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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőség : 

KurcapSrti-utca 31. szám, hova a 

részét illető köziemé-

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a iap ogr oldala S4 helyre ran Deosztva 
Egy neiy ara riO kr. Bélyefdíj minden 

r>eikutastól kQlön 30 kr. 

Hirdetések títark Nándor kdnyrkereske-

deaeDeD is íelretetnet. 

Bérmentetlen letelek csak ismert kezek 

töl fofad tatnak eL 

Nj i l t t é r-ben 

minden egyes sor köiléte 30 kr 

Kéziratok vitiia nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r a t p, k • d d • • é t p e a t s k i s r t g g e i 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náiéír klayv- •• paplrkariikiléiéli i , 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Legyünk résen 
A községek választási krónikájában nem 

ritka, sőt napirenden van az eset, hogy a 

kandidatió segítségével kijátszatik a nép 

akarata s a megyei kormányzat utasítása 

szerint basáskodó egyik-másik szolgabirócska 

behelyez egyik-másik állásba oly egyént, ki-

ben feltétlen meg lehet bizni, hogy a várme-

gyei kormányzatnak szatellesse lesz. 

Több választás történt ilyen Csongrád-

megyében is. 

Ott volt a többek között, mikor — talán 

három évvel ezelőtt — Szegváron mondva csi-

nált jelöltek segítségével az elöljáróságból a 

legnagyobb részben kiszorittattak azok, kiket 

a nép óriási zöme akart bejuttatni. — De 

ezek alkalmatlan elemek lettek volna a tisz-

telt vármegyére egy megyei képviselő válasz-

tásnál, és az országos képviselő választási 

névjegyzék összeállításánál, sőt magánál az 

országos képviselő választásnál is, s igy a 

megyei politika érdekében minden vissza-

élést takaró megyei kormányzat jónak tartotta 

a legnagyobb törvénytelenséggel keresztül 

hajtani a választást ugy, amint az a messze 

néző politika céljainak legjobban megfelelt. 

Ilyen volt Beszedics megválasztatása is 

Kisteleken. Ez az ember az alispán testvéré-

nek fia. Tehát egy jó, becsületes nagybátya 

nem hagyhatja unokaöcscsét hivatal nélkül. 

Ennek biztosítani kell az állást a legna-

gyobb törvénytelenség, a választó közönség 

jogainak legalávalóbb kijátszásával is. — Ez 

természetes, tehát e felett ezúttal ne politi-

záljunk, hanem nézzük, hogy Stammer mi-

ként csempészte be a választók jogának gya-

lázatos megsértésével saját unokaöcscsét a 

kisteleki jegyzőségbe? 

A kistelekieknek eszök-ágában sem volt 

Beszedicset megválasztani. Sólya Gyula, mai 

csongrádi jegyzőt akarták. Stammer azonban 

a saját unokaöcscsét akarta és berendelte 

Csemegi főszolgabírót, hogy neki ezen, a nép 

jogának alávaló kijátszásával tervelt válasz-

tásban legyen eszköze. Csemegi ezt megta-

gadta és kijelenté, hogy Beszedicsben nem 

bizik meg; kezén veszélyben látná a község 

ügyeinek becsületes ellátását, s azért ellene 

lesz megválasztatásának. Stammer ekkor arra 

kérte a főszolgabírót, hogy küldje ki a válasz-

tás vezetésére az alszolgabirót. Csemegi ezt 

is megtagadta és kijelenté, hogy a szolgabi-

róság semmiféle irányban nem nyújthat oly 

választáshoz segédkezet, melynek elébb-utóbb 

rossz vége lesz. 

Mikor Stammer látta, hogy az ő hitvány 

célja támogatására a főszolgabiróság semmi-

féle irányban nem akar segédkeret nyújtani, 

akkor arra kérte a főszolgabírót, hogy: te-

gyen hát meg annyit, hogy jelentse be, mely 

szerint a választást nem vezetheti, hogy igy 

jogában álljon az alispánnak egy megyei 

képviselőt küldeni ki a választás vezetésére, 

ki neki segédkezet nyújt önző, gyalázatos 

célja elérésében. 

A főszolgabíró erre ráállt. Stammer egy 

tekintélyes megyei képviselőt kért föl és kül-

dött ki a választás vezetésére. S hogy a cél 

el legyen érve, pályáztatta az állásra a csanyi 

és sándorfalvi jegyzőket is s ezek segítségével 

a kandidátiónál el lett ejtve Sólya Gyula. — 

Ekkor a kistelekiek meg akarták a stroch-

maunul felléptetett egyik jegyzőt választani, 

csakhogy Beszedics ne legyen; de erre mind 

a két pályázó visszalépett. Beszedics igy egye-

dül maradván, a nép akarata és tiltakozása 

ellenére egyhangúlag meg lett választva, illetve 

ki lett nevezve. 

Stammer tehát elérte célját, de a cson-

grádi főszolgabírónak igaza lett, hogy Beszedics 

nem fogja megbecsülni magát és ezt a kis-

teleki főjegyzőséghez törvénytelenül juttatott 

embert Stammer és Cicatricis minden fur-

fangja dacára is el kellett az állásától moz-

dítani. 

Ott, hol egy megye kormányzatát a 

becsületes, tiszta közigazgatás eszméje uralja, 

ez az egyetlen eset is elég volna arra, hogy 

Stammer alispánt elseperje állásáról a meg-

hamisitatlan közvélemény. De hát nálunk 

Csongrád vármegyében az e fajta gyalázatos 

visszaélések mindössze taktika számba mennek, 

melyek kiváló érdeméül szolgálnak egy vezető 

tisztviselőnek. 

Keresztül tudta vinni, amit akart. — Ez 

a fő és nem az, hogy törvényesen és becsü-

letesen-e? 

Ez nem kérdés. 

Ezt a játékot akarja most Stammer Szen-

tes városával végig játszatni. 

Már napok óta hirdetik, hogy Szánthó 

Lajost, a városi párt főjegyző jelöltjét nem 

fogja Stammer kandidálni, s az lesz a főjegyző, 

akit ő akar. 

S ezen becstelen szándékba vetett remény 

abban leli istápját; mert az alispán maga 

nevez ki két kandidátust, kettőt a közgyűlés 

választ, Stammer az elnök, s a törvény azt 

mondja, hogy a kandidáló bizottság köteles 

legalább három pályázót választásra ajánlani. 

Itt pályázik egy sereg strochmann és ezek 

segítségével leszorítható Szánthó, s igy az 

alispán ur jelöltje, valamelyik megyei lakáj, 

szépen megválasztatik. S a többség tombolhat, 

csikorgathatja fogát és elmehet káromkodva 

haza. 

A ma tartandó városi főjegyző állás be 

töltésénél ez az alispán nyíltan bevallott 

célja. 

De itt nem vagyunk Szegváron s ami sike-

rült Kisteleken, az nem fog menni Szentes 

város képviselőtestületének többségével szem-

ben, melyben van annyi önbecsérzet, hogy ily 

gálád szándéknak útját szegi. 

S vigyázzon az, bárki legyen is a vilá-

gon, ki Szentes város közönségének és kép-

viselőtestülete többségének akaratát ily becs-

telen módon szándékolja kijátszani. 

Vigyázzon / © 

— A Csongrádmegyei hitelszövet-
k e z e t ellen, — mint ezt annak idején irtuk, — az 

a klikk, mely a csongrádmegyei irányzat ellen küz-

dőkkel szemben minden irányban folytatja a hajszát, 

fogtak egy szerencsétlen embert, kinek neve alatt 

pert indítottak. Per alá lett véve az intézet egész 

igazgatósága azon hamis cimen, hogy az igazgató-

ság feloszlatta az intézetet, beszüntette ennek műkö-

dését, mielőtt a közgyűlés a felosztatást kimondotta 

volna. Valami Veres Sándor neve alatt Mátéffy Fe-

renc ügyvéd vezette ezt a pert, melynek más célja 

nem volt, mint kompromittálni az igazgatóságnak 

tagjait, rontani a hitelét az ujon megalakult Cson-

grádmegyei takarékpénztárnak. — Nagy cikkek vol-

tak irva a „Szentes és Védéké"-ben, hangosan hir-

detve, hogy a hitelszövetkezet igazgatósága megron-

totta a részvényeseket és visszaélést követett el s azért 

bünperbe kerül az egész igazgatóság. Nagy zajt keltett 

volt ez a becstelen támadás akkor és érdekkel nézett 

ezen per elé mindenki, melyben egy megvásárolt 

részvény állt az egész intézettel szemben. S ezt 

a részvényt képviselte a perben Mátéffy nem ügy-

védi haszonért, hanem, hogy a hitelszövetkezet igaz-

gatósagának közbecsülésben álló tagjaival szemben, 

pénzintézeti kérdésben a közhiteit megrenuitse, s az 

igazgatósag tagjait nyilvánosan kompromittálja. 

S ez természetes dolog volt; mert hiszen a 

Csongrádmegyei hitelszövetkezet élén Balogh János 

all, mint igazgató, s az igazgatóság tagjai Sima Fe-

renc és dr. Ecseri Lajos, tehát ezeket az embereket 

discreditálni kell minden uton, minden áron. 

Ez a cél. Ezért kellett belevinni ebbe a perbe 

egy szerencsétlen embert, kinek neve alatt az-

után még közigazgatasi uton is meg lett támadva 

Balogh János; mert hiszen Veres Sándornak nagy 

érdeke, hogy a „Csongrádmegyei hitelszövetkezet* 

ügyei és az árvaszék dolgai élén álló Balogh János 

szereplése compatíbilis-e ? 

Napokig folyt a vizsgálat. És eme vizsgálat 

alatt álltak Balogh János, Szénássy Ferenc, Sima 

Ferenc, dr. Ecseri Lajos, Szánthó Lajos, Neufeld 

Hermann, Hoffer Adolf, Kovács János épitész, Sar-

kadi-Nagy Ferenc, Cukkermann Soma doktor, Feuler 

Márton, Széli Imre, Danielisz Károly, Pollák Antul stb. 

Ezen urak ugy lettek a közönség és bíróság 

előtt meghurcolva Veres Sándor neve alatt s a 

Szentes és Vidéke által, mint akik a hitelszövetkezet 

ügyeit lelkiismeretlenül kezelik. 

A törvényszék pár nappal ezelőtt döntött ebben 

a kérdésben. A srtochmannul használt Veres Sándort 

keresetével elutasította és a költségekben elmarasz-

talta. — Ezen embernek egy száz frt értékű részvé-

nye volt. Ki hiszi azt, hogy ez az ember ezen rész-



2. oldal. 

vényében fekvő tőkéje érdekében indította ezt a pert 

s hogy ő fizeti a költségeket? 

Ki hiszi ezt? 

Azt hisszük, hogy a közönség megítélheti az 

ilyenfajta perek értékét és az ezen perek mögött 

játszó emberek erkölcsét. 

Helyi és megyei hirek. 
— P á l y á z ó k . A mai napon délelőtt 10 óra-

kor tartandó városi közgyűlésen betöltendő főjegy-

zői állásra nem nyolc, hanem összesen kilenc pá-

lyázó van. Emlékezet okáért még egyszer ideiktatjuk 

neveiket: Szanthó Lajos, Vecseri Sándor, Tasnádi 

Antal, Orosz János, Pap Ödön, Szabó József, Mikec 

Ödön, Magyar Elek, Szakai Mihály. — A valasztas 

iránt ugy a városi, mint a megyepártiak részéről 

nagy az érdeklődés, sőt, mint halljuk, a inegyepárti 

kortesek mar napok óta kilincselnek is a városi párti 

képviselőknél, ezeket kapacitalandó. 

— Z a r o ü n n e p e l y . Főgymnasíumunk évet 

zaró ünnepélyére, mely ma délelőtt 9 órakor fog az 

intézet dísztermében megtartatni, ismételten felhív-

juk a szülők es tanügybaratok figyelmét. 

— S a j t ó p e r lapunk ellen. Mint halljuk, 

Stammer ahspan csakugyan sajtópert akar indítani 

ellenünk, a lapunk két utóbbi szamaban az ő alis-

pani szereplesere vonatkozo kegyetlen; de minden 

ízében igazsagos kritika folytan. Mi azonban e hir-

lelesnek nem hiszünk; mert Stammer ur az ó kor-

mány zatanak visszaéléséit es bűneit nem meri egy, 

minden parterdeken felül allo, becsületes emberek 

eaküdszekének ítelete ala bocsajtani. 

— T o r n a u n n e p e l y . A főgimnáziumi tanu-

lok tornavizsgaja vasarnap délután 5-től 7 oraig a 

közönség elenk erdeklődese mellett tartatott meg. 8 

ez az evról-evre íokozodo erdeklődes csak terme-

szetes; mert amily mertekben nő ez erdeklődes, 

a közönség részéről, ugyanazon, sőt egyre tokozot-

tam mervben tökély esbülnek a produkciók, mely-

lyei ltjaink a közönségét úgyszólván meglepik. S 

hugy ez így van, az íőkép az intezet derék tornata-

nárának, Bóna Sandornak köszönhető, ki mindent 

eikovet arra való nézve, hogy intezetünk e tekintet-

ben is kiallja a versenyt bármely rnas hazai fóis-

kuiaval. — A verseny lefolyásáról röviden a követ-

kezőket írhatjuk: 

A korlát- és nyujtógyakorlatokért a 4 forint 

veiáenydijat a bíráló bizottság Bobicsek János V., a 

'1 ülőt pedig Bozner Lipót VI. oszt. tanuloknak 

iteiie. — A gyürühinta és maszas gyakorlatoknál a 

SZENTESI LAP. 

| 3 frt pályadijat Csergő Lajos VI., az 1 frtot pedig, 

a közönség nagy tetszésére, a pici termetű és igen 

ügyes produktióval közreműködő Pataki Antal I. oszt. 

tanulók nyerték meg. — A magas, hosszú- és roham-

ugrásokért az egy arany jutalmat a mindenben leg-

kiválóbb tornász, Csergő Lajos VI. oszt. tanuló kapta. 

— A z i p a r o s t a n o n c o k munkakiálütása 

tegnap délután 6 órakor záratott be ünnepélyesen 

csekély számú érdeklődő közönség jelenlétében, s 

ugyanez alkalommal osztattak ki a jutalomdijak is 

a biráló bizottság által kitűnőnek osztályozott tanon-

cok között. Az egyes iparágakból külön-külön ala-

kított bíráló bizottság a kiállított tárgyak közül kitű-

nőnek talált 21-et, jelesnek 27-et, jónak 32-őt, elég-

ségesnek 11-et és kétesnek 5-öt. 

A kitűnő osztályzatot nyert munkát készített 

tanoncok közül 1—1 ezüst frt jutalmat és diszok-
mányt nyertek a következők: 

1. Péntek Sándor, Marosi Pál asztalos tanonca. 

2. Vári Imre, Ibolya János cipész tanonca. 

3. Török Lajos, Simon Eduárd cipész tanonca. 

4. Árvái Bálint, Varga Béniámin cipész mester 

tanonca. 

5. Bődi Géza, Kmetykó László cipész tanonca. 

6. Szép János, Soós Ferenc csizmadia tanonca. 

7. Dinnyés Gábor, Juhasz Sándor csizmadia 

tanonca. 

8. Sarkadi-Fazekas Imre, Sarkadi-Fazekas Lajos 

korsós tanonca. 

9. Tóth Sándor, Tó'h Ferenc korsós tanonca. 

10. Varga Lajos, Gsőszi Benjámin kovács ta-

nonca. 

11. Plesch János, Cukkermann Ignác kőfaragó 

tanonca. 

12. Hajdú Antal, Szőke Matvás kőműves tanonca. 

13. Jávorfi Gábor, Tóth Bén^áminné könyvkötő 

tanonca. 

14. Johannovits Sándor, Kertész József lakatos 

tanonca. 

15. 

16. 
tanonca. 

17. Rác Kálmán, Kotvics Lajos szabó tanonca. 

18. Aradi Ignác, Karay Ferenc, szíjgyártó tanonca. 

19. Tukacsli György, Sulc András szíjgyártó 

tanonca. 

20. Krébec Lajos, Krébec József takács tanonca. 

21 Csmela Sándor, Kolpaszky Lajos tímár 

tanonca. 

Jelesen osztályoztattak és dicsérő oklevelet nyer-

tek a következő tanoncok munkái: 

Dorogi Bálint csizmadia, Garay Géza ezüst-

Molnár Antal, Molnár Bálint szabó tanonca. 

Dömsödi Bálint, Dőmsödi József szabó 
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műves, Tőrök Bálint kosárfonó, Nyiri Sándor kosár-

fonó, Komendát Bálint kosárfonó, Kiss József 

szabó, Bozó József molnár, Spitzer Árpád molnár, 

Zánthó Mihály szabó, Sarkadi-Nagy Antal szabó, 

Dancsó Flórián szabó, D.-Szabó Lajos czipész, 

Musa Ferenc kárpitos, Pengő József fazekas, Kola 

Sándor cipész, Simon János szabó, Markovíts Sán-

dor lakatos, Kálmán Ferenc cipész, Csendes Bálint 

lakatos, Spitzer Sándor lakatos, Dósai Kálmán réz-

öntő, Kutas Antal szabó, Halász Lajos cipész, Gál 

Bálint szabó, Pólya János szabó, Magyar Gergely 

asztalos. 

A kiállítás ezúttal — sajnosan kell konstatál-

nunk — jóval mögötte maradt az előző évben 

rendezetteknek s ez nemcsak a tanoncoknak róható 

fel bünül; de nagy részük van benne a mestereknek is. 

— A d o m á n y . A felvidéki magyar közmű-

velődési egyesület még a tél folyamán tagok gyűj-

tése iránt kereste meg városunk polgármesterét. A 

gyűjtéssel Aradi főkapitány lett megbízva, a taggyüjtés 

azonban nem sikerült s mindössze 9 frt 80 kr. 

folyt be adománykepen. 

— Éle tb i z tos í t ás 10 k r . h e t i d i j j a l . 

Lapunk mult számának hirdetési rovatában megjelent 

ily cimü hirdetésre vonatkozólag vesszük a hírt, 

mely szerint ennek mintegy kiegészítéséül; de ugyan-

csak a magyar-francia biztositó-társaság védnöksége 

alatt, egy helyi jótékony egyesület alakítása is tervben 

van, ugyancsak 10 kr. csekély heti díjbefizetés mellett. 

Az egyesület — mint értesü ünk — legalabb is 1000 

kötvény jegyzése esetén fog megalakulni, egy-egy 

tag azonban 5, 10, vagy 100 kötvényt is jegyezhet, 

természetesen annyiszor több 10 kr. heti díjfizetés 

mellett, ahany kötvényt jegyzett, — s minden egyes 

kötvény birtokosának biztosit életében (betegség 

esetén) napi segelyt, ingyen gyógyszert és orvost, 

halala esetére pedig temetési költséget. E szerint az 

alakítani tervelt egylet a leghumánusabb alapokra 

lesz fektetve, amennyiben tagjainak baleset vagy 

munkaképtelenség esetén napisegélyt, az aggkor elér-

tevei jelentékeny tőkét, halála eseten pedig temetkezési 

költséget biztosit. — Az egylet megalakításán buz-

gólkodók jelenleg az alapszabalytervezeten dolgoz-

nak. — Az egylet megalakitasahoz, mint már fentebb 

is jeleztük, 1000 kötvény jegyzése szükséges, hogy 

megkezdhesse működését. Egy tag azonban egynél 

több kötvényt is jegyezhet, s annyi 10 krnyi illetéket 

fizet, ahány kötvénynek a birtokosa és viszont köt-

vényei arányában részesül segélyben. így például: 

ha egy 20 éves valaki halála esetere 156 frt 75 krt 

biztosit, betegsége esetén még 50 kr. napi kárpót-
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Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p * számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Rosetti .művész ur" ezen kivül viszont 

szerelem és bizonyos jogokról is merészelt beszélni, 

— folytata a báróné, mialatt gonosz, szúró tekintete 

leauya kipirult arcan nyugodott, — csak természetes 

tehát, ha a végsőig lettem ingerelve. No, de meg-

kapta az érdemleges valaszt szemtelen viselkedéseért, 

s ezek utan én tovább nem akarván fürkészni, hogy 

volt-e, avagy van-e — habár csak vélt — joga is 

es leányunk, a bárónő kezét megkérni? Ezen ügyet 

en a magam részéről teljesen befejezettnek tekintem. 

— Én is, — felelt a báró gondolataiba merülve, — 

a ,művész ur" megérdemelte, amit kapott. Azt 

alhtani, hogy velünk egyenrangú, mégis csak szem-

telenség ! 

— Igazad van apám, — szólt közbe csúfolódva 

Róbert, — Verhagen Katica, a szép keztyüárus leány 

nemde inkább hozzá illő volna? 

' - Ha ez tréfa akart lenni, ugy ki kell jelen-

tenem, hogy ügyetlen, nagyon ügyetlen tréfa, •— 

vágott közbe Jenő ingerülten, — Rosetti ügyei min-

ket a legkevésbé sem érdekelnek. 

* : A báró tekintete fürkészőleg nyugodott Róber-

ten, azonban szóhoz nem juthatott; mert a báróné 

vette fel ismét a szót: 

— Egy szó, mint száz: Kornélia igent mond és 

punktum, — monda. — Pont 8 órakor várlak szo-

bámban. Öltözetedre a lehető legnagyobb gondot 

fordítsd. Ha talán nem tudnád magad elhatározni, 

hogy mely ruhát öltsd magadra, szívesen szolgálok 

tanácscsal. 

— Erre felemelkedett helyéről, könnyedén 

meghajtá fejét és visszavonult lakszobájába. A báró 

szintén elhagyta a termet. 

— Tehát ma este 8 órakor, — mondá Róbert 

szivartárcáját elővéve és a tükör elé állva, — félek, 

hogy nagyon unalmas estély lesz, ha nem a szebbik 

oldaláról tekinted a dolgot. Rosszul cselekszel, ha 

így tész; gróf Winterfeld nagy világfi, nagy házat 

fogtok vinni, s csak tőleg függ, hogy az uralmat 

egészen magadhoz ragadd. Parole d' honneur! csak 

azt szeretném, ha a mama nekem is hasonló par-

tiét találna. 

— Frivol nézet s szégyeld magad érte, — vála-

szolt Kornélia dühösen. 

Sőt ellenkezőleg, — folytatá Róbert, — én 

minden előnyt a magam részére biztosítanék, s egye-

bekre nézve is megtartanám a szabadakaratot. — 

Az olyan házasság, mely kölcsönös vonzalmon alap-

szik, nagyon unalmassá válik. Majd ha egyszer 

Winterfeld grófnő leszesz, hagyd őt a maga utján 

járni; mert csak így biztosithatod magadnak a teljes 

szabadságot és függetlenséget. S most isten veled, 

a viszontlátásig estére! 

Midőn Jenő és Kornélia egyedül maradtak a terem-

ben, Jenő részvétteljes hangon igy szólt Kornéliához: 

— S te el vagy határozva az ellenszegülésre? 

— Ha lehetne, ezt tenném a legszívesebben. 

S mi történnék az esetben, ha ellenszegülnék? 

— Könnyű kitalálni. A dolog már annyira 

fejlődött, hogy meg kell adnod magad, ha csak nyilt 

botrányt nem akarsz előidézni. 

— Sajnos, én is hasonló nézetben vagyok, — 

felelt Kornélia, kinek gyönyörű hófehér arcán nyoma 

sem látszott a felindulásnak, — egy reményem volna 

még csupán, ha megkérném atyámat s ő közbevetné 

magát. 

— Tetted már? kérdé Róbert. 

— Igen. 

— S mit mondott? 

— Hogy nem segíthet. 

— Ugy hasztalan minden, — mondá Jenő vallat 

vonva, — Rosetti illetlen viselkedése után meg 

epen meg se hallgatna többé, mivel most minden-

ben a fenyegető mesaillance rémét látja, s már a 

puszta félelem arra készteti, hogy Winterfeld ezredes 

részére álljon. 

Kornélia bátyja e szavaira mély gondolatokba 

merült. 

— S te mit tennél, ha helyzetemben volnál ? 

— kérdé némi szünet után, megragadva bátyja kar-

jait s tüzesen nézve annak szemei közé, — szólj, 

mit tennél? 

— Én? — kérdé Jenő a meglepetés hangján, 

miközben kezeit szőke fürteibe mélyeszté, — hát — 

dacolnék! . . . . 

(Folytatása következik.) 
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lásban is részesül. Ha ugyanez a 20 éves valaki pl. 

5 kötvényt jegyez, halála esetén kap ötször 156 frt 

75 krt, vagyis 783 frt 75 krt, betegsége tartani ara 

pedig ötször 50 krt, vagyis 2 frt 50 krt naponta. 

— E tárgyra különben még visszatérünk; de már 

most jónak láttuk rá a közönség figyelmét felhívni. 

— A v á r o s i s z e g é n y a l a p ujabban 44 

frt 10 krral gyarapodott. A vármegyei hajdúk fizet-

ték be tegnap ez összeget, mint a f. hó 28-án általuk 

rendezett bál tiszta jövedelmének fele részét. 

— V á s á r . A hódmezővásárhelyi nyári orszá-

gos vásár f. évi julius hó 11-én az allatvasárral 

veszi kezdetét, mit is ezennel a vásározók figyelmébe 

ajánlunk. 

Csarnok, 
Az orleansi szűz bünpere. 

A 15-ik században igen nevezetes bünper volt 
Franciaorszagban. Egy orleansi amazon bünpere 
melyet az angol biróság vett kezébe és melynek tör-
ténete következő : 

Hetedik Károly Franciaország királya harcba 
keveredvén az angolokkal, azok birodalmába hatol-
tak és tért-tér után foglalva, majdnem Párisig men-
tek, midőn a francia kormány elveszté lélekjeiene-
tét és a tanácsot minden irányban elfogadta és 
melybe egy fiatal nő is beavattatni kérte magát. Ez 
Jean d'Arc volt, alig 17 éves, ki férfi ruhában jelent 
meg a francia király előtt és kérte, hogy hadserege 
egy részét engedje át az angolok elleni harcban az 
ő vezényletére. 

A fanatikus nő hivatkozott a szentekre, kik 
álmaiban előtte megjelentek és őt amazoni kőtele-
ségre szólították föl, melynek kivitelére fogadást tett, 
de ajánlata a király által visszautasittatott. 

Csata és vérvesztések után hire terjedvén az 
orlensi szűz ajánlatának, előbb a nép, utóbb maga a 
katonaság kivanta, hogy Jena d'Arc az angolok ellen 
harcoló csapatok élére állíttassák és mutassa meg 
amazoni bátorságát és a szentektől nyert lelki ihlet-
ségét és vezesse győzelemről győzelemre a hadse-
reget. 

A nép és katonaság kivánatának és a fana-
tikus nő ösztönzésének eleget teendő, VII. Károly a 
lehangolt csapatok élére állította a fiatal, szép kül-
sejű, délceg viseletű amazont, ki délceg megjelenésé-
vel és lelkesítő szavaival a francia hadseregbe éle-
tet és elszántságot gerjesztett és kik őt vakon követ-
ték, melynek eredménye győzelemről-győzelemre az 
angol hadseregnek visszaverésére irányitó volt. 

Az angolok a fanatikus nőt bűbájossággal és 
boszorkánysággal vádolva, 10.000 drb aranyat tűztek 
ki fejére, mely nagy jutalomért még a franciák 
között is találkoztak árulók és annak következtében 
Jean d'Arc, az orleansi szűz rövid időn az ellenség 
foglya lett. 

A fogoly nő az akkori század börtön rendszere 
szerint, egy vár tornyába, mely 60-Ö1 magasságú volt, 
záratott, honnan a fanatikus nő. a toronyban talalt 
kötelek segélyével, a legmerésszebb kúszással eresz-
kedett alá s vetette magát szabad térre, de őreitől 
elfogatván, ismét börtönbe került. 

Az angolok erőt nyerve, követelték, hogy a 
fanatikus nőt maga a francia biróság ítélje el és 
annak fejéve Gauchon püspököt nevezték ki, ez pedig 
vikariusa, D. Esteim Jean által a bíróságot részben 
papokból, részben a párisi egyetem tudoraiból — 
az akkori század követelménye szerint alakította meg. 
— reájok erkölcsi kényszert gyakorolva. 

A vádlott védelmére Houpeville jelentkezett, ki 
a vád megszüntetését követelte, kifogást tett a biró-
ság illetősége ellen és védence szabad lábra helye-
zését kérte. 

Mi lett ennek eredménye? A kérelem elutasit-
tatott és az angolok utasítására a vakmerő védő 
elzáratott, védence pedig, a roneni kastélyba hurcol-
tatott, zárkába tétetett, mely elé négy őr állíttatott 
és hogy meg ne szókhessék a fiatal nő, lábaira vas-
bilincs veretett, és ily szigor mellett félévig tartó 
elővizsgálat után, 1431. évben február hóban véte-
tett fel bünpere. 

A per hosszadalmasságát az okozta, hogy vád-
lott előéletéről homályos bizonyítványokat kívántak 
a kérkedő szűz ellen beszerezni, de a francia és 
angol politika az itélethozó bírákat is nehezen tudta 
összeállítani, ugy, hogy a perben a párisi egyetem 
tudorai is meghallgatva lévén, a bűnvádi eljárás, 
mikorra véget ért, 4250 livreszbe került. 

Vádlott nő eleinte makacsul tagadott mindent, 
később bevallotta, hogy a fanatizmusa egy benne 
gerjedt vágy volt, férfias magaviseletet tanúsítani és 
amazonként a harcban résztvenni. 

A vádpontok 70-re szaporodtak fel, de a vég-
tárgyaláskor csak 12 pont maradt meg azokból, me-
lyek terhelőleg hozattak fel. 

A biróság, dacára a közvéleménynek, mely fel-
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mentést óhajtott, az orleánsi szüzt bűbájos boszor-
kánymesterséggel és az angolok elleni gonosz szen-
vedéllyel vezetett fanatikus nőnek nyilvánítván, ha-
lálra ítélte és azt máglyára való vetettésével végre 
is hajtotta. Porait, hogy emlékül el ne hordassék, a 
Szajna folyamba vettette. 

Hazankban mi már ekkor jóval előbbre állot-
tunk a törvénykezésben, mert már Kálmán király 
megtiltotta, hogy boszorkányokról, kik nincsenek, 
említés se tétessék. 

R. E. S. 

Közgadaság. 
A vetések állása. 

A vetések állása és a mezőgazdasági állapot 
junius hó 13-26-ig a földmivelésügyi minisztérium-
hoz beérkezett jelentések alapján a következő volt: 

A múltkor jelzett vihar es jégeső okozta karok 
nagy részét a vetések kihevertek ; helyenkint, a hol a 
jeg nagy kart okozott s a vetések kisatnyultak, kiszán-
tottak s mas magvakkal pótolták. A lefolyt két hét 
folyamán országszerte bőven volt csapadék, néhol 
mar a tulsok eső miatt a bujább növényzet meg-
dőlt, s az alföldön, a Duna jobb és balpartján pedig 
22-23-án kőd is volt, de nagy kárt nem okozott. 
A rozsda és üszög is fellepett s a vetések sásán és 
szárán mutatkozik, kisebb mérvben a megdőlt gabo-
nanemüekben sok helyen terjed. Az országos átlag 
szerint jó közép termésre van kilátás. 

A r o z s is javult s ha nem is közelíti meg a 
tavalyi terméshozamot, minőségileg kielégítő termés-
hozamra van kilátás; a rozskalaszok is jobbára jól 
képződtek, kelyenkint azonban ezek gyengék; az oka 
ennek, hogy a vetesek alacsonyak és vékonyszáluak. 

Az ő s z i á r p a aratasa több helyen már meg-
kezdődött ; a keresztek szama meglehetősen kielégítő 
s altalaban közép és jó középtermésre szamitanak, 
az őszi minőségileg jó termést ígér. A tavaszi is 
javult, de annyira nem, hogy javulasa kielégíthetné 
a gazdákat, mert több helyen sárgul és megdőlt, e 
miatt féltik, hogy hanyatlani is fog. Kalászát jobbára 
kivetette. 

A z a b is hányja fejét, néhol már szépen áll, 
de vannak videkek, a hol épp ugy, mint az arpa is, 
a sok esőt sinyli s melegebb időt óhajt; a vetések 
helyenkint igen jól fejlődnek. 

A r e p c e aratasa néhol befejeztetett, másutt 
most folyik; helyenkint a repce még csak érik. A 
termés különböző, néhol jó, mi csak elvetve fordul 
elő, általaban véve csak gyenge közepes és középén 
aluli. 

A k u k o r i c a helylyel-közzel a sok eső miatt 
sárgulni kezd; nagy átlagban kielégítőnek jelezhető; 
töltögetését is a sok eső akadályozza. 

A s z ő l ő k jól hajtanak ugyan, de ritka helyen 
fognak kielégítő termést adni; az eső ennek is meg-
ártott. Gyümölcs csak szórványosan igér jó termést. 

3000 hold szántóföld 
olcsón és örök áron eladó; értekezni lehet 

J u h á s z J á n o s birtoknyilvántartóval Szen 
tesen. 

2850.—891. E. 

Hirdetmény. 
A szentesi követválasztó kerület központi 

választmánya által közzététetik, hogy a követ-

választóknak az 1892-ik évre érvényes ideig-

lenes névjegyzéke Szentes város közigazga-

tási iktatóhivatalában f. évi j u l i u s h ó 5 - i k 

nap já tó l 2ő-ig bezárólag közszemlére lé-
vén kitéve, ezen idő alatt a névjegyzéket d. e. 

8 órától 12-ig mindenki megtekintheti, d. u. 

2 órától 6-óráig lemásolhatja, miről oly hozzá-

adással értesíttetik a közönség, hogy a név-

jegyzék ellen az 1874. évi XXX11I. t. c. 

44. §-nak rendeletéhez képest bárki is, ugy 

saját személyét illetőleg, valamint a névjegy-

zékben történt bármely jogtalan felvétel, vagy 

kihagyás miatt felszólalhat. 

A felszólamlások beadása határidejéül 

f. évi julius hó 5 tői 15 ig bezárólag terjedő 

idő, a felszólamlásokra teendő észrevételek 

beadására pedig az idézett törvény 53. §-a 

értelmében julius hó 16-tól 25-ig terjedő 10 

nap tűzetik ki. Figyelmeztetnek az érdekeltek, 

hogy a felszólamlások és az azokra tett 

észrevételek a szentesi választó kerület köz-

ponti választmányához cimezve, a szükséges 

iratokkal felszerelvén, bélyegmentes beadvány-

ban Szentes város polgármesteri hivatalánál 
Írásban nyújtandók be. 

Kelt Szentes város központi választmá-
nyának 1891. évi junius hó 15. és 16-án 
tartott üléséből. 

Sarkadi-Nagy Mihály , 
polgármester, mint a kpv. elnöke. 

Beszédes István, 
1—3 kpv. jegyző. 

Felhívás előfizetésre 
a 

julius—decemberi félévre. 
A Magyar H i r l ap első számának meg 

jelenése óta, több mint három hónap mult el. 

Hálával ösmerjük el, hogy az ország 
olvasóközönsége lapunkat már megindulá-
sakor a magyar hírlapirodalom történetében 
páratlan bizalommal halmozta el. 

Fokozott szellemi és anyagi erőfeszítés-
sel igyekeztünk hálánknak kifejezést adni, és 
ez irányú törekvésünk jövőben sem fog lan-
kadni. 

Politikai irányunk alapjait már első föl-
hívásunkban kifejtettük.| 

Ettől valamint eddig nem tágítottunk, 
ugy jövőben sem fogunk eltérni. Nem szemé 
lyeknek, hanem elveknek fogadtunk hűséget 
és ezért — tekintet nélkül a személyek iránt 
táplált rokon vagy ellenszenvre — az elvek 
s nem az egyének szolgálatában állunk. A 
kormány és egyes tagjai, valamint a közügyek 
élén álló férfiak nézetei és tényei fölött véle-
ményünknek igyekeztünk minden melléktekin-
tetektől függetlenül kifejezést adni addig, ezt 
fogjuk tenni jövőben is. 

A politikai pártok működését teljes tár-
gyilagossággal reprodukáljuk, e működés 
fölött való véleményünket nyíltan, világosan 
kifejezzük, ettől, valamint meggyőződésünk 
kifejezésétől sem kellemetlenségek, sem fe-
nyegetések által elrettenteni magunkat nem 
engedjük. 

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes 
törekvést bármely oldalról és bárkitől jöjjön, 
megtámadjuk és elitéljük a helytelent a pár-
tokra és személyekre való tekintet nélkül. 

A szabadelvű irányzat szóban és tettben 
a mi lapuukban visszhangra talál, ennek az 
irányzatnak a meghamisítása, a retrogad és 
reakciónárius törekvés az, a mivel, míg erőnk 
birja, szembeszállunk és küzdeni fogunk. 

A 67-diki kiegyezés alapján állunk és 
maradunk, államunk fejlődését tradícióink, 
nemzeti szokásaink figyelembe vétele mellett 
a szabadelvű reformok utján akarjuk előmoz-
dítani. 

Ez elvekért küzdvén, a „Magyar Hírlap" 
rövid fönnállása alatt oly számban gyűjtötte 
maga köré a jó barátokat és híveket, mint 
még soha ily rövid idő alatt újság, mely a 
magyar állam határai közt megjelent. 

A „Magyar Hirlap" a mint eddig is volt, 
a jövőben is az eddigihez hasonlóan gazdag 
tartalmú napilap lesz. 

T á r c a r o v a t u n k csupán egyetlen elv-

nek hódol: hogy okos, érdekes, modern cik-

keket szerezzen mindenünnen, bár ha fárad 

ság, vagy utánjárás árán juthatna csak az 

ilyen müvek birtokába. Nem csupán az elis-

mert nevek kultuszát űzi, hanem a névteten, 

akár kezdő írók munkáit is közvetíti a közön-

séggel, ha azok egy, vagy más tekintetben 

figyelemreméltó vonásokkal dicsekedhetnek, 

Ugy a novellisztikus tárcákat, mint az úgy-

nevezett kontempláló, elmélkedő cikkeket egy-

aránt szívesen kiadja, ha elmések, érdekesek, 

elevenek s nem ellenkeznek azzal a diszkré-

cióval, melyet egy család számára készült 

újságnak soha sem szabad szem elől tévesz-
tenie. 
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A p r ó o ikke iben a „Magyar Hírlap * 
könnyed, fürge tollal dolgozza föl mindamaz 
aktuális eszméket és eseményeket, melyek az 
idő szerint az ország és világ különböző el-
méit foglalkoztatják. 

Ujdons ág i r ova t a minden magyar-
országi hírlap közt a legdúsabb s nincs egyet-
len olyan száma, mely egész halmazát ne 
közölné a legfrisseb, legeredetibb híreknek, 
melyeknek egy részét csupán a „Magyar Hír-
lap *-ból tudhatja azon a napon a közönség. 
Bár minden nevezetesebb városban, sőt min 
den népesebb községben van külön leve-
lezőnk, ujdonság-pályázatunk révén napon-
kint tömegesen érkeznek hozzánk önkéntes 
levelezőink tudósitásai. 

Apró rovatainkat, minők a színház, a 
törvényszék, a főváros, mind szakavatott, régi: 
tapasztalt újságírók szerkesztik, kik gyorsan és 
részletesen ismertetik meg lapunkban mind-
azt, arai a közönséget érdekelheti. 

Szerkesztői üzenetek cimü rova-
tunk kedveltségét fényesen bizonyítják ama 
szám nélkül való levelek, melyek szerkesz-
tőségünk asztalain naponkint összegyülekez-
nek. Olvasóinak a „Magyar Hirlap* minden 
lehető alkalommal szívesen áll e rovatban 
rendelkezésére; a beküldött munkákat lelki-
ismeretesen megbírálja, vitás, vagy nehezeb-
ben eldönthető kérdésekben tanácsot ad, s 
egyes társadalmi problémákat élénken, sok-
szor humorral beszél meg. £zek a szerkesz-
tői üzenetek képezik ama láthatatlan kapcsot, 
mely a „Magyar Hirlap *-ot az olvasó közön-
séggel összeköti. 

V SZENTESI LAP. 

A „Magyar Hírlap* következő pályázato-
kat tűzte ki, melyekkel a széplitteratura né. 
mely ágán tehetségéhez képest lenditeni akar-
Igy novellára 100 darab aranyat, tárcacikkra 
40 darab aranyat és egy eredeti ujdonságre 
10 darab aranyat tűzött ki jutalmul. Ez az 
utóbbi pályadij állandó és minden hó 20-ik 
napján okvetlenül kiadatik annak, a ki a leg-
jobb, legérdekesebb újdonságot bocsátotta a 
hirlap rendelkezésére. 

A „Magyar Hirlap* rendes tartalmán 
kivül három mellékletet ad olvasóinak he-
tenkint. 

Minden vasárnap mezőgazd. mellékletet, 
minden kedden irodalmi mellékletet 
és minden csütörtökön tanügyi mellék 

letet küld szét olvasóinak, melyeknek redigá-
lását igazi szakférfiak végzik sok tudással és 
törekvéssel. 

A „Magyar Hirlap * minden előfizetője — 
legyen az bár régi, vagy olyan, a ki most 
lép be az előfizetők sorába — ingyen és 
egész terjedelmében megkapja főmunkatársunk, 
Mikszáth Kálmán 

„Galamb a ka l i tkában" 
cimű terjedelmes elbeszélését 

A „Magyar Hirlap* szerkesztőségének 
belső tagjai a következők : 

Abonyi Árpád, Ambrus Zoltán, Bátta-
széky Lajos, Fenyő Sándor, (h. szerkesztő), 
Füredi Mór, György Endre, Horváth Gyula 
(felelős szerkesztő), Irmei Ferenc, Janovics 
Pál, Kürthy Emil. Kohn Dávid, Káinoki Izor, 
Márkus Miksa, Mikszáth Kálmán (főmunka-

75. szám. 

társ), Szana Tamás, Szomaházy István, Szemere 
Attila. Szeredai-Sváb Leó,Szabó Endre, Szemere 
Huba, Zilahi Kiss Béla. 

Magyar H i r l ap . 

Előfizetési árak: 
Egész évre . 
Hat hóra . . 
Három hóra . 
Két hóra . . 
Egy hóra . . 

14 frt - kr. 
7 „ - * 
3 
2 
1 

50 
40 
20 

A „Hét* cimü szépirodalmi hetilappal 
együtt: egész évre 20 frt, félévre 10 frt, 
negyedévre 5 frt. 

Juliustól kezdve lapunk előfizető kedvez-
ményes áron rendelhetik meg az „Üstökös* 
humorisztikus heti lapot is, t. i. a „Magyar 
Hírlapot" és az „Üstököst* együtt egész évre 
(22 frt helyett) 20 frtért, félévre 10 frtért, 
negyedévre 5 frtért. 

Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek előfi-
zetésük jiinius 30-án lejár, az előfizetés meg-
újítására tisztelettel fölkérjük, egyúttal érte-
sítjük, hogy a nyári idény alatt azoknak, kik 
nyaralóhelyet keresnek föl, vagy utazásokat 
tesznek, szívesen utánküldjük a lapot, ha a 
cimet előzetesen tudatják velünk, 

A fővárosban és a szomszéd nyaraló-
helyeken a Magyar Hirlap már korán reggel 
kapható. 

A „Magyar H i r l ap* k iadóh iva ta la 
Budapest Granátos-utca 16. 

Tessék meggyőződni róla, hogy a 

Trstlo'baxi a, leglrit'üinő'b'b szer minden rovar ellen, 
. ez, mint semmmi más egyéb szer, a legmeglepőbb erővel és gyorsasággal irt ki minden me* levő férget hogy még 

csak nyoma sem marad. Legcélszerűbb használási módja a porlitó készülék, a ráillesztett Zacherlin takarítóval 

A Z a c h e r l i n t nem szabad valamiképpen a közönséges rovarporokkal összetéveszteni; mert a Z a c h e r l i n v a l ó d i 
k ü l ö n l e g e s s é g , mely sehol és soha sem kapható máskép, mint 

lepecsételt palackokban ZACHERLIN J. felirattal ellatva. 

miután 

6 — 1 0 

tfwntw, 1891. Nj imaUtt Sima Fereaci *y«r*sajtojan. 




