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Előfizetési araK: 
Egy evre . . 

Fel evre . 

ed evre . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőbe^ : 

Kur< aparti-utca 31. szám. hova a 

l*p szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetesi pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HiraetéseKre nezve 
* iap egy oidaia 24 heiyre van Deosztva 
Egy oely ara 90 kr. Belyegdij miooen 

neiKtatastol KUIÖII 3ü kr. 

Hiraetesek Schönfeld A. könyvkereske-

désében is íelvetetnek 

Bermeotetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak ei. 

xtíyilcter-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v n á n a p , k i d d n t 8 p e . t e k e . r e c o s ! 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sohonfeld A. kftnyv- ei papirkcrtakedéséMa. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Hány tanár kell? 

A tanári létszám kérdése a legközelebbi 

közgyűlésen ismét erős vitára adott alkalmat, 

s a legsajátságosabb helyzetet az teremtette 

e kérdésben, hogy a képviselőtestület két 

tanár tagja folytatta a legélesebb harcot a 

tanár urak kényelme érdekében, ami termé-

szetes, hogy a vitát nem szelidité, hanem 

csak bevitette azok küzdelmét, kik ebben az 

ügyben, a város és kormány között, a tanári 

létszám kérdésében létre jött, egyezségszámba 

menő, első feltételeket tekinték kiindulási pon-

tul és a tanároknak fizetés felemelés iránt 

beadott kérelmüket támogató azon kinyilat-

koztatásukat, hogy ők tíz tanárral fogják a 

szentesi gimnasium 8 osztályát ellátni. 

Mindkét indok döntő számba megy arra 

nézve, hogy a képviselőtestület mereven 

ragaszkodjék ahhoz, hogy intézetünket 8 osz-

tály mellett 10 tanár lássa el. 

A miniszter ugyanis, mikor a szentesi 

VI. osztályú gimnasiumnak 8 osztályúvá fej-

lesztését engedélyezé, kimondta, hogy ez eset-

ben köteles a város 10 tanárt állítani be. 

Szentes ezt elfogadta és kész is a tiz tanárt 

beállítani, sőt ezek mellett külön dotáci-

óval taníttatja a zenét és francia nyelvet, 

külön tanárral a tornászatot, ugy, hogy tény-

leg a rendkívüli tantárgyakon kivül 11 tanár 

lesz alkalmazva, ha még egy tanárt válasz-

tanak. 

A képviselőtestület többsége tehát ragasz-

kodik ezen miniszteri rendelethez, melyet ké-

sőbb a miniszter önkényesen megváltoztatott 

ugy, hogy a tanárok a város és a gimnásiumi 

bizottság tudta és hozzájárulása nélkül, 11 

tanári létszámhoz osztották be a jövő tanévre 

a tantervet. 

A miniszter a tanároknak a főigazgató-

ság utján, a város tudtán kivül, szépen meg-

csinált ezen tantervét szó nélkül elfogadta és 

rendeletileg meghagyta, hogy a város még 

két tanárt válasszon. — Ez ellen akkor la-

punk felszólalt, s lapunk szerkesztője felszó-

lalt ez ellen a közgyűlésben is és a képviselő-

testület felirást határozott el a miniszterhez 

aziránt, hogy álljon el a 11-ik tanári állás 

szervezésének megkövetelésétől. 

A miniszter leirt, hogy egy évre eláll; 

de azután megköveteli, hogy 11 tanárt tart-: 

son a város. 

Ezen rendelet tárgyaltatott most a köz-, 

gyűlésben és Szánthó Lajos indítványozta, 

hogy a város kérje a minisztert, hogy ne csak 

egy évre, hanem továbbra is engedélyezze, 

hogy 10 tanárral legyen ellátandó a szentesi 

gymnasium. Indítványát megokolta azzal is, 

hogy mikor a tanárok fizetése felemeltetett, 

ők magok mondták, hogy tanitani fogják a 

miniszter által elébb megállapított 10 tanári 

állás mellett a görög nyelv pótlására szolgáló 

tantárgyakat. 

A közgyűlés a fizetést felemelte, erkölcsi 

kötelességük most a tanároknak beváltani 

igéretöket. 

Mi pedig még azt tesszük ehhez, hogy : 

ha egy évig lehet az oktatásügy hátránya nél-

kül 10 tanárral vezetni a gimuásiumot, hát 

miért ne lehetne azon tul is, ha csak a nö-

vendékek létszámszaporodása később nem 

kivánja a szaporítást. 

Ha egy évig lehet akkor lehet, tovább is 

és a legnagyobb fokú önzést látunk a ta-

nárok egy részéről azon küzdelemben, hogy 

mindenáron szeretnék a létszámszaporitást. 

Tessék hetenkint egy vagy két órával 

egy-egy 'anárnak többet tanitani, s aztán 

meg vau oldva a kérdés és azt hisszük, hogy 

ezt az áldozatot, mely nem pénzbe, hanem 

hetenként egy pár órai fáradságba kerül, a 

tanügy érdekében hozott óriási áldozatok 

mellett a tanároktól a szentesi közönség 

nagyon elvárhatja ! — ' — 

Városi közgyűlésből. 
— julius 28. 

A nagy munkaidő és a szokatlan hatarnap 

dacára, melyet különben Udvardy Sándor interpella-

tic alakjaban szóvá is tett az ülés elején, — a mai 

napra egyhehitt közgyűlés nemcsak eléggé népes, de 

egyúttal zajos is volt. Különösebben két tárgy, a 

polgármesteri hivatalnak Magyar József h. polgár-

mester részére lett átadasaról szóló küldőttségi jelen-

tés kapcsán, ezen hivatalnak máig sem lett betöl-

tése miatt dr. Filó Lajos által tett inditvány s a 

közoktatásügyi ministeinek a városi gimnáziumi tana-

rok létszámanak megallapitása targyában érkezett 

leirata keltett élénk vitát, melynek vége az lett, hogy 

az immár 4 hét óta üresen álló polgármesteri szék 

haladéktalan betöltésének elrendelése iránt az alis-

pani hivatal a belügyminister utján megszorgalmaz-

tatni kéretett, s ezen hatarozat csak birtokon kívül 

felebbezhető, — a gimnáziumi tanarok létszamanak 

pedig tovabbra is 10-ben leendő meghagyása iránt 

a ministerhez ujabban is felir. Határozatba ment 

végül, hogy a közgyűlések jövőre lehetőleg minden-

kor vasárnap tartassanak. 

A közgyűlés befolyásáról a következőket Ír-

hatjuk : 

Elnök Magyar József h. polgármester a gyűlést 

d. e. 9 órakor megnyitván, bejelenti, hogy miután 

a közgyűlési meghivók kibocsajtasa után még két 

ügy erkezett be hozzá, ezeket szintén tárgyalásra 

tűzi ki. Az elsőben dr. Pollák Sándor főorvos kért 

egészsége helyreállítására négy heti szabadságidőt, 

a másodikban pedig több városi képviselő a gyűlé-

seknek jövőre lehetőleg vasárnapokon tartásának 

elhatarozása iránt tett indítványt. A közgyűlés mind-

két ügyet a tárgysorba vett ügyek előtt intézte el, s 

pedig akként, hogy dr. Pollak Sándor részére a négy 

heti szabadságidőt megadta, s a közgyűléseknek jö-

vőre lehetőleg vasárnapokon leendő tartását elha-

tározta. 

Ezután Udvardy Sándor interpellálta meg a h. 

polgármestert a közgyűlésnek keddi napra történt egy-

behívása miatt. A h. polgármester Udvardy interpd-

latiójával szemben azzal védekezett, hogy hétfőn a 

főkapitanynyal egyetemben egy alispani értekezleten 

kellett részt vennie. A közgyűlés a valaszt Sima 

Ferenc indítványéra az adott viszonyok között tudo-

másul vette. 

Ezután a polgármesteri hivatalnak Sarkadi-Nagy 

Mihály lemondott polgármestertől átvétele targyaban 

s Magyar József h. polgármester részére lett atada-

sáról szóló küldőttségi jelentés olvastatott fel, mely 

azon megjegyzéssel vétetett tudomásul, hogy Sarkadi-

Nagy Mihálynál a vasutügyi íratok a végleszamolasig 

továbbra is meghagyattak. 

A küldöttség jelentésének felolvasasa utan dr. 

Filó Lajos allt fel, s hosszabn, szép beszéd beveze-

tésével, mely altalanos lelkesültséget keltett, ínuitva-

nyozta, hogy miután tudomasa szerint mar a belügy-

miniszter is döntött a lelépett polgármester ügyeben, 

ennek dacara az alispan mind e mai napig sem tett 

semmiféle intézkedést ezen tontos alias betöltése 

iránt, éljen a közgyűlés a belügyminiszterhez felter-

jesztéssel s kérelemzze a polgármesteri állasnak 

haladéktalan betöltését. 

Hosszú, szenvedélyes vita fejlett ki ez inditvány 

felett, melynek vége Sima Ferenc, Filó János, Udvardy 

Sándor és Bálint József pártoló, — Balazsovits Nor-

bert és Aradi Kálmán ellenző felszólalása után az 

lett, hogy a közgyűlés csaknem egyhangúlag a fel-

terjesztést hatarozta ei, Sima Ferenc azon pótindit-

ványának elíogadásaval, hogy azon hatarozat csak 

bii tokon kivül felebbezhető. 

A következő tárgy tíurian Lajos városi ügyész-

nek az árvapénztari tartalékalapnak arva- és sze-

gény menház létesitésere leendő torditasa tárgyaban 

beadott s lapunkban is ismertetett inditvanya volt. 

Az inditvány elfogadtatott s a tartalékalapnak egy 

létesitendő árva- és szegény menház javara leendő 

átengedése felsőbb helyen kérelmezése elhataroz-

tatott. 

Ezután a gimn. tanárok létszamának megálla-

pítása tárgyaban lett felterjesztésre vonatkozó minis-

teri leirat olvastatott fel. 

A minister tudvalevőleg az érettségi vizsgalat-

tarthatas jogát attól teszi függővé, hogy a város 

beállítja-e a jövő évi májusig all-ik tanari is, vagy 

se? — Ezzel szemben Szánthó Lajos hosszabb, in-

dokolt beszéd kiséreteben s a tanarok kőtelezettse-

gére való hivatkozassal, ismételt felirast javasol a 

ministerhez, a tanári létszamnak az engedelyok-

manyban is meghatározott számmennyisege mellett. 

— Lapunk vezércikke bővebben foglalkozván ez 

ügygyei, e helyen csak azt említjük még meg, hogy 

a közgyűlés nagy többsége — Dósa Elek, Sima 

Ferenc, Szeder János, Fekete Márton, tíalázsovits 

Norbert, Udvardy Sándor és Kiss Zsigmond telszó-

lalasaik után — határozatilag kimondta, hogy a 

tanárok létszámának továbbra is 10-ben leendő vál-

tozatlan meghagyása iránt felir a ministerhez, Törs 

Kálmán, varosunk országgyűlési képviselőjét kérvén 

fel ezen hatarozatanak a ministernél leendő átnyuj-

tásara. 

Még néhány, kevésbé fentos ügy letárgyalása, 

a le nem tárgyaltaknak pedig a jövő közgyűlés napi-

rendjére áttételével — a közgyűlés déli 12 óra után 

véget ért. 



1 oldal. 

— V a l a m i s z en t áhitatoskodik a 
„Szentes és Vidéke" tegnapi számának vezér-
cikkében. — Ki hitte volna, hogy ebben a 
bűn és visszaéléstakaró ujságpapirosban még 
szent is megfordul valaha. — S ime, a kö-
zönség épülésére és boldogulására megértők 
ezt is, csakhogy az a bökkenő, hogy a Vati-
kánban őrzött szentek biográfiájában meg va-
gyon irva, hogy a szentnek nincs szaga, azaz 
tiszta égi lény a szent, kinek lelkét nem 
nyomja földi szeny; de a »Szentes és Vidéke" 
szentje nagyon illatos (Bödhösös! ugy-e szer-
kesztő ur? Szedő.) bűzös, s igy ő szentsége 
nagyon gyanús, s azért kellett neki álruhá-
ban megjelenni Egy szentesi polgár köpenye 
alatt, mely olyan bő. hogy bele fér vagy öt-
ezer ember egész kényelmesen, s azért ez a 
köpeny még sem bir eltakarni egy sündisznó 
fejet és egy pár csámpás lábat, s ki ri a 
köpeny alól a púpos hát és redőnyei alól ki-
nyúlnak egy démounak piszkos kezei, melyek 
közül az egyikben toll van, a másik pedig 
ötökké nyitva áll a jutalom elfogadására, 
amiért Szent-péter templomának falfestményei 
közé egy-egy tintacseppel becsempészi egy 
egy ördögnek fotográfiáját, hogy azok a dé-
monok az isteni képek felséges összhangját 
zm variák, s a megbomlott rendben mindinkább 
megtáguljanak a béke és egyetértés kapcsai, 
s az ördögöknek tér nyiljon a megtépett szá-
lak között mozogni, élni, tenyészni és végre 
egy poklot meghonosítani. 

Egy, az Isten által megvetett, s az em-
brrek által városról-városra üldözött ördög 
torz képe bontakozik ki az álszentség azon 
köpenyéből, mely alól a „Szentes és Vidéke" 
tegnapi számának ve/.ércikkében támadás in-
téztetik a „Szentesi Lap," a „Csongrád-
megyei Híradó" és hívei ellen. 

Ez a Szent, mely nem az istenhez fo 
hászkodik; mert az rég ellökte magától, s 
nem az eriberek javának irgalmáért könyö-
rög; mert azok kilökték kebelükből Komló-
son. H.-M.-Vásárhelyen. Szegeden, hanem itt, 
a megyei közigazgatási visszaélések nagy mes-
terét, Stammert hordia ajkán, hogy a bűn 
dicsőítése árán, elvehesse az ördögök jutal 
mát. — Ez a szentesi polgár, pardon: csak 
lény, tintaba mártja mindkét öklét és bemá-
zol vele egy árkus papirost azok efyalázására, 
kik itt sem tollal, sem szóval soha semmi-
fele bűnt nem takartak; de azt ostorozták az 
általuk támogatott városi administratióban is 
mindenha, s kik éppen azért ostorozzák Stam-
mert ; mert benne látják minden bűn és visz-
szaélésnek kútfejét; az a lény előáll és feltolja 
a fő- és alispánt Szentes jóakarójának és 
megteszi Szentes ellenségének azokat, kik a 
íőispán és alispán megbuktatását tűzték ki 
céljokul. 

Hát tisztelt sünfejű, púposhátú és csámpás 
iábu szentje a „Szentes és Vidéké"-nek, 
Szentes polgársága tudja azt, hogy milyen 
jóakarója Zsilinszky és milyen derék nagy 
lelkű polgára e városnak Stammer alispán. 
— Zsilinszky egy félrevezetett ember, kinek 
minden fogyatkozása és bűne abból áll, hogy 
vak eszköze lett Stammer táborának és 
igy tedezője Stammer és környezete minden 
rendű visszaélésének. Ó Szentes nyilt ellen-
segéül nem tekinthető, s annak nem is tekinti 
senki, csak nem fogja ez a közönség meg-
bocsátani neki soha, hogy állását nem arra 
használta fel, hogy az igazi visszaéléseket 
tűzzel vassal irtsa, hanem egy pártnak gyenge 
eszközévé törpült. És mig nagy hangon hir-
deti Szentessel szemben a legkisebb hiba 
megtorlásának szükségét, a mellette ülő bűnö-
söket egész a miniszterig védelmezi. — S mi ezzel 
szemben azt mondtuk és hirdettük kezdettől 
íogva, hogy bünhödjön mindenki; de az igaz-
ságszolgáltatás ne abból álljon, hogy az elté-
vedt méh belevesszen a pókhálóba, a szem 
telen darázs pedig csak azért; mert nagyobb, 

99.1. szám. 

tul a Kurcán levő városi közgyűlési teremben rendes 
közgyűlést tart, melyre az egylet t. tagjai tisztelettel 

meghivatnak s minél nagyobb számban leendő meg-

jelenésre felkéretnek. Az elnökség. 
A közgyűlés tárgysorozata a következő: 

1. Titkári jelentés a megalakulástól mostanig 

lefolyt időszakról. 

2. Pénztári számadások megvizsgálásáról szóló 

jelentés. 

3. A választmány újból való megalakítása. 

4. Netaláni egyéb jelentések, vagy indítványok. 

Mint már említettük, részben a tagok nagy 

száma miatt, részben nagyobb költségek kikerülése 

végett, a közgyűlésre külön meghívók nem bocsát-

tatnak ki, felkéri tehát az elnökség újból a tagokat, 

hogy ezen felhívást meghívóul tekinteni s a közgyű-

lésen minél nagyobb számban megjelenni szíves-

kedjenek. 

— Adakoz á s . A csongrádi szerencsétlenül 

járt arató munkások nyomorának enyhítésére ujab-

ban Pápai Ferenc és Halász-Szabó Dániel küldöttek 

be 1 — 1 frtot lapunkhoz. Ezzel együtt összes gyűj-

tésünk 63 frt 50 kr. 

Hymen .Ehr l ich Dinka kisasszonnyal, Ehrlich 

József polgártársunk kedves leányával, közelebb tar-

SZENTESI LAP. 

mert erősebb, vigan tépje szét a pókháló 
szálait és csapkodja szennyes szárnyait a tisz-
tesség és becsület arcába tovább is büntet-
lenül. — A vármegyén uralkodó visszaélése 
ket elnézi Zsilinszky és ebben van a bűne 
és ezért nincs neki itt más barátja, csak 
azok, kiket állásánál fogva az érdek, vagy a 
gyarló emberi hiúság hozzáfűz. 

Nos és Stammer?! Hát mikor volt ez 
az ember Szentesnek jó barátja? Nem állt-e 
útjában Szentes minden törekvésének? — S 
mit tett ez az ember Szentesért? De mit tett 
20 évi alispánsága alatt Csongrádvármegyéért ? 
Van-e egy kő, melyet ezen ember kezdemé-
nyezése folytán tettek volna le? 

Van-e?! 
Mutassátok meg azt a követ, melyet a 

vármegye előhaladására ez az ember tett le, 
vagy amely ennek az embernek kezdeménye-
zésére tétetett le, megengedjük, hogy ez a kő 
fejünkre szakadjon, és eltemessen, megsem-
misítsen bennünket! Hiszen ez az ember erő-
feszítéssel küzdött a megyeháznak Szentesre 
hozatala ellen, és küzdött egész erejével a 
kongóut létesítése ellen. Mily küzdelmet fej-
tett ki, hogy megakadályozza a szentesi vasút totta eljegyzését Bleier József gazdatiszt Puszta-
létesitését. Nem kellett-e Szentes java népé- Sarszögről. 
nek egész erejével tömörülni, hogy Stammer — Sz inház . Makó Lajos, a szegedi szintár-
küzdelme ellen megvédje a vasutat? sulat kitűnő igazgatójanak társulata holnap kezdi 

Mi hát az, amit ebben az emberben vé- meg két hónapi rövid szinidőre az előadásokat, 
deni lehet ? Mutassátok meg 20 évi alkotásait. Makó társulata az ország színészeinek legkitűnőbb 
S mutassátok meg, hogy a kultura mely erőidől van összealkotva, s művészet dolgaban, epe-
nyoma fogja hirdetni, hogy ez az ember 20 rett és népszínművek előadasara a társulat, — ha 
évig uralkodott ? leszámítjuk tílahanét — magasabb színvonalon áll, 

Egy meddő, sivár kép ennek az ember mint a budapesti népszínház. S igy közönségünk 
nek egész közélete! Miért kelljen tehát ennek méltán számit a szinievad alatt igazi műélvezetre, 
az embernek maradnia ? — Makó néhány előadasra szerződtette Réthy Laura 

Miért ragaszkodtok hozzá? Azért, egye- kisasszonyt, a budapesti népszínház elsőrangú énekes-
dül csak azért, hogy ha ő megy, pusz- nőjét. Ö fogjaholnap a beköszöntőül adandó .Nebánts-
tul a visszaélés minden embere és összeomlik virág" cimü operett főszerepét játszani. A társulatot 
a mai megyei közigazgatási rendszer, mely különben felesleges nagy ajanlgatassal kisérni a kö-
magával ránt egy sereg embert. Ezért, tehát zönség elé. Eleg annyit mondanunk, hogy Makó áll 
a bűn tovább takarása érdekében van szükség a társulat élén, s ez teljes garantia arra, hogy kő-
Stammerre, s nem azért; mert ő közérdekből zönségünk kitűnő műélvezetnek néz e nyáron eléje, 
valamit tett volna életében valaha. — J ó v á h a g y o t t szabá lyrendelet . A 

S azt irja ez az ördögi szentség, hogy : két éven alóli marnak levagatasara vonatkozó sza-
Szentes elmulasztotta a vasútépítésnél a jó bályrendelet — belügyministeri jóvahagyassal ellátva 
alkalmat. S ezért is van az, hogy Szentes — a tegnapi napon erkezett vissza varosunk előljáró-
magas pótadót tizet. sagahoz. 

Hát épült Magyarországon olcsóbban — Kereskedő ink érdekéből fel kell szólal-

vasut mint a szentesi? — Nem vitték-e ezt nunk a főkapitany azon intézkedése ellen, hogy 

az épitést azok, kikre ez bizva volt, keresztül városunkon atutazó galíciai zsidóknak itt vaszonne-

ugy, hogy megtakarítottak a nagyon is taka- müeladasra 48 órai hazalast engedett meg. Tud-

rékosan előirányzott költségből 40 ezer ftot. tunkkal hazaim csak szepességi és erdélyi szöveszeti 

S nem eszközölték-e kí azok a város élén iparcikkekkel van törvény szerint megengedve; de a 

állt és a vasutügyben annyit fáradt emberek, galíciai zsidókra ez az engedely nem terjed ki A 

hogy az állam 440,000 frtos vasúthoz 100,000 tőkapitany e jogtalan es a szentesi kereskedőket 

írttal járult, s ugy, hogy ezen hozzájárulás nagyban károsító engedélye, kereskedőink körében 

utan, csak akkor részesül osztalékban, ha nagy megbotránkozást keltett. S nem ok nélkül; 

már a szentesi befektetés tőkekamatát be- mert a szentesi kereskedők nagy adót fizetnek itt es 

hozta a vasút. jövedelmök egy jelentékeny részét az ilyen házaló 

Ott van a nagy Stammer és a kormány népség vagja zsebre! 

feltétlen bizalmával kérkedő Zsilinszky a szen- - Dr . Tasnády An ta l , a jövő-mult pol-

tes-vásárhelyi vasút élén: mit bírtak a vár- garmestere, f. hó 28-an megtartotta remek szüzbe-

megye e jóltevői a kormánynál kieszközölni? szédet, mely alit a következőkből: .Tekintetes helyet-

Semmit ahoz képest, amit Szentes a maga tes polgármester ur! Tessék a közbeszólókat rendre-

egyszerü, de utánjárásban fárathatlan vezetői utasítani.« - Ez volt a szüzbeszéd, mely utan leült 
segítségével elért. Mi hát az, amit ezek az em-
berek fel bírnak mutatni? 

Az erőszak és visszaélés Szentessel szem-
ben és a bűntakarás a vármegyei kormány-
zatban ! 

Ez az, amit mi nyiltan hirdetünk, s csak 
mód nyújtassák rá, be is bizonyítunk. — S 
ezért mondjuk, hogy béke csak akkor lesz, 
ha Stammer alispán, ki itt minden visszaélés 
kútforrása, pusztul a vármegye éléről. Neki 
pusztulnia kell, ha a „Szentes és Vidéke" 
minden ördögével szövetkezik is! ! 

és leköszönt a Stark ur nyaviga lapja munkatárs-

sagáról. Sic itur ad astra. 

— Fegyvergyakor la t . A m. kir. hon-
védgyalogság ez évi ős î fegyvergyakorlataí augusz-

tus hó 25-én veszik kezdetöket s 35 napig tartanak. 

Szentesre összesen 74 db. ilyen behivó érkezett s a 

honvédeknek aug. 25-én reggeli 8 órakor B-'iyulán 

a II. számú honvedgyalogezred hadkiegészítő parancs-

noksagnal jelentkezni. 

- K i lehet számvevő és pénz tá rnok? 
A belügyminiszter egy felmerült eset alkalmából f. 

február hó 3-an kelt rendeletében azt mondja, hogy 

azon egyén, ki bár államszámviteltani vizsgát tett, 

de érettségi bizonyítványnyal nem bir, az 1886. évi 

XXI. t.-c. 17. és 18. §-aban emiitett számvevői és 

— A z E M K E szentesi fiókegylete f. évi pénztári tisztességre az esetben sem nevezhető ki 

augusztus hó 6-án (csütörtökön) d. e. 9 órakor a ha 1867. évi julius hó 1-je utan mint irnok, vagy 

Helyi és megyei hirek. 
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egyátalán mint kezelési szakbeli alkalmazott, szám-

vevőségi vagy pénztári szolgálatban állott. 

— A v a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t tárgyá-

ban félhivatalos helyről ismételve figyelmeztetést 

közölnek, hogy azok a dohánytőzsdések, a kik vasár-

nap vonakodnak gyufát és szivarkapapirost is eladni, 

nem értették meg az idevágó rendeleteknek intenció-

ját, de még a szövegét sem. Ezt a két cikket bát-

ran lehet elárusítani. Az újságok kihordása szintén 

egész vasárnap meg van engedve, mert ez nem ipar. 

— M i f é l e a d ó k k a l nyomorgatja az állam, 

megye, község és egyház a tisztelt adófizető közön-

séget? íme egy kis példa: föld, ház és házbér, ut, 

kereseti, jövedelmi, községi, egyházi, fogyasztási, 

cukor, szesz, kutya, bánya, fegyver, tőkekamat, vál-

lalati, általános kereseti és hadmentességi adó. Ezen-

kívül van még a társadalmi adó egész serege. Aztán 

tessék boldogulni! 

— A k u t y a a d ó , melyről lapunk közelebbi 

számaiban említést tettünk, már e hónapban életbe 

lép s az összeírás ugyancsak a közelebbi napokban 

fog eszközöltetni. — Szolgáljon ez válaszul azoknak, 

akik ily irányú kérdéssel fordultak hozzánk. 

— J á r v á n y . Az alsó csorda jarásra járó 

tehéncsorda között a ragadós száj- és körömfájás 

szórványosan fellépvén, a rendőrség a legszigorúbb 

óvóintézkedések foganatosításai rendelte el. 

— H a l o t t j a volt tegnap délután a rendőr-

laktanya udvarán felállított menháznak. Egyik leg-

régibb lakója, a hülye Ceisler Dávid hunyt el benne 

csendesen, egyetlen jajszó nélkül. Holttestét rozoga 

kocsira helyezve s szénával befödve szállították ki 

az izr. temető halottas házába. 

— S c h ö n t h a l Á r m i n festő érkezett teg-

nap városunkba Münchenből. A fiatal művész arc-

képeket fest fénykép után egész élethűségben. A 

művész a nagyvendéglőben van szállva, megrende-

léseket ma estig fogad el, azután a fővárosba uta-

zik vissza. 

— A z i p a r o s o k m e g a d ó z t a t á s a körül 

a pénzügyminiszter azon tapasztalatot szervezvén, 

hogy az iparosok az adóösszeirás alkalmával elta-

gadják segédeiket. Ennélfogva a pénzügyminiszter 

megkeresésére a kereskedelmi miniszter a mult napok-

ban felhívta az iparhatóságokat, hogy a náluk nyil-

vántartott iparosoknál alkalmazott segédeket és tanon-

cokat névszerint mutassák ki és e kimutatást az 

adóösszeirással megbízott közegnek a rendes határ-

időben küldjék be. 

Hirek a szomszédból. 
— M u n k a k ö z b e n . Megrázó szerencsétlen-

ség hire érkezik Szegedről. A szeged-csongrádi taka-

rékpénztárnak a Szécsényi-téren ujitás és nagyobbitás 

alatt álló épületénél ugyanis f. hó 28-án délután fél 

5 órakor a beomlott boltozatok és falak maguk a!á 

temettek kilenc munkást, kik közül két asszony es 

egy 12 éves fiu azonnal meghalt, négy munkás 

súlyosan, a többiek pedig könnyebben megsérültek. 

Az épület északnyugati szárnyának azon részén, hol 

a szerencsétlenség történt, a mult héten fejezték be 

a földszinti boltozati munkát s ennek emeleti fala-

zatán dolgoztak most a munkások. A vastraverszekkel 

megerősített bolthajtás fölött hat napszámos, a belső 

falazatnak az utca felé eső részén négy kőmives 

dolgozott. — A friss boltozat tetején jártak-keltek 

azok a napszámosok akik a falazat emeléséhez 

szükséges anyagokat hordták a kőműveseknek, s ezek 

az anyagok is itt voltak fölhalmozva. A beomlás oly 

pillanatnyilag s oly rohamosan történt, hogy egyelőre 

nem állapitható meg egész határozottan, vajon előbb 

zuhant-e alá a földszint boltozata, melyen a munká-

sok dolgoztak s ez töre-e be a pinceboltot, vagy előbb 

a pincebolt omlott-e be s rántotta magával a felső 

építményeket? A boltozatok beomlása után az épülő 

falazat elvesztvén támaszát, szintén nagyrészben meg-

repedt és alároskadt, magával rántván a rajta dolgozó 

kőmiveseket. A romok azon munkásokat temették el, 

akik a boltozaton dolgoztak, a többiek a romok fölé 

estek s a boltozat tégláin törték össze magukat. — 

A szerencsétlenség idején az építés vezetői és fel-

ügyelői közül senki sem volt jelen, ugyanazért az 

ügyben a legszigorúbb vizsgálat van folyamatban. 

SZENTESI LAP. 

- Csa l á d j a gy i l kosa . Szegeden julius 
26 -án délelőtt Lihosics Elek, 36 éves, volt börtönőr 
agyonlőtte feleségét, másfél éves fiacskáját, s végűi 
magának irányozta a revolvert; a lövés talált is, 
de Lihosics még életben van. Lihosics Rokus-Teréz-
utcai lakasán hajtotta végre a borzasztó tettet. Li-
hosics Elek két év előtt jött Szegedre és előbb kór-
házi ápoló, majd börtönőr lett. A munkát megun-
ván, három hó előtt kilépett s dologtalanul élt az 
asszony uyakán. Az asszony napszámra járt. De mert 
nem tudott eleget keresni a korhelynek, — ütötte, 
verte olyannyira, hogy Lihosicsné kénytelen volt 
többször a rendőrség oltalmát venni igénybe. Négy-
öt hét előtt az asszony, ki a lakóbert fizette, az ingyen-
élő férjet kitiltotta a házból s viszonyt kötött Jllés 
János cípészszel, a kit maga a íérj vezetett vezetett 
az asszonyhoz. Illés János fizetett a ferjnek is, az 
asszonynak is. Lihosics az egyedül való életet unván, 

3. oidal. 

Ennek tudatában mindig közönyösen vettük, 
hogy egyes, megfizetett tollú emberek saját uruk 
uszitasára, milyen hangon ugatják meg a magoknal 
sokkal tisztessegesebb embereket. 

Azonban hat mindennek van határa, s egy 
darabig hagyja az ember a piszkolódást, a gúnyo-
lódást, s mikor megunja, megkérdezi, hogy: mióta 
is folyik mar bűntelenül a gyalazkodás és gúnyoló-
dás, s kik is azok, kik ezt űzik rendre, egész rend-
szerrel, hogy a másként nem védhető nyilvános 
bűnöket ezzel igyekezzenek takarni, vagy legalább is 
maszkírozni? 

Kik is hát azok az emberek, s melyik lap az, 
mely itt sünök-nek nevez egy egész pártot? 

A „Szentes és Vidéke." 
Uram bocsásd meg bűnöket ezeknek az embe-

reknek ! 
Hogy magyarán beszéljünk: hát még olyan 

visszament nejéhez azzal, hogy „kinevezték Szabad- cifferblattal megvert emberek is, mint a tisztelt 
kára börtönőrnek." Az asszony visszafogadta a férjet, , lap szerkesztői, sünöknek mernek nevezni más tisztes 
a cipésszel való ismeretség azonban nem szűnt meg. külsejű embereket ? 
Mikor az asszony megtudta, hogy férje nem kapott Igazán, ezek az emberek soha nem néznek 
állast, civakodás támad köztük. Vasárnap délelőtt tükörbe; mert ha bele néznének, nem jutna eszökbe 
10 óra tájt ugyané házban lakó Kovács Lajosné a gúnyolódás. 
két gyermekével a konyhában ült. Lövés zaja nász- Az alföld népe s különösen a vásárhelyi és 
totta fel. S mindjárt erre vérző mellsebét befogva,! szentesi nép, bires az egesz orszagban a szépségéről, 
hangos sikollyal botlottbe hozzá Lihosicsné s elesett. S ha még itt is kerülnek hívei Darvm elméle-
Utánna a férj rohant be fölhúzott revolverrel és ! tének, mely azt igyekszik bebizonyítani, hogy az ember 
kétszer nejére lőtt, de nem találta. A két lövés Kovács a majomtól szármázik, azok, kik hisznek Darvinban, 
Lajosné és gyermekei fölött a falba fúródott. Innen; bizonyara a „Szentes és Videke" majom abrazatu 
Lihosics saját szobajába rohant. Két lövés hallatszott, két szerkesztőjét veszik a borzasztó elmélet kézzel-
Az egyik a gyermeket lőtte halaira, a másikat a fogható modelljanak alapjául. 
gyilkos magának szánta. Sebe súlyos, de alkalmasint Nem akarunk gúnyolódni; mert hiszen arról 
kigyógyul, az emberek nem tehetnek, ha az isten oly komisz 

Hazánk és a főváros, 
— A m á s o d i k f e l s ég fo l yamodás . Ori-
megbotránkozást keltett országszerte Lesser 

külsővel verte meg őket, hogy a pofájok lattára az 
ember megiszonyodik és érdekes állapotban levő 
nőknek azt tanacsolja, hogy még el nem vonulnak, 
hunyjak be szemöket. 

ásí megbotránkozást keltett országszerte Lesser N e v e ^ e t e h a t gúnyolódásul senki, se szeme-
Szaniszló és társainak botrányos folyamodása a ly^kedesnek, ba mar azt tesszük is, hogy a „Szen-
királyhoz. De ez a botránkozás" még fokozódni fog tes és Vldeke" szerkesztőit itt tintával lefotograh-
azáltal, hogy az aláíróknak van egy régibb keletű r o z z u k 5 d e h á t e zek a z embe rek» k l k önök nek 
folyamodása, melyet hason célból a német császár- neveznek egy egesz partot, rászolgálnák, hogy kul-
hoz intéztek, segélyzés végett, még pedig kedvező seJökke l 1S foglalkozzunk. Nem szívesen tesszük; 
eredménynyel. Azoknak, kik ismerték a német szinház m e r t ailatmutogatasra nagy keszseggel nem yallalko-
ügyét, ezen császári segély nem jött váratlanul mert zunk- D e h a kell> a közerdekből megtesszük ezt is. 
sejteni lehetett,hogy a budapesti gyapju-utcai nemet S m o s t m a r m e * kel1 t ennúnk> m e r t nehany tagja 
szinház csak subvencióval tarthatja fön magát, és a süninek nevezett partnak egy karcolatot kul-
hogy e subvenció csak a német irodalomtól jöhet. d ö t t b e bozzank, melyet - miután igen eros szinek-

— A v a s ú t i és po s t a- t an f o l y amon kel, v a? k ldo lS°z™' n e r u közölhetünk, hanem adunk 
a beiratások Budapesten szeptember 1-én lesznek, i.^uv, 
s igy az ötödik tanév veendi kezdetét. A vasúti és 
posta-tanfolyamra jelentkezők kötelesek kimutatni, 
hogy valamely középiskolát sikerrel végeztek, 18-ik 
életévüket betöltötték, magyar állampolgárok, a 
magyar nyelvet tökéletesen bírják, feddhetlen előéle-
tűek és hogy a jövendőbeli hivatásukkal járó súlyos 
fizikai munkát kibirandják, mely utóbbi körülmény 
közhatósági orvosi bizonyitványnyal igazolandó. 

és 

Csarnok. 
-A. s ü n ö k . 

— Az érem egyik oldala. — 

I . 

A vármegyeház körű! lakájkodó „Szentes 
Vidéke" ujságrpapiros ugv a mesrvoi, mint a városi 

közgyűlési tudósításában rendesen sünöknek szokta 

nevezgetni a városi part híveit, mely párt az élén 

álló tekintélyes intelligens emberektől eltekintve, Szen-
tes város gazda közönségét foglalja — nagyon kevés 
kivétellel — magában. 

A „sünök* elnevezés t hat guny akar lenni a 
vármegye kenyerén élődő lap részéről azok ellen, 
kik egyszerű bár; de feltétlenül a magok kenyerén 
élő független polgárai ugy ennek a városnak, mint 
Gsongrádvármegyének. 

Lapunkhoz, mint a városi párt orgánumá-
hoz, többször küldetett már be felszólalás a Szen-
tes és Vidéke, ezen egy egesz párt gúnyolására szánt 
elnevezése miatt, hogy : miként tűrhetjük ezt el min-
pen megjegyzés nélkül ? 

Mi azonban eddig szó nélkül hagytuk a „Szen-
tes és Vidéke" ez elnevezését; mert hiszen önmagát 
gúnyolja ki és teszi megvetésre méltóvá, aki gúny-
névvel illet egy pártot csak azért; mert ezen pártnak 
tagjai, mint saját kenyerükön élő, független polgárai 
a város és vármegyének, semmiképpen nem hajlandók 
Stammer alispán rothadó kormányzási rendszerét 
támogatni, sőt minden aktióra készek, hogy Stammert 
az ő bűnszövetkezetével együtt elseperjék a várme-
gye éléről. 

S e guny elnevezés annyival inkább megvetésre 
méltó; mert hiszen tény, mely szerint a Stammer-
ellenes városi párt 9iio-ed részében a szentesi tisztes 
gazdaosztálybói áll; tehát társadalmunk azon réte-
géből, melyre ugy közgondolkozás, mint értelmiség 
és tisztes közviselkedés szempontjából nemcsak 
Szentes; de egész Magyarország büszke lehet. 

helyette szelídebb képeket. S közöljük ezeket nem 
a jelenkor kedvéért; mert a szép madarakat ismeri 
mindenki, hanem azért, hogy az utókor nemcsak 
sajtóbeli szereplésükben; de külsejükben is gyönyör-
ködhessék-e tisztelt férfiaknak. 

A tiszteit olvasó bizonyosan látott már szőke 
is fekete sünt ? 

Nos, hát tessék képzelni egy szőke sündisznót, 
mely beretválkozik s az lesz az egyik szerkesztő és 
egy barna sünt, mely nem beretválkozik, s az lesz 
a másik szerkesztő. 

S a két sün szerkeszti a „Szentes és VidékéM-t. 
Igy néznek ki a „Szentes és Vidéke" sündisznai 

külső vilagitasban; jövő szamunkban majd bemutat-
juk ezeket a majmokat belső vilagokban is 

Gyönyörű lesz mondhatjuk! 

Meghívó. 
A felszámolás alatt álló Szentesi Segély-

egy le tnek Szentesen, 1891. évi augusz tus h ó 

16-ik n a p j á n délelőtt 10 órakor, Szentes varosnak 

a Kurcán túl levő közgyűlési termében tartandó köz-

gyű l ésé re a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T á r g y : 

1. Vagyonkimutatas és felosztási terv beterjesz-

tése és az azzal kapcsolatos intézkedések megtétele 

tárgyában határozat hozatal. 

2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kikül-

döttek választása. 

Szentesen, 1891. évi július hó 19-én. 

A Szentesi Segélyegylet 
f e l számo ló b i zo t t sága . 

Jegyzet: A vagyonkimutatás és felosztási terv a közgyű-

lés előtt 15 nap alatt a szentesi hitelszövetkezetnél megtektnt-

hetö. 

Virág Dávid 
IV. t. 238. számú h&sa, mely bolt és korcs-
mahelyiségnek is alkalmas, kedvező feltételek 
mellett szabad kézből eladó; értekezhetni a 

tulajdonossal. 



1 oldal. SZENTESI LAP. 95. szám. 

¡KORLÁTOLT RISIKÓ! 
A nemzetközi pénzpiacok jelenlegi ingadozó helyzete újból arra indit, hogy a közönség figyelmét felhívjam oly 

tőzsdei miveletre, mely által a magánüzérkedő biztos alapon a tőzsdei árhullámzásokból szép hasznot húzhat. 

A legcsodálatosabb jelenségek egyike az, hogy a miveletek ezen módját, az úgynevezett 

Praemium- (dybiztositási) üzletet 
oly kevesen űzik, pedig a legszolidabb és a legkevesebb veszélyeztetéssel járó üzérkedést mód, mert a betét már eleve korlátolt, 
még a nyeremény-chance-ai ép oly nagyok és teljesek, mint a más szabad speculaciónál. 

Másutt az üzérkedés e módja a legkedveltebb és ép e körülmény kifolyása, hogy a nagyobb forgalom dacára, a 

magánzók vesztesége sokkal csekélyebb, mint nálunk. 

A díjtételek értéke, különösen mozgalmas időkben igen nagy és ép ezért a jelen pillanatban, midőn előreláthatólag 
a vezérpapiroknál nagyobb árhullámzásokra van kilátás, nagyon is indokolt, ha mindazok figyelmét felhívjuk, kiket a tőzsdei 

miveletek érdekelnek és különösen azokét, kik esetleges üzérkedésnél az esélyeket már eleve határozottau korlátolni akarják. 

A mivelet e módjára igen alkalmasak a jelenlegi díjtételek alacsonysága. 

T r á i l t o z ó , t e t i á t k ö t e l e z e t t s é g - n é l k i ö . 1 

körülbelül 

871: - di j 25 h i te l részvényért , ngy , hogy azok augu*zt . h ó 31 én a je len á r f o l y a m me l l e t t á t v e h e t ő . 

137 2 — dij 25 osztrák á l lamvasut-részvényért , hogy azok aug. h ó 31-én a m a i á r f o l y a m me l le t t á t v e h e t ő k . 

112 2 — dij 25 dél i vasnt-részvényért, hogy azok aug. hó 31 én a m a i á r f o l y a m me l le t t á t v e h e t ő k . 

A szállításra szóló díjtételek ugyanazok kettős praemiumnál (szállítás és átvételre) a kettős dijak fizetendők. 

A dijbiztositás melletti üzletnél a legkissebb kötés 25 drb r é s z v é n y , v a g y 1 0 , 0 0 0 f r t á r u j á r a d é k . 

Ily dijbiztositás értéke korlátlan, mert azon biztos tudat, hogy egy meghatározott mennyiségű értéket a megállapodás szerinti árban a kitűzött időig átve-

hetünk (illetve száll ithatunkj kis ügyesség mellett lehetővé teszi, egy egész soro atnyereséget hozó miveletek keresztül vitelét. 
Minden a praemium-üzletre vonatkozó felvilágosítással szívesen szolgál akár szóbeli vagy levélbeli megkeresésre, sőt választvizetö sürgönyökre táviratilag is. 

7 I . b a n k h á z a 
a „MAGYAR MERCUR" pénzügyi szaklap kiadótulajdonosa. 

Budapest, IV , Hatvani-utca 17. sz. alatt. 
A lombardok (dél i vasút i részvények) je len leg i a l acsony á r f o l y a m a kü l önösen a j án l a tossá teszi a 

pap i r okban va ló praemium-üz le t megkötését . 

Praem ium-üz l e t megkötésére adandó megbí-

zásokná l szíveskedjenek az a l ább i megrende-

lési levelet h a s z n á l n i : 

Megrendelési levél 

T. LÖRY J. bankházának, 
Budapest, IV,, Hatvani-utca 17. sz, 

fizetek egy díjtételt, hogy 1891. augusztus 31-én a szokványos 
dijbiztositási felszólamláskor 

db. hitelrészvényt, 

db.osztrákállamvasut-részvényt 

db. deli vasut-részvényt, 

a napi árfolyam mellett, a praemium ügylet lebonyolítása alkalmá-
val is vehessek. 

Mellékelve küldök Önnek 

f r t o t készpénzben 

vagy ér tékekben .. 

melyek árvételét elismerni kérem. 

Kelt: 

Név és a megbízást adónak 

teljes czime: 

A d i jb iz tos i tás e l lenértéke készpénzben 
avagy tőzsdén j egyze t t é r t ékpap í rokban le-
téteményezhetö. 

Siente». 1891. NytmaU't Sím* Ferenci gytrssintóján. 




