

a század utolsó éveiben mind nagyobb és 

nagyobb politikai jelentőséget kezd ölteni. 

A nagy iparüző államokban, hol a gyári 

munkások milliója dolgozik, fárad, hogy a 

maga és családja napi életét tengethesse, s 

mig a munkás csak napról-napra él, munká-

jával óriási vagyont, óriási tőkét hord, gyűjt 

össze a munkaadó számára, ott, hol a mun-

kás kenyere a rnuukaadók tetszésétől függ, 

a munkások panasza mind messzebb hallat-

szik s a munka cimén jogosan kívánható 

tisztességes megélhetés iránti küzdelem a köz-

béke és közrend érdekében mind nagyobb-

nagyobb gondot okoz az államhatalomnak; 

mert az gyakorlatban épugy, mint elméletben 

határozott felbontására szolgál az állami élet 

közbékéjének, ha a munkás nép milliója ösz 

szes verejtéke a munkaadó jobb voltáért és 

gazdagodásáért csordul el. A nyugoti iparál-

lamokban pedig ez ma igy van, s inneu ered, 

hogy vannak egyes iparvárosok, melyekben 

10—15 gyároson kivül, az egész nép gyári 

munkás, s mig ez a nép napi fáradságos 

munkájával semmi vagyont nem képes sze 

rezni, addig a munkaadók millióira millió 

kat halmoznak össze, s korlátlan anyagi hely-

zetüknél fogva, ezen népnek sorsát, melynek 

munkájával millióikat szerezték, teljesen ke-

zűkben tartják, ugy, hogy a munkaadó és 

munkás között egy ujabb értelemben vett ur 
és rabszolgai viszony állt elő, mely annyiban 

különbözik a rabszolga tartás igazi értelmé 

tői, hogy a munkás elhagyhatja munkaadó-

ját, amikor akarja; de ha ezt teszi, akkor ő 

kenyér nélkül marad s a gyárak megszűnnek 

a társadalom kényelmére dolgozni. 

De ezzel a muukás sorsán javitva nincs, 

s igy a munkaadó és munkás közötti örökös 

harc mind komolyabb, fenyegetőbb alakban 

lép az államok köznyugalma és közrendje ro-

vására előtérbe. 

Egy évvel ezelőtt az európai munkások 

elhatározták, hogy május elsejét munkásün-

nepül avatják fel s e napon világ elé fogják 

tárni összes sérelmeiket és követeléseiket. Ak-

kor egész Európa egy muukás-forradalom elő-

estéjét látta az óriási munkásmozgalomban, 

s minden ország kormánya rendszabályokkal 

és a munkások helyzetének javitására irányuló 

törvények kilátásba helyezésével igyekezett a 

munkás népet műhelyeikbe visszaterelni. Maga 

Vilmos német császár a legbarátságosabban 

fogadta a munkások küldöttségét, s kijelen-

tette, hogy a munkások helyzetén javítani 

kell ugy a munkaadókkal szemben való vi-

szonyaikat, mint az államhoz való politikai 

helyzetöket tekintve. A hatalmas német csá-

szár e nyilatkozata egyrészről megnyugtatá-

sul, másrészről pedig a közvárakozást foko-

zólag hatott a muukásokra. 

A munkás helyzete azonban azóta nem 

javult, s igy a munkás-kérdés mind nagyobb 

arányokban kezd előtérbe lépni, állami fel-

adattá válni. A munkások ez évi május első 

napján is Európa minden nagyobb városában 

népes gyűléseket tartottak, helyzetök javítását 

s az államkormányzattal szemben politikai 

jogokat követelve. 

Magyarország — hál' istennek! — mint 

tulnyomólag mezőgazdasági állam, hol a mun-

kás tisztességes megélhetése biztositva van, 

eddig ment volna a nagyobb munkás-moz 

galmaktól. A mult évben azonban május el-

seje már hazánkban is a tüntetés ünnepe 

volt a munkásoknak s e tüntetés ez év má-

jus első napján ismét felujult. S fájdalom, 

egyes helyeken véres összeütközésekre is adott 

alkalmat És sajátságos, hogy az európai 

munkás-kérdés, mely eddig csak a gyár, a 

műhely és a tulajdonosok között volt; de a 

mezei munkás tért érintetlenül hagyta, ha-

zánkban, s éppen a szomszéd Békésmegyé-

ben ütötte fel fejét a maga határozott sociális-

tikus jellegével. Orosházán gyűltek össze ugyanis 

a békési, tót komlósi, báníalvai, csabai és nagy-

szénási mezei muukások, hogy — európai 

jelszó szerint — május elsején ők is mun-

kás ünnepet üljenek. Gyűlést akartak tartani, 

hogy a mezei munkás és az uradalmak, mint 

munkaadók közötti viszonyt megtárgyalják. 

A gyűlés megtartását azonban a hatóság min-

den rendelkezésére álló eszközzel igyekezett 

megakadályozni, minek végre is véres ösz-

szeütközés lett a vége a nép és katonaság 

között. A zavargást ugyan sikerült elnyomni, 

de fájdalom, május elseje már ugy látszik 

jövőre nem a tavasz örömünnepe, hanem a 

sociálismus réme kezd lenni Magyarorszá-

gon is. 

Az az erdekszövetkezet. 
A szegvári iparosok a lapunkban már 

bőven ismertetett ügyökben, az alispánnak 

azon határozata ellen, mely szerint ez meg-

állapítja, hogy velők szemben hatalommal 

való visszaélés követtetett, el, s hogy pén-
zök jogtalanul szedetett be; de a visszaélést 
elkövető tisztviselőket, mint derék, kifogás-
talan hivatalnokokat ártatlannak deklarálja, 
felebbezéssel éltek és felebbezésöket, melyben 
az alispán eljárását is megtorlani kérik, egye-
nesen a miniszterhez nyújtották be. 

Felebbezők erre nézve a következőkek 
mondják: 

„Ezen felebbezésünket azért voltunk bát-
rak közvetlen Nagyméltóságodnál nyújtani 
be; mer ti alapos okunk van feltenni azt, hogy 
ha azt itt nyujtjuk be az elsőfokú hatóságnál, 
az vagy visszauttasittatik, vagy eltakartatik, 
hogy az soha se kerülhessen Nagyméltósá-
god elé. kinek igazságszeretetében, és az el-
nyomottak iránti jóindulatában feltétlenül 
megbízunk. 

Igy jellemzik a szegvári iparosok azt a 
40 éves becsületes közigazgatást, melyuek 
élén Stammer alispán áll. — S azok az egy-
szerű, de becsületes iparosok, igazságuk ér-
zetében fel merik emelni szavukat a minisz-
ternél és kérni merik Stammer alispán meg-
büntettetését is, kinek hivatalos kötelessége 

¡lett volna az elleuök elkövetett visszaélést és 
zsarolást megtorolni; de ezt nem tette; mert 
akkor meg kellett volna büntetni az ő köz-
vetlen környezetéhez tartozó embereket, kik-
nek hü szolgálatára is szükség van, hogy 
az alispán ur fenntarthassa magát. 

Hivatkoznak az illető iparosok és be is 
csatolnak felebbezésükhöz egy eredeti alispáni 
határozatot, mely még 1885. január 28 án 
kelt 324. szám alatt, tehát 6 év és három 
hónappal ezelőtt, amelyben az alispán már 
megállapítja, hogy az illető iparosoktól jog-
talanul szedetett be a pénz. 

Ez a végzés igy hangzik: 

,324 1885. A szegvari iparosoknak az ipar-

bejelentes kötelezettsege és az ebből folyólag a 

tiszántúli jaras szolgabirősaganal teljesített fizetés 

jögossaganak megvizsgalasa iránt intézett kérelmök 

tárgyaban. 

Szőke Ferenc, Bihari Antal, Herany András, 

Banyai Mihály, Anderkó György, Halai Ferenc, Mezei 

Mihály, Berkec György, Barany József. Ágoston István, 

Ágoston János, Barany János, Kovács Karoly, Bacsa-

Meszaros Ferenc, Nagy Mihály, Kiss István, Rac 

János, Szőke Matyas, Ágoston Ferenc, Zsibrita László, 

Kecskes Matyas, Sáfrány Sylveszter Szegvar község 

iparosai az iparbejelentesek kötelezetsége alól fel-

mentetnek és az áltáluk befizetett 5 frt, illetve 5 

frt 50 kr. részökre visszaadatni rendeltetik; mert 

fentnevezett iparosok iparuk gyakorlását még az 

1872. évi Vili. t. c. elet bellepte előtt kezdették meg, 

s igy rajuk sem a régi, sem az uj ipartörvénynek 

a bejelentesre vonatkozó intezkedesei nem akalmaz-

hatók, szem előtt tartvan azon axiómat, hogy a tör-

vénynek rendszerint visszaható ereje nincs, ha csak 

az magaban a törvenyben határozottan ki nem mon-

datott, mar pedig sem az 1872. évi VIII. t. c., 

sem az 1884. XVII. t. c. ily iranyban nem intéz-

kedik. 

Szentesen, 1885. januar 28. 

Stammer Sándor. 
alispán. 

De az illető iparosok a pénzükkel nem 

elégedtek meg, s mint felebbezésükben kifej-
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tik, követelték a hatalommal visszaélt és 

zsarolást elkövette hivatalnokok megbünteté-

sét is. Ekkor az alispáni irattár elnyelte 

panaszukat, mig végre a budapesti iparka-

marához fordultak, ennek fellépése következ-

tében 1886. szept. 4-én vizsgálat tartatott, 

melyen kiderült, hogy — közben a vissza-

élés fedezése érdekében — a szegvári iparo-

sok aláirásának meghamisításával egy tömeg 

hamis kérvény csatoltatot fel ezen jogtalanul 

beszedett pénzeket takaró iratokhoz. 

A 40 éves közszolgálatra hivatkozó alis-

pán ur azonban, a tiszta és becsületes ad-

minisztratió e nagymestere, hóna alá vette 

ezeket az iratokat és letette ezeket az alis-

páni fiókba, mely a környezetéhez tartozók 

annyi visszaélését íedte el alispánkodásának 

ideje alatt a kutató szemek elől, s az ügy 

a szegvári iparosok minden zaklatása dacára 

elintézetlen maradt egész eddig, mig a 

belügyminiszterhez benyújtott memorandum 

napvilágot nem látott. 

Hat és félévig hevert ez az ügy az alis-

pán kezén. — Miért ? mert minél hosszabbra 

nyúlik egy visszaélést takaró ügy elintézése, 

annál könnyebb annak elsimítása; példa erre 

a csongrádi hires számadások sorsa. S mert 

az alispán azt hitte, hogy az illető iparosok 

végre megunják a dolgot és abban hagyják, 

vagy elhalnak, — mint ahogy el is halt 

közülük azóta négy — és igy az örök homály 

tisztassága és becsületessége örökre eltemeti 

ezt az ügyet, s ő a hűséget joggal követel-

heti ki magának. 

Ebből állt Stammer alispán egész köz-

igazgatási rendszere. S ez az ember nevezi 

érdekszövetkezetnek azok táborát, kik az ő 

büntakaró alispánkodását a vármegyére nézve 

szégyennek tartják és nem szűnnek meg ad-

dig küzdeni, mig e szégyenteljes állapotoknak 

vége nem lesz. 

S bezzeg hallgat az ilyen dolgokról a 

vármegye hivatalos közlönye, mely a leg-

rikitóbb színekkel szokta festeni a dolgot, ha 

Szentes város adminisztratiójában lordul elő 

csak a legkisebb eset is. 

Van ekkor fekete betűkkel tarkított vezér-

cikk Sarkadi polgármester kormányzatának 

botrányosságáról; pedig Sarkadi polgármes-
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ter soha egy percig nem tűrt meg vezetése 

alatt egyetlen hivatalnokot sem, ki ellen leg-

kisebb kifogásolni valót fedezett fel. Ott van 

a volt községi biró és fogalmazó esete, pedig 

ezeket nem terhelte nagyobb visszaélés, mint 

a szegvári iparosok eseténél érdekelt hivatal-

nokokat. Sarkadi polgármester azonban a 

tiszta és becsületes adminisztratiónak lévén 

hive, az első feljelentésre kaszszálta az ille-

tőket. Ott vau a volt közpénztáraok és el-

lenőr esete és egy egész sora a hivatalnokok-

nak. — Menniök kellett azonnal, mihelyt 

ellenök jogos panasz merült fel. Itt tehát nem 

takar bűnt seuki, hanem kiirtatik az mind-

járt csirájában; de a vármegye, mig Stam-

mer áll a megyei kormányzat élén, egy érdek-

szövetkezetet fog képezni minden visszaélés 

eltakarására. —a. —c. 

Tót világ. 
É cím alatt legközelebb egy nagyobb munka 

kerül ki sajtó alól, melyet szerző Zsilinszky főis-

pánnak fog ajanlani, hogy az altala megírandó „Tó-
tok történelmecímű mü\énéi hasznaihassa fel. Ezen 

munka „Előszava" a következő: 

A „Pesti Hírlap44 múlt évi januar 18-iki sza-

maban „A totok kanaanjahól" cini alatt egy etno-

graphiai tanalmu cikk jelent meg, melyben a leg-

magyarabb varmegye főispánjáról ezeket olvassuk: 

„A tentebbi nelyi érdekű monograpinan kívül, 

most egy nagyobb szabasu munka is készülőben 

van, mely a tót kánaánbeli lakosokra nézve kétsze-

res érdekkei tog bírni. Először azért; mert az a 

parti* ilarizmus szük latkören felülemelkedve, ama-

gyarorszagi tótok egyetemes törtenetet — maga-

sabb hazai szempontbol tekintve — fogja tudomá-

nyosan targyalni. Másodszor kiváló érdeket kölcsö-

nóz ezen keszülöben levő törtenelmi munkanak azon 

kürülmeny, hogy annak szerzőjéül a tot lapok a leg-

magyarabb varmegyének lőispanjat: Zsilinszky Mi-

hályt emlegetik. 

Erre vonatkozolag, a „Vlast a svet" mult évi 

l± szama ezeket írja. „Ö meltosaga egyletünknek 

megalapitasa ota a Magyarorszgban lakó tótok tör-
ténetének összeállításává) foglalkozik; mert ép ezen 

ter eddigele ugarkent elhanyagoltatott es iia valaki 

dolgozott is ez iranyban, oly elfogultan irt a tótok 
történetéről, hogy munkaja tekintetbe sem volt ve-
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hető. Erősen hisszük, hogy Zsilinszky Mihály őmél-

tóságának tántorithatlan ¡gazságszeretete, alapos mű-

veltsége, ugyszinte jeles tolla a tótokat oly munká-

val fogja megajándékozni, mely minden tótot és a 

történelemnek minden barátját kell, hogy örömmel 

töltsön el." 

Természetesnek találjuk, hogy a tót atyafiak 

epedve várják azon munka megjelenését, melynek 

megirásaval — a tót lapok szerint — a legmagya-

rabb vármegye főispánja, egyéb hivatalos gondjai 

mellett, ezidő szerint foglalkozik. Az önérzetet és 

nemzeti büszkeséget ez mindenesetre nem csekély 

mértékben fogná emelni nálok! 

Azonban mi magunk is — magyar részről — 

meglepetéssel olvastuk a fentebbi hirt. Eddigelé 

ugyanis a tótok történetéről semmit sem tudtunk. 

Tót atyánkfiait történetíróink — Béla k'rály névte-

len jegyzőjétől Horváth Mihályig — kivétel nélkül 

mindnyájan ugy tekintették, mint a magyar nem-

zetbe politikailag és történelmileg beolvadt elemet, 

akik Szvatopluk birodalmának feloszlasa óta, a tör-

ténelemben soha sem szerepeltek. Most arról érte-

sülünk, hogy „ezen tér eddigelé ugarként elhanya-

goltatott és ha valaki dolgozott is ez irányban, oly 

elfogultan irt a tótok történetéről, hogy munkaja 

tekintetbe sem volt vehető." 

Érdeklődésünk a kilátásba helyezett munka 

megjelenése iránt már szinte a türelmetlenségig fo-

k zódott, midőn a véletlen kezünkbe juttatta egy 

krómkaszerüleg összeállitott munkának kéziratát 

ugyanezen tárgyról, melynek „tudományos feldolgo-

zását* a tótok Csongrádvármegye főispánjától várjak. 

Nem tudjuk, menynyiben lesznek az itt közölt 

adatok beilleszthetők a készülőben .evő történelmi 

munka keretébe? De azt hisszük, hogy azokat a leg-

magyarabb vármegye közönsége annyival ís inkább 

érdekkel fogia olvasni, mert a fentebb vv litett na-

gyobb szabású történelmi mü — az idézett tót lap 

szerint — valószínűleg csakis a tot irodalomnak 

egyik tudományos gyöngyét fogja kepezni. 

Ismeretes olog, hogy Béla király névtelen 

jegyzőjenek adatait némely tót írók nem akarják hi-

teleseknek elismerni. Ebből azonban nem következik 

hogy mi, magyarok, „A tótok törtenetének* anyagaul 

kínálkozó s a névtelen krónikás által itt feljegyzett 

adatok hitelességében kételkedjünk. 

Egyébi 'ánt beszéljen maga a névtelen kró-

nikás !" 

A „SZENTESI LAP" TARCAJA 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 40 

Irta Hugó Alfréd. 
A .S zen tes i Lap* szamára forditotta: 

M. MAYER IDA. 

11. KÖTET. 

A tárca tartalma. 
Alig hagyá el Rust doktor az ügyvéd házát, 

Remhard azonnal a rejtelmes tarca birtokbavételé-

hez látott, ami annal könnyebben ment neki; mert 

a kulcsokat már eleve magahoz vette. Midőn a tár-

cát kezébe kaparitotta, magara zarta az ajtót s a 

tarca tartalmát maga elé töltve, szorgosan vizsgálni 

kezdé azokat. 

A számtalan papirlap között igen sok kötelez-

vény, váltó, nyugta stb. is volt, ezek azonban nem 

érdekelvén Reinhardot, boszusan dobá félre azokat. 

Neki nem veit egyébre szüksége, mint azon iratra, 

mely származasanak titkát rejté, s mely miatt már 

annyi lelki harcot küzdött. Mily nagy volt azonban 

meglepetése, midőn az utolsó papírlapban sem ta-

lalta fel az annyira ohajtott es keresett titkos és fél-

tékenyen Őrzött iratot. Újból és újból átvizsgálta tehát 

az iratokat, azonban mind hiába, a keresett okmány 

nem volt sehol; de sőt még csak egyetlen betűt 

sem talált, mely őt távolról is nyomra vezethette 

volna. 

Gumbinner Werner valószínűleg halála előtt 

megsemmisítette ezen iratokat. 

Reinhard utolsó kiserletkepen a vasszekrónyt 

és Íróasztalt kutatta át; de mind hiaba, a keresett 

iratra nem akadt rea sehol. 

Harag és gyűlölséggel eltelve a sikertelenség 

felett, abban hagyta a kutatast, fel kelt székéről s 

hatra tett kezekkel fel s ala kezdett járni a szoba-

ban. 

Mintegy negyedóráig járkálhatott mar, midőn 

egyszerre eszébe jutott valami, t. i. amit Verhagen-

től hallott, hogy nem szabad beszélnie; mert kezei 

kötvék. Visszaemlékezett továbbá, hogy az imént, 

a titkos iratok között a Verhagen nevét is ol-

olvasta. Leült tehát s ismét lazas sietseggel kezdett 

kutatni a tarcában. 

Egyszerre csak kezebe akadt a Verhagenre 

vonatkozó irat, melyen a következő, atyja altal sajat 

kezűleg irt szavak voltak olvashatók: „Csalas es 

hamis eskü. Akkor hasznalandó, ha Verhagen 

íchard nem tar.a na meg a kiszabott feltételeket." 

Megvizsgála az iratokat. Tartalma bőven eleg 

volt arra, hogy a törpére nyomást gyakoroljon. 

— „Báró Meerthal Róbert váltói," — oivasa egy 

másik cédulán, — „baratainak aláírásai hamisak. E 

váltót s^jat penzemmel tizettem ki, hogy a tékozlót 

kényszerítsem a könnyelműség utjat elhagyni." 

Reinhard arcara e sorok olvasasa közben gonosz 

mosoly ült. 

— Ugy ? — mormoga magában, — tehát most 

én vagyok a hitelezője a gőgös úrfinak ? Jól van ! 

E papir hatalmamba kente őt s homlokara süthetem 

a gonosztevő bélyegét. A nyomorult! Pedig mily 

kicsinylőleg bánt velem minden alkalommal ! 

Ismét tovább lapozott, miközben egyre jobban 

előtűnt arcán a gonosz kifejezés, mely csaknem el-

rutita őt. 

— „Klausenburg pénztárnok," — olvasá most, 

— „kötelezvény 3000 frtról Wolf Benjámin javara. 

Felette kényes okirat; W lf be akarja perelni a 

pénztárnokot, mi által annak becsülete veszelyeztetik 

Wolfot erőltetni kell, hogy egy kisebb kamatról 

szóló kötelezvénynyel elégedjék meg, mit ha tenni 

nem akarna, magamra vállalom ezen adóssagot." 

Reinhard arca ez irat olvasasa közben kigyúlt. 

— Ah, — susogá, — ezen okmány feltétlen bizto-

sítja számomra Hilda kezét. Atyám nem is álmodta, 

mily fegyver lesz ez az én kezemben. Atyám magá-

hoz váltotta, hogy az illetőtől a szégyent és gyala-

zatot eltávolítsa, s én Ejh, hat miért nem 

semmisítette meg? Én nem köteleztem magam, 

hogy az ő nyomdokait követem, s hogy minden 

bitangot megvédek a törvény szigora ellen. Verhagen 

hadd lássa — a gőgős főúrnak pusztulnia kell a 

katonaságtól, Hilda pedig a feleségem lesz! 

Ezek a legelső előnyök, melyeket e tárca tar-

talmából húzott. A többi irat tartalmát majd alkal-

milag fogom átnézni, mára elég volt ennyi. 

Reinhard ezután rendbeszedte az iromanyokat 

s miután a tárcával együtt bezárta a vasszekrénybe, 

nagy léptekkel fel alá kezdett járni a szobában. 

— Temetés után, — mormoga magaban, — 

hozzá fogok a munkához. Mindenekelőtt Brigittának 

kötök uti laput a talpa alá. Nagy barátságban van 

Hildával s ez nekem sehogy sem tetszik, aztán meg 

oly dolgokba is avatkozik, melyekkez semmi köze. 

Itt elhallgatott s mély gondolatokba látszott 

merülni, miközben homlokán a hideg verejték gyön-

gyei mutatkoztak. 

(Folytatása következik.) 
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Helyi és megyei hirek. 
— M e g h í v ó . A szentesi 48-as népkör f. 

évi május hó 10-én délután 2 órakor saját helyi-

ségénen (H.-Szabó-féle ház) tisztújítással egybekötött 

alakuló és évi rendes közgyűlést tart, melyre a kör 

t. tagjait e helyen is tisztelettel meghívja az elnökség. 
— Sáskab i z tos . A földmivelési minister 

a vármegyénk területén foganatosítandó sáskairtási 

munkálatok vezetésére a f. évre Kazy János 

cs. és kir. kamaras mínisteri titkárt nevezte 

ki s erről szóló értesítése már városunkhoz is meg-

érkezett. 

— A s á s k ape t e t o kok szedése és felkuta-

tása ugy az alsó, mint a felső esordajárason serényen 

folyik. Némelyek szerint a tanács ez eljárása csak 

pénzpazarolás, melytől bátran megkímélhetné az 

adózó polgárokat. Nagyon csalatkoznak, akik ilyen 

hitben ringatják magukat; inert a peték szedése és 

kutatasa ministeri rendeleten alapszik, s nemcsak a 

városnak ; de egyeseknek is köte'essége. íme egy 

kis kivonat a földmivelési minister idevonatkozó 

rendeletéből: .Minden földbirtokos, bérlő stb. ha a 

birtokukban!, íletve kezelesök alatt levő, vagy azokkal 

szomszédos földterületeken nagyobb mennyiségű 

sáska (szöcske) jelenletét veszik észre, vagy erről 

tudomással bírnak, kötelesek azt irtani s a hatóságnál 

jumus hó végéig felelősség terhe mellett bejelenteni, 

mit ha elmulasztanának, kihágást követnek el s 50 

frtig terjedhető pénzbirsággal büntethetők." 

— Tég l ásza t . A városi tégla és cserép-

égetés sorsa felett a városi tanacs tegnap tartott 

üléseben döntött véglegesen. A gazdászati szakosztá y 

javaslatara ugyanis a f. évre a vállalatot Tanczik 
Józsefnek adta át. 

— A szentesi i p a r t e s t ü l e t ma délelőtt 

9 órakor rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés 

targya elnök és elő'járósági tagok választása lesz. 

A városi tanácro* *en kö^yü'é^n Nyiry Gyula 

tanacsnok, ipa* sági biztos fogja -epviselni. 

Tisztú j í tó közgyűlést fog ma dél-

után tartam a Il-ik 48-as népkör. Mint értesültünk, 

elnöknek dr. Filó Tihamért, jegyzőnek pedig ifj. 

Jószai Sándort fogjak uiegvaiasztam. 

— He lye t tes í t és . Dr. Filó Tihamér városi 

főjegyző a részére közsyülésileg engedélyezett hat 

heti szabadságidőt me/kezdvén, szabadságideje alatt 

a főjegyzői teendőket Magyar Elek aljegyző teljesiti. 

— A h i m l ő o l t á s , mely eddig a hideg idő-

járás miat nem volt megkezdhető, ma, vasarnap 

délután fogja kezdetét venni a tul kurcai volt 

iskolai helyisegben. Dr. Cukkermann Soma és dr. 

Lábas Endre orvosok mindenekelőtt azon gyerme-

keket fogjak beoltani, a kik a mult évi himlőoltásról 

barmi oknál fogva elmaradtak. 

— A v á r o s h á z a hiánya egyre érezhetőbb 

szükséggé kezd válni. Példa erre a legújabb eset, 

mely szerint Féle:yházi-Török István uram, akinek 

a házában a számvevői, aljegyzői, kózgyámi és mér-

nöki hivatalok vannak elhelyezve, ismét feljebb sró-

folta az ezen hivatalos helyiségekért fizetett haszonbért, 

miért is a tanács kénytelen volt ezen bérletet fel-

mondani. M'nt tudjuk, a jelzett hivatalok f. évi junius 

1-én a város tulajdonát képező, jelenleg üresen álló 

tul a kurcai volt iskolai épületbe fognak kiköltözni. 

— A t e h é n c s o r d a u$rv a felső, mint a/, 

alsó járásra holnap, hétfőn, azaz f. hó 4-én fog 

először kiveretni. Miután a törvény értelmében csak 

egészséges jószágok bocsáthatók a legelőre, a városi 

tanács hatarozatából kifolyólag az allatok megvizs-

gálását a felső legelőn Hufnágel Jakab, az alsó járáson 

Horváth István és Brazzarottó Vince állatorvosok 

fogják teljesíteni, mely alkalommal a tulajdonosok 

a befizetési nyugtát is felmutatni tartoznak. 

— M e g h í v á s . A magyar szent korona or-

szágai vörös kereszt egyesület szentesi fiók-egyesüle-

tének választmánya ma, vasárnap délután fél 5 órakor 

az alispani kisteremben ülést tart, melyre a tagokat 

e helyen és tisztelettel meghívja az elnökség. 

— A szentes i spor t-egy le t azon tagjai, 

kik magukat a testgyakorlásra kötelezték, a heti 

tanórák megállapítása céljából a gimn. tornatermé-

ben hétfőn délután 5 órára tisztelettel meghivatnak. 

— M u n k á s o k m o z g a l m a . A helyben 
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alakulandó .Munkás és betegsegélyző egyesület« — 

»linthogy már az alakulásra elegendő, 2000-et felül-

haladó tap jelentkezett — a legközelebbi pünkösdi 

ünnepek alatt akarja alakuló közgyűlését megtartani, 

s azért ez uton felhívja az alapszabalyok kidolgozá-

sara kiküldött bizottság az érdeklődőket, hahogy 

még e sorok olvasója közül ezen jótékony egyletbe 

valaki belépni óhajt, jegyezze elő nevét a bizottsági 

tagok közt kiosztott aláírási íven, vagy tudassa ebbeli 

szándékát Farkas Sándorral (IV. t. 88. sz.) hol az 

aláírási ivek a jelentkezőknek bármikor rendelke-

zésökre állanak. 

— T á n c z m n l a t s á g . Ugy értesülünk, hogy 

a veres kereszt egyesület szentesi fiókja — a szentesi 

jótékony nőegylettel karöltve — a csongrádmegyei 

gazdasági egyesület alta! f. hó 18-án rendezendő 

lóverseny alkalmából táncmulatságot rendez. 

— E g y h ó n a p . A városi szegények april 

havi segélyezésére a közpénztárból 549 frt 50 kr. 

fizettetett ki. Ugyancsak april havaban a kórházban 

ápolt betegek élelmezésére 137 frt 60 kr. fordíttatott. 

— H a l vacsora . Neumann J. uj vendéglői 

helyiségében (Nyiri Sándor vaskereskedése szomszéd-

sagaban) ma, vasárnap este halvacsora lesz, melyre 

e helyen is felhívjuk a halpaprikas barátainak a 

figyelmét. 

— A s zü l ő i g o n d a t l a n s á g n a k ismét 

aldozata van. Szegi Imre IV. t. lakos 3 éves Etelka 

nevü leanya ugyanis f. hó 1-én tanyájuk udvaran 

játszás közben a kut mellett levő, vizzel telt gödörbe 

esett s mire észrevették, mar csak meghidegült holt-

testét vehették ki. 

— A szegedi kereskedelmi és iparkamara 

f. évi május hó 6-an délután 5 órakor a városi 

széképület tanácstermében közös ülést tart, melyre 

a kamara tagjait e helyen is meghívja az einökség. 

G á s p á r J . f o g m ű t ő n e k lapunk mai 

számában olvasható hirdetésére e helyen is felhívjuk 

a fogfaj ásban szenvedők figyelmét. 

Hazánk és a főváros, 
— M á j n s elseje. A május elseji munkás-

ünn^p, mely az összes nemzetek munkasainak szoli-
daritását volt hivatva manifesztálni, altalanossagban 
békés lefolyású volt s csak pár helyen — Rómában, 
Parisban és Magyarországon, Orosházán — folyt vér. 
Különösen Orosházán valt szomorú emlékűvé a f. 
évi május elseje. A mintegy 1200 főre tehető tömeg 
ugyanis, amiért a hatóság nem engedte meg, hogy 
felvonulhassanak a munkáskörbe, ostromzár alá vette 
a szolgabirósag épületét, s reggeli 9 órától 4-ig, amíg 
a kirendelt katonoság Csabáról megérkezett, zár alatt 
is tartott. A katonasag lattára a nép még jobban 
felbőszült, s kővel dobalta meg a szolgabirósag epü-
letét. Erre a katonák a csendőrökkel egyetemben 
szuronyt szegezve rohantak a népre s három lövést 
is tettek, nnnek következtében többen megsebesülve 
rogytak össze. A rend csak délután 6 órakor állt 
némileg helyre. 

— D n t y i b a k e r ü l t szentek. Ilyen dolog 
se esett meg azóta, a mióta a szentek a földön 
járni megszűntek, hogy t. i. ők, illetve kéviselőik 
dutyiba kerüljenek. A dolog Marmarosban történt 
a következőkeppen: 

Egy férj biztosítva volt 4000 forintra. Halála 
után özvegye fölvette a társulattól az összeget és 
betette a takarékpénztárba. És mi történik? Éjjel 
megjelent az özvegynél maga az Úristen fehér le-
pelben, fia, Szent-Péter és Gábriel arkangyal által 
kisérve, mely utóbbinak, mint az özvegy testi sze-
meivel jól kivehette, szarnyaik is voltak; a földön-
túli hatalom e kiváló tagjai előadták a térdre bo-
rulva, egész testeben remegő özvegynek az előzetes 
bemutatás utan, hogy férje a túlvilágon pénzavar-
ban van. — Lelki üdvösségének megváltásához ok-
vetlen szükség van arra a 4000 írtra, amelyet a 
biztosító tarsulat kifizetett, tehát azért jöttek. Az 
asszony arcra borulva, mely ahitattal jelentette ki, 
hogy a pénzt átszolgáltatní most nem tudja, nem 
lévén nála, azonban holnapra előkeríti és férje lelke 
üdvösségének szempontjából átszolgáltatja. 

Másnap el is nyargalt a takarékpénztarba, ahol 
ugyancsak csodálkoztak a*.on, hogy a tegnap be-
tett nagy összeget az asszony mi okból veszi már 
föl? Ez elbeszélte az égből jött deputáció küldeté-
sét, melyet szentül hitt s elmondta azt is, hogy ma 
este okvetlen át akarja adni az összeget, hogy bol-
dogult férje lelki üdvössége csorbát ne szenvedjen. 

A takarékpénztárnál erre hiánytalanul kifizették 
a négyezer forintot, a pénztárigazgató azonban egy-
idejűleg értesítette a csendőrséget, mely a legnagyobb 

I titokban állt az asszony háza körül. 
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A következő éjjel csakugyan megjelentek az 
„égiek" s az asszony hiánytalanul átszolgáltatta ne-
kik a pénz*. A mint azonban a küldöttek távoztak, 
előallottak a csendőrök s közre fogták a mennybéli 
hatalmasságokat, kiknek a fegyveres erő láttára minden 
bátorságuk a labukba szállott. Álszakál, bajusz, ál-
arcz leszedetett s kitűnt, hogy a falusi bíró, jegyző 
s egy par esküdt a képviselője a legnagyobb itélő-
szeknek. 

Példaadás okáért a mennybélieket ábrázoló 
kosztümben vezették őket végig az utczákon, kisérve 
a nép hahotájától s mindannyit beültették szépen 
a dutyiba. 

H ó . A földmivelési miniszter vízrajzi osz-
tálya a hóviszonyok mult heti állásáról a következő 
jelentést tette közzé : A F e 1 s ó-T i s z a mentén 
még csak Kőrösmező mellett, a hegyeken van sok 
hó, másut csak egyes hofoltok látszanak. A Szamos, 
Bodrogh, Sajó, Körös és Temes mentén csak elvétve 
van hó egyes hegyeken. Legtöbb hó van még az 
egesz orszagban a resicai hegyeken, a Maros-mentén 
pedig Gy.-Szt.-Miklós és Petrozseny mellett. 

Közgazdaság. 
— Befőtt szőlő. Szőlőt a befőttek módjára eltenni még 

eddig nem igen szoktak; noha ¿iz ilyen szőlő igen Ízletes, ugy, 
hogy egy háztartásból sem kellene Uiauyoznia. Az eltevesegj-
szerü. Eltevésre igen édes, nagyszemü, nem túlérett, fehér es 
kék szőlőt kell valasztani, az egyes bogyókat olloval vágjuk 
le, hogy a kocsánvkák egy része rajtuk maradjon, azután nagy 
befőttes üvegekbe rakjuk, ugy, hogy előbb egy sör fekete szólót, 
azután erre egy sor fehér szőlőt teszünk mindaddig, mig az 
üveg meg nem telik. Minden réteg közé íinoiu porrá tört 
ezukrot (1 kilogramm szőlőre v\2 kilogramm ezukrot), egy kis 
töretlen fahéjt és szerecsen diót teszünk ; azutan finom bor-
eczetet forralunk fel s abból, langyos allapotban annyit öntünk 
az üvegbe, hogy megteljék, mire sertés-hólyaggal lekötözzük. 
Vagy pedig igy keszitjük : Igen szép édes, érett fürtöket olloval 
6—7 szemű kis fürtökre vágunk szet, megmerjük s a befőttes 
üveget félig töltjük meg velők. Ekkor 1 klgr. szöllöre 1
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ezukrot forralunk, a habot leszedjük rola, s miután kissé lehűlt, 
112 h ^ r franczia borszeszt keverünk hozzá s az üvegekbe önt-
jük. Végül még néhány darab finom fahejt teszünk bele, azlan 
az üveget könnyen betakarjuk s napra állítjuk, s végül szinten 
sertés hólyaggal bekötözzük. 

E l h a l t a k névsora. 
Szentes, 1891. április li-töl április 19-ig. 

Sándor Lídia, 15 éves, véletlenül vízbe t'ult. 
— Hegedüs-Tóth Péter, 10 éves, öngyilkos,akasztás 
altal. — Bánfi Judith, 82 éves, vegeigyengülés. — 
Bóna Olga, 3 honapos, tüdőhorut. — Almasi József, 
46 éves, majbetegség. — Nemes Sara, 76 éves, 
agyszélhüdés. — Mészáros Judit, 98 éves, aggkór. 

' — Balogh-Szabó Ilona, 67 éves, tüdővósz. — Liba-
Horvath Magdolna, éves, véletlenül vizbe íult. 
— Abonyi-Tóth Anna, 65 éves, tüdővesz. Göder 
Sándor, 15 eves, szívbaj. — Csak Erzsébet 76 éves, 
aggkór. — Kanfi-Horváth Teréz, 5 hetes, bélhurut. 

i — Farkas Maria, 6 hónapos, bélhurut. — Melegh 
Katalin, 36 éves, tüdővész. — Szegi Etelka, 3 éves, 
véletlenül, vízbe fult. — Jánosi Helen, 80 eves, 
aggkór. — Benkő János, 63 éves, sorvadas. — Cakó 
Viktória, 45 éves, öngyilkos, akasztás által. Szépe 
Júlia, 6 hónapos, tüdőhurut. 

Szentesi piaci árak. 
Szentes, 1891, május 1. 

A buza ára lassan bár, de napról-napra visszaesik egy 
néhány krajcárral, — ellenben az arpa, kukorica igen szilárd 
arak mellett kel. 

Az árak a következők: 
Buza: mmja 8 ft 7ü—80 kr. 9 frtig. 
Árpa: köble 5 frt 60—80 kr. 
Kukorica: köble 5 frt 80 kr. ti frt, mmja ti frt ¿0—30 kr. 
Zab: köble 4 frt 00 kr, mmja 7 írt. 
¿Szalonna: mmja 4:2 frt. 
llizott sertes: kiló számra és tiszta vágás mellett 

40-41—4á kr. 

Hirdetmény. 
A Csongrádmegyei Hitelszö-

vetkezet igazgatósága részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy a szövetkezet feloszla-
tására s a felszólalás kimondására vonatkozó 
közgyűlési határozat a szegedi kir. törvény-
szék 7571—891. számú végzésével jóváha-
gyatván, a szövetkezet működése 
besz(Ültettetik és felhivatnak mindazok, 
kik a Csongrádmegyei Hitel-
szövetkezet ellen bármi igényt 
tartanak, hogy követeléseiket legkésőbb 
jelen hirdetménynek a hivatalos lapban har-
madszori közzétételétől számitandó 6 hóliap 
alatt érvényesítsék. 

Szentes, 1891. május 1. 

Az igazgatóság megbízásából: 

Szénássy Ferenc, 
1—3 aligazgató. 



4. oldal. 

Fogmütő! 
Van szerencsém a t. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint a f. h ó 5-én 
Szentesre megérkezem s működésem 
Cukermann Soma ur lakásán meg-
kezdem. 

Budapest, 1891. május 1. 

Gáspár József, 
fogmütő. 

e 

SZENTESI LAP. 53, szám. 

utos-t 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint Szentesen, a 
Bárány-féle I. t. 490. számú házban 

kárpitos műhelyt 
nyitottam. Elvállalok minden e szakmába 
vágó munkákat, u. m sálon garn i tú rák , 
ottománo k, há ló és ebédlő divánok, 
ruganyos derékaljak, függönyök 
készítését, szobák kárpitozását , 
bútorok be- és kicsomagolását stb. 

J a v í t á s o k a t olcsó áron teljesítek, 
r é g i b ú t o r o k a t az ujabb divat szerint 
á ta lak í tok . 

A n. é. közönség kegyes pártfogását 
kérve, maradok alázatos szolgája 

Feuerer Ármin, 

» K K ^ X K K X K K W X W K K X H I K ^ ^ 

g Üzleti értesítés g 
X Van szerencsém a n é. közönség becses tudomására hozni, hogy immár 33 X 

O é v óta fennálló, szolidságáról általánosan ismert g 

o a r a n y - és eziist-áru f ióküzletemet foiizle- C 
g teiiimel összevontam g 
R é s mindkettőt a piactéren levő Neumann Jakab-féle házba helyeztem át, hol is X 

O mindennemű arany, ezüst, gyémánt és br i l l án t ékszerek, u. m. gyü- O 
X r ü k , fülbevalók, nyak- és karékek, valamiut t a j t ékáruk dus választék-X 
Ó b a n vannak raktáron. w 

q Elvállalok mindenféle a r a n y és e z ü s t m u n k á t , mint aranyozást, pipa q 

j^fedelkészitést stb. j a v í t á s o k a t a legolcsóbb áron teljesítek 

Q Midőn a fentiekben az üzletemben történt változást a n. é. közönség tudo- Q 

mására hozni szerencsém van, egyúttal 33 év óta üzletem iránt nyilvánult bizalom 

O é s pártfogásért is hálás köszönetet mondok, melyet kiérdemelni ezuíán is főtörek- Q 

X vésem leend. X 

O Üzletemet a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlva O 

q vagyok tisztelettel q 

g 1 _ t í CSILLAG ÁRMIN, g 

1—3 kárpitos és diszitö. 

Kanász-Nagy Istvánnak 
egy jó karban levő' c s é p l ő g é p j e van 
jutányos áron eladó; értekezni lehet a tulaj-
donossal felsőréti lá. számú tanyáján. 1V3 

40.—kgy. 891. 
Szentes város képviselőtestületétől. 

Hivatalos hirdetmény. 
Az 1886., 1887. és 1888. években a fo-

gyasztási adókezelésnél befolyt bírságpénzek 
elszámolására vonatkozó összes iratok és ki-
mutatások a városi számvevői hivatalnál mai 
naptól számitott 15 napi időre, — tehát f. 
évi május 10-ig bezárólag — közszemlére 
vannak kitéve, mely idő alatt azokat bárki 
megtekintheti és ellene észrevételeit benyújt-
hatja. 

Szentes, 1891. ápril 26. 

Sarkadi-Nagy Mihály , 
¿V 3 polgármester, 

Vendéglői üzlet megnyitás! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint a vásárhelyi-utcán I 

levő Szabó Zsigmond-féle házban Nyiri Sándor vaskereskedő tőszomszédságában — Borsos-1 

Szabó An ta l üzletvezetósége mellett 

fogadó és vendéglői üzletet 
| nyitottam, hol is a legkitűnőbb minőségű és tiszta kzelésü italok kaphatók. 

Ugyanitt a t. közönség szórakozasára egy t e k e p á l y á t is rendeztem be. 

Midőn e körülményről a n. é. közönséget értesíteni szerencsém van, igérem, hogy minden I 

törekvésem odairányul, hogy mint eddig, ugy a jövőben is csak tiszta és jó minőségű italok | 

legyenek nálam kaphatók, elvem levén o lcsó á r o n jó itallal szolgálni. 

Ma, vasárnap este H A L V A C S O R A lesz ! 

A n. é. közönség kegyes pártfogását kéri 

tisztelettel 

1 - 3 NEUMANN J. 

Az arczon mutatkozó szeplők, pattauá-
sok, májfoltok és mindennemű bőrtisztáta-
lanságok eltávolítására a legmegbízhatóbb szer, 
mely b ő r s z é p i t ő hatásában minden más 
szert felülmúl. Ezen kenőcs a bőrnek külö-
nös lágyságot, fehérséget és üdeséget kölcsö- y i 
nöz, s mint n ő i to i le t te-szer megbecsül- 0 
hetetlen. O 

Egy tégely á r a 5 0 k r , nagyobb té- ? 
gely 8 0 k r . Q 

Továbbá az eddig egyedül legárlalmat- f ^ 
lanabb és legjobbnak bizonyult Q 

Pálmai Ilka hölgypor, | 
melynek alkalmazása által az arcbőr sima 
és fehér lesz, — egy doboz 6 0 k r . 

Kapható: 

R E M E T E Y D E Z S Ő 
a „Szent háromsághoz* címzett gyógyszer-

tárában 
Kun-Szt.-Mártonban, pactér. V 

A külföldi — főleg a hazánkban annyira elterjedt csehországi — ásványvizek 

helyett pártoljuk a jobb és olcsóbb h a z a i vizeket! X 

k i egés z ségé t z e re t i 

Megrendelhető posta utjáu a csomagolás 

és szállításért 20 kr. számittatik. 2V10 

mohai STEFANIA vizet igyéki 
Semmilyen más savanyúvíz ezzel nem mérkőzhetík. ^ 

Borral vegyítve élénken pezsgő, igen üditő ital. X 

A t. közönség hazafias pártfogását kéri w 

kiváló tisztelettel ö 

a mohai „STEFÁNIA" forrás igazgatósága. ^ 
F ő r a k t á r S z e n t e s e n : B T J X S I Á N J Ó Z S E F u r n á i . X 

^XXXXXXXXXXXXXXXXIXXIXXXXXXXXXXXXXXXXX)/ 
Szenté*. 1891. NytraaUU Sima Ferencz gyorssajtoj*u. 




