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Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Mit beszélnek a visszaélés apostolai? 
A városi képviselőtestület átlépte hatás-

körét, törvénytelenséget követett el, amiért 

dr. Mikec Ödönt, a törvénytelen uton hiva-

talhoz juttatott főjegyzőt hivatalától felfüg-

gesztette. Ezt nem lett volna szabad a kép-

viselőtestületnek megcselekedni azon hivatal-

nokával, kinek főjegyzősége a visszaélés és 

törvénytelenségből élő Stammer alispán tör-

vénytelenségének szülötte. 

S most ám lássa a képviselőtestület tör 

vénytelen tettének következményeit. 

A miniszter, — ki az országgyűlést nem 

merte feloszlatni; mert tartott ennek követ-

kezményeitől — standé péde fel fogja oszlatni 

Szentes város képviselőtestületét: mert oljan 

képviselőtestületet egy alkotmányos miniszter 

meg nem tűrhet, mely a törvény szigorú be-

tartását követeli, s jogának és hatalmának 

egész súlyával csap le még egy törvénytele-

nül választott főjegyzőre is, s megteszi az 

első lépést, hogy ennek a visszaélése a törvény 

egész súlyával toroltassék meg. 

Ilyen képviselőtestületet nem tűrhet meg 

egy alkotmányos miniszter, azt mondják a 

vármegyeház lakájhivei, s azért most olyan 

fog történni, amilyen még nem volt, fel fog 

oszlattatni a képviselőtestület, s aztán uj vá-

lasztás lesz, s Szentes város közönsége ki 

fogja seperni a városi képviselőtestületből 

azokat, kik üldözik Aradit, amiért hivatalos 

hatalmával visszaélve, a törvényt a legsze-

mérmetlenebbül kijátszva, Stammer alispán 

ökreit átereszti a zárlaton, s kik nem tűrték 

el, hogy dr. Mikec Ödön egy tiszttársának 

engedélyt adott arra, amire senkinek nem 

volt engedélye Szentesen, tehát neki se. 

Oly képviselőket nem fog jövőre Szentes 

város közönsége megválasztani, akik megkö-

vetelik, hogy a törvényt és hatósági rendele-

tet pontosan betartsa a város minden pol-

gára, s ne engedtessék ezzel szemben a ki-

vétel az alispánnak; de még a miniszternek 

se, ha a parasztnak meg kell azt tartani! 

— Hanem a Cukor és Bánfalvi ohraságok és 

a Holikok, Sulcok, Leszikek, Petrovicsok, 

Mojzsikok és Sutagócok tót vezérlete 

alatt fel kél a városnak népe és a 

képviselőtestületnek ma az egyenlőség elve 

és a törvény mellett őrt álló tagjait kisepri 

és beválasztja oda Stammer és Zsilinszky hi-

veit, kik nem szegülnek ellen a város nevé-

ben a vármegyének, nem vádolják az alispánt, 

hogy a vármegye kormányzatában minden visz-
szaélésnek és bűnnek o a feje, hanem azt moud-

ják, hogy ez egy jó lelkű polgár, nemessé-

gére nézve az Árpádok korából ered, ősei 

a legnagyobb hazafias érdemet Rákócy Fe-

renc dicső fejedelem oldala mellett szerezték, 

ő maga kormánybiztos volt 1848 —49 ben s 

a nemzet szabadságharcában lázongó rácok 

és horvátok megfékezésében Kossuth kor-

mányzata alatt örök érdemeket szerzett, s a 

szabadságharc leveretése után Haynau vér-

törvényszéke által halálra Ítéltetett; de kegye-

lem utján ez az Ítélet 20 évi — nehéz vas-

ban töltendő - várfogságra változtattatotí, 

s ő volt az utolsó, ki Kufstein várának sö-

tét börtönét elhagyta; mert törhetlen haza-

fisága még a börtönben is erőt vett rajta s 

ki ki tört az osztrák elnyomás ellen s igy ő 

amnesztiát nem nyert mindaddig, mig a nem 

zel és király között a kiegyezés létre nem 

jött. S elvét soha nem változtatta, hanem, 

mint becsületes emberhez és igaz hazafihoz 

illik, ma is ott áll azon Kossuth zászló alatt, 

melyre felesküdve Szentes polgármesterévé, 

később Csongrádvármegye alispánjává meg-

választatott. Éljen e nagy hazafi, az elv e 

rendithetlen, becsületes hive. 

Olyan képviselőtestületet fog választani 

a szentesi közönség, mely Stammer nevében 

a föntiekre esküt tesz, mely nem kutatja, hogy 

a Döme-féle sikkasztásnál a megyei számve-

vőség készítette azon hamis zármérlegeket, 

melyek segítségével a sikkasztást el lehetett 

követni, s mely esküt tesz arra, hogy ha 

zudik az a 23 szegvári iparos, ki azt állitja, 

hogy Mátéffy Kálmán megzsarolta őket; olyan 

képviselőtestületet választ a közönség és utasí-

tásul azt fogja adni neki, hogy: ha az alis-

pán és a többi tisztviselők feltörik a marha-

zárlatot, s ezzel terjesztik a ragályt, ezért fel 

ne szólaljanak; mert a törvény és szabály 

nem azért van, hogy az az alispánt és az 

urakat is kötelezze, hanem csak azért, hogy 

a paraszt ne mászkálhasson ökreivel is oda, 

ahova neki tetszik. Igen, uraim, dr. Mikec 

Ödön felfüggesztése miatt most fel fog osz-

lattatni a képviselőtestület, s a közönség uj 

embereket fog választani, szelid, békés pol-

gárokat, kik, mikor igazolva lesznek, első 

gondjuk lesz, hogy fáklyásmenetet rendeznek 

Stammernek, a 48 iki kormánybiztosnak, a 

18 évet Kufsteinban ült várfogolynak, a 48-as 

zászló alatt alispánná lett és ezen zászlót 

mindvégig becsülettel szolgált hazafinak, az 

egyedüli minta-tisztviselőnek! 

Ez lesz az ünnep, igazi ünnepe a szen-

tesi népnek! 

így beszélnek a vármegyén. S mi? — ugy 

beszélünk, hogy: ha uj választás lenne, a szen-

tesi közönség egy lelket sem engedne a vá-

rosi képviselőtestületbe bejutni, ki Stammer 

becstelen kormányzata mellett egy védő szót 

mer emelni; mert Szentes város közönsége 

ma nem a lakájoknak, hanem csak oly em-

bereknek nyit utat a városi képviselőtestület-

be, kikben a nép jogának becsületes oltal-

mazóit ismeri! 

Mi ezt mondjuk és éppen azért örül-

nénk, ha ma lenne városi képviselőválasz-

tás, mert akkor ki lenne seperve az a néhány 

tagja is a képviselőtestületnek, ki Szentes 

város közönsége bizalmából Stammeriánus-

kodik Szentes város közgyűlésében; mivel ez 

a képviselet a népbizalom meghamisítása; 

mert Szentes közönsége nemcsak, hogy nem 

bízik ebben az emberben; de megveti öt! S 

igy kidobná a képviselőtestületből, ki az ő 

nevében Stammer mellett állást mer foglalni. 

Ezt, mint Szentes népének közhangulatát, 

nyugodt lélekkel mondhatjuk el. 

S szinte érthetlen az a merészség, hogy 

azok az emberek, kiknek Szentes közvélemé-

nyében nincs egy szál ép gyökerök, még ezek 

hivatkoznak Szentes város közönségére! 

Ez a közönség a farizeus és lakájelem 

tői eltekintve, egyhangú helyesléssel vette, 

hogy a hivataloskodását hivatalos hatalom* 

mai való visszaéléssel kezdette főjegyzőt, kit 

a szentesi közönség, mint hivatalnokot, kü-

lönben sem tekintett egyébnek, mint a mai 

megyei kormányzat törvénytelenségének élő 

gyümölcsét, törvénytelen cselelekményéért ál-

lásától felfüggesztette s csak azon van a kö-

zönség megbotránkozva, hogy ugyanezt nem 

tette a képviselőtestület Aradi főkapitánynyal. 

- S a képviselőtestület eljárásának ezen 

fogyatkozását mi is élénken érezzük; de ugy 

áll a dolog, hogy a városi képviselőtestület 

nem akart fellépni Aradi ellen azért; mert 

ellene már a közigazgatási bizottság vizsgála-

tot rendelt el. — S Szentes város képviselő-

testülete ettől a bizottságtól várja, hogy a 

megsértett jogrendnek elégtételt fog szolgál-

tatni. 

De hát lehet-e ezt várni attól a bizott-

ságtól, mely ezen ügyben Stammer bőrét 

mindenáron meg akarja menteni ? Hiszen, ha 

Aradi elesik, am i n t hogy törvény szerint feltét-

len el kellene esnie ezen kihágásért, de akkor 

elébb Stammernak kellene bűnhődnie, mint 

főbünösnek, s hogy ő el ne essék, meg kell 

menteni Aradit. 

Ez előre látható ; de ezzel szemben fenn-

marad még Szentes városa részére ugy Aradi, 

mint Stammerrel; de Mikec Ödönnel szem-

ben is a bünfenyitői ut, melynek a törvény 

által előirt súlyos következménye alól, egye-

dül az igazság által vezérelt független birák 

ítélőszéke, egyiket sem fogja felmenteni! 

De hát végtére is az a kérdés, hogy tör-

vényes-e a képviselőtestület Mikec felfüggesztő 

határozata ? 

Törvényes; mert a képviselőtestületnek 
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feltétlen joga van saját hivatalnokait sorba 

felfüggeszteni. S e miatt csikorgathatja a fogát 

az egész vármegye Szentes városa még sem fog 

megtűrni hivatalnokai között oly embert, aki 

közszolgálatát törvényszegés és hivatalos ha-

talommal való visszaéléssel kezdi, bármeny-

nyire megfeleljen is ez a rendszer Stammer 

erkölcstelen kormányzatának. 

Szentes város képviselőtestülete ezúttal 

komoly példát fog adni ennek a rendszernek; 

mert nem tűrheti meg, hogy a városi admi-

nisztratió a megyei közigazgatás mintájára, 

visszaélés és törvénytelenségből éljen. © 

— A z z a l az adó l es z ámo l á ssa l , mely-

nek befejezte előtt azok az adófőkönyvek nem lesz-

nek lezárhatók, a melyeknek le nem zárása miatt Tóth 

Kálmán a legnagyobb jogtalansaggal hivatalvesztésre 

ítéltetett, szepen van Szentes varosa. Gyönyörűséges 

helyzetbe és szép kis költséghez juttatía ezen ügy-

nél is a varost a varmegye jó akarata és szak-

tudomanya. 

Ismeretes dolog a közönség előtt, hogy a 

pénzügyminiszter rendelete folytan a varmegye köz-

igazgatasi bizottsaga még 1888-ban utasította Szentes 

varosat, hogy a Mikec Pal-feie visszaélés kideritese 

céljából, a szentesi adófőkönyveket a város minden 

tizedére kiterjedőleg 1882—1886-dik évekről tételről 

tételre fölül kell vizsgálni és összeegyeztetni a befi-

zetesi könyvecskékkel. 

Ezzel a munkaval a varos Albertényi Antal 

megyei főszám vevőt, ki akkor még alszamvevő volt, 

bízta meg, s nehany napidijast is adott mellé. Alber-

tenyi megyei számvevő a varmegye tudtaval és hozza-

jarulasaval elfogadta a megbizatast, Stammer alis-

pan egy izben kerkedőleg jelentette is ki, hogy a 

varos, ha megszorul, rendesen a varmegye szakértel-

méhez kell folyamodnia, s még ez a varos akarna 

önálló törvényhatóság lenni? 

No jó l — Hat Albertényi ur ket évig vizsgál-

gatta is a főkönyveket és a gyenge elméjűek, kik 

Csongradvarmegye kormanyzatanak szakértelmében 

annyira megbíznak, hitték is, hogy majd rendbe jön 

ez a leszámolás. 

E sorok irója azonban sokszer szutyongatta a 

volt polgármestert, hogy nem húzza-e a tisztelt 

számvevő ur potyára azokat a napdijakat? — De 

hat ki ne hitt volna egy megyei számvevő szakér-

telmében, különösen mikor oly nagy képpel tudja 

is adni a szakértőt? 

SZENTES! LAP. 

S irne oda jutottunk, hogy Albertényi Antal 

<;s a mellé rendelt napdijasok két évig húztak a gá-

zsit. — Elköltött a város rajok néhány ezer frtot, s 

most kisült, hogy amit a tisztelt vármegye szakér-

telme mellett csináltatott a város, befüthet vele, 

amit rá kiadott, az kidobott pénz; mert az egész 

munkát visszavetette a pénzügyigazgatóság. 

S most újra lehet kezdeni úgy a munkát, mint 

a kiadást. 

Gyönyörűséges állapot. Szeretnénk tudni, hogy 

ki a felelős ezért az egész dologért? 

Albertényi ur-e, a városi elöljáróság-e, vagy 

a pénzügyigazgatóság, kinek ellenőrzése mellet ment 

ez a munka; mert elég szomorú do!og az már 

magában véve is a városra nézve, hogy egy 500 j 

frtos számtiszt lelkiismeretlensége évek óta lehetet-

lenné teszi a főkönyvek lezárását; s e mellett 3000 

frtot haladó munka költségét zúdítja ezen, ugy is túl-

terhelt városra. — S mikor ez már ki lett adva, s 

a közönség azt hiszi, hogy Stammer ur kitűnő légiója, 

csak kitűnő munkát csinálhat, akkor kisül, hogy 

a város újra kezdheti a fizetést. 

Ebben az ügyben vizsgálatot kell tartani, s meg 

kell tudni, hogy Albertényi ur mit müveit és az ál-

tala jogtalanul felszedett napdíjakat vissza kell köve-

telni; mert mi ugy tudjuk, hogy ő nem a miniszteri 

utasitás szerint járt el, s azért dobtak viss/a az 

egész munkát ! Kölönösnek tartjuk, hogy ez az ügy, 

még eddig nem lett a közgyűlés ele terjesztve, pedig 

már rég tudja a tanacs, hogy ablakon lett kidobva 

az a pénz, melyet Albertényi és tarsai felszedtek ! 

Helyi és megyei hirek. 
— A d ó l e s z á m o l á s . A Mikec-féle főkönyv-

hamisitasok folytán évek óta folyó adóleszámolasi 

munkalat felett Vadász h. pénzügyigazgató vezetése 

alatt e héten szakbizotsag ült össze és kimon ta, hogy 

az eddigi munkát el lehet dobni. A bizottság azt 

fogja javasolni, hogy adja ki a tanács e munkát 

Gájer Vendel királyi és Sulc Karoly városi adótár-

noknak, hogy külön vállalatként feldolgozzák. — 

Lapunk mas helyén bővebben foglalkozunk ezzel a 

targgyal, melyre itt is csak azt jegyezzük meg, hogy 

a városi képviselőtestületnek komolyan kell ezen ügy 

rendezéséhez hozzányúlni. 

— Fe l f ügges z t e t t k ö z j egyző cim alatt 

a „Szegedi Nap óu tegnapi száma azt a hírt hozta, 

hogy Hoffer Antal szentesi kir. közjegyzőt, a köz-

it gyzői kamara szombaton tartott ülésében állasatol 

ÍLIfüggesztette. A felfüggesztés oka az, hogy Hoffer 

Antal kauciójára foglalás történt; de — mint nieg-
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bizható forrásból értesülünk, — Hoffer a kaució 

hiányát kiegészité, s igy a főlfüs'gesztés hatályát veszti. 

— H e i n r i c h J ó z se f borászati vándorta-

nár, a főldmivelésügyi ministerium rendeletéből f. 

hó 22-én, esetleg 23-án városunkba fog érkezni, 

hogy a város határában fekvő, phillokszera-vész-

gy.inus szőlőterületeket megvizsgálja. Mint tudjuk, 

Heinrich József borászati vándortanár Nagy Imre 

gazdasági tanácsnok és Derzsi-Kovács Ferenc tanár 

jelenlétében mindazon helyeket meg fogja vizsgálni, 

hol a phillokszera Derzsi-Kovács által már konsta-

táltatok 

— D r . C u k k e r m a n n S o m a gyakorló 

orvos tanulmány útjáról visszaérkezve, orvosi gyakor-

latát ismét megkezdette s ezen tul fogászattal is fog-

lalkozik, mely gyakorlatot a bécsi egyetemi fogászati 

klinikán kitűnő sikerrel sajátította el. E hírünkkel 

kapcsolatban felhívjuk olvasóink figyelmét nevezett 

orvosnak lapunk jelen számában olvasható hirde-

tésére is. 

— A bu z a á r a piacunkon ismét emelkedő 

irányzatot követ s már tegnap 10 frt 60—70 krral 
fizették métennázsáját, a gazdák azonban még ezen 

ár mellett is tartózkodnak az eladástól. — A buda-

pesti gabnatőzsdén a tiszavidéki buza métermazsája 

emelkedő irányzat mellett 11 frt 20 kron jegyeztetik. 

— K é t e l őadás . Szinházunkban ma, Szent-

Istvan napja alkalmából két előadás lesz. Az első 

délután 4 órakor felére leszállított helyárakkal, gyer-

mek- és nép»;lőadasul, a második este 8 órakor. 

Délután a Fenegyerekeket ismétlik másodszor, este 

pedig Bukow.a székelyek hóhéra kerül szinre. Mind 

két előadásra felhívjuk a közönség figyelmét. 

— Szegény i z r . i s k o l á s gye rmekek 

felruházására egylet van alakulóban varosunkban. 

Ez ügyben az előkészítő bizottság tegnap délután 

6 órakor tartotta első ülését az izr. hitközség tanács-

termében. Kívánatos a nemes célra való tekintetből, 

hogy az egylet minél előbb létesüljön s amennyiben 

ügybuzgó férfiak indították meg a mozgalmat, a si-

ker nem maradhat el. 

— K i f o g o t t ho l t t e s tek . Polner Béla és 

Dobos Sándor holttesteit, kik vasárnap délután für-

dés közben fúltak a Tiszába, tegnap délután fel-

vetette a víz s a halaszok által kifogatott. Azon a 

helyen, hol a szerencsétlenség történt, 3 és fél öl 

mély a víz, fatörzsekkel tele, azért volt sikertelen a 

haló és horoggal való kifogási kísérlet. 

— G i m n á z i u m u n k t é l i c s a r n o k á n a k 

építése serényen halad előre, ugy, hogy a kellő 

időre minden bizonynyal készen lesz. A belső ré-

A „SZENTESI LAP 4 TÁRCÁJA 

Az ügyvéd tárcája . 
— Regény két kötetben. — 89 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

11. KÖTET. 

Verhagen kettőzött figyelemmel hallgatódzott. 

— Bolond! — kialtá az ügyvéd, — mar látom, 

hogy azt a kis eszet is elvesztette, ami még volt. 

Jól tudja, hogy az öreg ur szélhüdésben hunyt el, 

miért gyötn hát magát felesleges ostobaságokkal ? 

— Felesleges ostobasagokkal ? No már ezt 

kikérem magamnak. Gumbinner Werner ur halala 

óta egy perc nyugodalma sincs lelkiismeretemnek; 

mert midőn ón arra kert, hogy morfiumot szerezzek 

az ön szamara, azt monda, hogy szeretné, ha erről 

mit se tudna meg az orvos, aki lelkiismeretes 

ember s aligha rendelne oly erős adagot, mint a 

milyent ön bevenni szokott. 

— Nos ? Ezt állítom ma is ! — felelt az 

ügyvéd. 

— Állítani állithatja; de hogy be is tudná 

bizonyitani, ez egészen más kérdés, — volt a válasz, 

— akkor én is elhittem ezt önnek, s mivel együtt 

koptattuk az egyetemet . . . 

— Mondja inkább, hogy pénzre van szüksége. 

— Legyen, azonban azt hiszem, hogy ez tel-

jesen egyre megy; mert mint gyógyszerész-gyakor-

nok könnyen teljesíthettem kívánságát. 

— Megfizettem érte. 

— Igaz, de ha gyanítottam volna, hogy Gum-

binner Werner ur . . . . 

— Hallgasson ! — vágott szavába az ügyvéd, 

— avagy azt akarja, hogy kiakolbólitsam ? — 

Nem kerül nagy fáradságba, hisz a ^¿egeskedéstől 

teljesen ki van aszva. 

— Az ám, a betegségtől. 

— Betegségtől? — kacagott fel mérgében Rein-

hard, — mondja inkább az őrültségtől, avagy nem 

őrültség-e azt allitani, hogy én morfiumot kértem 

öntől, hogy azzal atyámat a másvilagra küldjem. Min-

denki tudja, hogy mennyire szerettem a boldo-

gultat s hogy mily jól megértettük egymást. Aztán 

meg csak tan egy 70 eves ember hirtelen halala 

nem lehet feltűnő senkinek. Ezeket igy tudva, belát-

hatja, hogy őrültség az ön altal hangoztatott gyanú. 

— Majd kitűnik; mert hogy ön az öreg ur 

halála előtt nem igy beszélt, az bizonyos. Tisztán 

emlékszem ugyanis, amint panaszkodott, hogy az 

öreg ur nem osztja nézeteit s hogy kívánságai és 

szokásaival nincs egy akaraton. Különösen fájt önnek 

a születésére vonatkozó titkolódzás, melynek lelep-

lezését sehogy sem bírta elérni. Nos, akkor mi rosszat 

sem gyanítottam, a gyászeset óta azonban ismét 

eszembe jut minden s se éjjelem, se nappalom nincs, 

szóval lelkiismereti furdalást érzek. 

Az idegen e kijelentése Reinhardot kihozta 

sodrából. 

— Hazudik! - kiálta hatartalan dühvel s 

kezével az asztalra ütött, — hazudik és fenyegeté-

sével csak pénzt akar tőlem kicsikarni. Csalódik, 

ha azt hiszi, hogy fenv^?etései megrémítenek. Nagyon 

csalódik s sokkal okosabban tenné, ha már egyszer 

állas után nézne, semhogy ily ostobaságokon töri 

a fejét. 

— Megpróbáltam ezt is ; de nem kapok, beteg 

létemre alkalmatlan vagyok mindenre és nem vesz-

nek fel sehol, — válaszolt az idegen, s mély, száraz 

köhögés követte szavait. — Mellbeteg vagyok s érzem, 

hogy a végsőhöz közeledem. Csak legalabb annyi 

pénzem, volna, hogy a kórházban ápoltathatnám 

magam. Ez volna még egyedüli kívánságom, s 

aztán . . . . nem lennék terhére senkinek. 

— Szivesen teljesíteném e kivánsagát, — felelt 

Reinhard metsző gunynyal, — ha bizonyos lennék 

felőle, hogy az irgalmasság cselekedetét nem fogja 

ellenem fegyverül felhasználni; de mert később azzal 

vadolhatna, hogy bűnös érzetem tudata vitt e lépésre, 

— erről szó sem lehet. 

— Véma leszek, mint a hal és soha egy szót 

se szólok róla senkinek, — bizonykodott az ide-

gen, — az én életem napjai már ugy is meg van-

nak számlálva s ha gyáva nem lennék, kész volnék 

azt e pillanatban is kioltani. 

— Kár lenne, — csufolkozék Reinhard, — 

szerencsétlen helyzetének és nyomorúságának önmaga 

az oka. 

— Igaz s ezért nem is teszek szemrehányást 

senkinek ; hanem arra csak emlékezik, hogy valamikor, 

régen, mily sok vidám órát töltöttünk együtt ? 

— Ejh, azóta férfiakka lettünk és utaink 

elváltak ! 

(Folytatása következik.) 



101. szám. 

szen a falak a tetőzetet már pár nap alatt el fog-
ják érni. 

—- Még ©gy kitüntetés A szegedi fa-

(butor-)íparkiallitason, mint utólag értesülünk, Szen-

tesről még Varga Imre fazekas is nyert kitüntetést, 

és pedig elismerő oklevelet. E szerint városunkból 

hárman lettek kitüntetve ezen kiállításon. 

— Nagyvárad ünnepe. A nagyváradi ipa-

rossegédek és tanoncok országos munkakiallitása s 

ezzel kapcsolatban az iparossegédek zászlószentelése, 

f. hó 15-én nyittatott és történt meg ünnepélyesen 

Schlauch Lőrinc püspök által. Ezen megnyitási 

ünnepet különösen nevezetessé teszi az a nagy sza-

bású, fényes beszéd, melyet az iparos ifjak zászló-

szentelési ünnepén Schlauch püspök mondott. A tu-

dós főpap ugyanis a század legnagyobb kérdésével, 

a munkaskérdéssel foglalkozott, nem tévesztvén 

szem elől a jelenleg szőnyegen levő munkaskövete-

lések egyikét se. Foglalkozott velük keresztény szem-

pontokból és mondott olyan dolgokat, melyek bizo-

nyára csak áldásthozók volnának, ha azok, a kikhez 

szavai intézve voltak, megszívlelnék azokat. Ellent-

mondást nem tűrő módon tárta a munkások elébe 

nem egy követelésüknek keptelen voltát; de épp oly 

nyíltsággal beszélt a tőke visszaéléseiről is, világo-

san jelölve meg az utat, hogy keresztény alapon, 

keresztény szeretettel mint volnanak a bajok orvo-

solhatók. — A szentesi iparos ifjak egylete kezde-

ményezéséből e kiállitasra Szentesről a következők 

küldtek tárgyakat: Kovács Mariska és Kozma Antal 

kosárfonó; Szathmáry Pál asztalos; Papp Ferenc 

és Kovács György szabó; Gerec Lajos és Szólláth 

Ferenc cipész; Kiss Lajos csizmadia; Csák József 

és Acsi-Kovacs József fazekas, Varga István és 

Kamvasi-Tóth István takács-segédek. Mint lapunk 

zartakor értesülünk, a szentesi iparossegédek mun-

kai kivétel nélkül feltűnést keltettek, s minden való-

szinüség szerint az első dijakot fogjak elhozni. 

— Hires lovak. A budapesi lóversenyek 
ötödik napjan, aug. 16-án rendezett lótenyésztő me-

zei gazdák versenyén az első dijat ismét egy szegedi 

ló, Széli Gergely Livnója nyerte, miután azonban 

a Livnó már több izben lett első, az első dijat 

(300 frtot) Dobó István ugyancsak szegedi gazda 

Pilléje kapta, mely masodiknak érkezett be, s igy 

Livnónak meg kellett elégedni a második, 150 frtos 

dijjal. A hires lovakat közönségünk is ismeri a szen-

tesi gyepről, amennyiben a csongrádmegyei gazda-

sági egyesület által rendezett versenyeken az első dija-

kat ugyancsak a Livnó és Pille vitték el. 

— A bndapesti állami ipariskola igazgatósága 

a következő sorok közlésére kért fel bennünket: 

A budapesti allami ipariskolaban (111. ker. nép-

szinház-utca 8 szám.) a beiratások szeptember hó 

1. napjától 5-ig tartanak. Az intézetbe rendes tanu-

lókul felvétetnek azok a 15. évet betöltött ifjak : a) 

a kik a polgári iskola, gymnásium vagy realiskola 

négy alsó osztályaban jó osztályzatú bizonyítványt 

nyertek azon tantargyakból, a melyek az ipariskola 

első évfolyamának fő tantárgyait képezik ; ezek : a 

magyar nyelvtan, szamtan algebra, mértan és mér-

tani rajz. b) Iparossegédek és mindazok, kik az előbbi 

pontban kivánt ismeretekben a felvételi vizsgálatnál 

kellő készültséget tanúsítanak, c) Rendkívüli tanu-

lókul felvétetnek egyes szakosztályokba azok, kik az 

iparos tanulók számara szervezett iskola három évi 

tanfolyamat bevégezték és legalabb jó osztályzatú 

bizonyítványuk van, továbbá, kik a megkívántató 

ismeretüket igazoljak. Átalaban megkívántatik, hogy 

a belépni kivánó növendék az általa választott szak-

csoportbeli iparágban már előre gyakorlatot szerzett, 

de legalább is azon két havi ny íri szünidő alatt, a 

mely után az intézetbe akar lépni, a gyakorlatban 

foglalkozott legyen. Az intézetnek öt szakosztalya 

van u. m. az építészeti, a gépészeti, a vegyészeti, a 

fém- vasipari s a faipari szakosztály. A tandíj fél-

évenként 10 frt. A beiratási dij 2 frt. 

Sz ínház . 

Hétfőn „Huszárszerelem," Muray Károly e ked-
ves vígjátéka adatott, melyben különösen Megyasszay 
Evelin, Nagy Mari, Gserny Berta, Mezei Péter és 
Sziklay Miklós tűntek ki. Rethey nagyon szalonhuszár 
volt, s bar megtette a hatvágást, mind a mellett a 

SZENTESI LAP. 

kritikus szem nagyon érezte, hogy ez nem neki való 
szerep. 

Kedden kitűnő előadásban „Simplicius", Strausz 
e gyönyörű operettéje került szinre. E darabban a 
társulat kitűnő erői mellett egy uj embert is láttunk 
a színpadon, Berényi, a tarsulat titkárja személyében 
és pedig hatarozott színpadi tehetseggel forgatta 
magát. 

Szerdán „Floria Tosca«, Sardou e kitűnő drá-
máját adták, melyet a nagy dramai iró egyenesen 
Sahra Bernhard, a világhírű művésznő számáia irt. 

A darab sikere Tosca játékán fordul meg. — 
E szerepben a dramai élet annyi vonása és oly 
elementáris erővel jut érvényre, hogy azt igazi hatás-
sal csak egy Sahra Bernhard adhatja. Ami kis Gserny 
Bertánk azonban megbirkózott e titán szereppel es engedelyezte, az uj iskolai ev 

elmondhatjuk, hogy bámulatos sikerrel. Egyes jelene- osztály is megnyílik, 

tekben, milyen a kinzasi jelenet volt, oly nagy dramai 
tehetség csillámlott fel játékaban, hogy ezt soha nem 
feledi el senki, aki latta. Pedig ez a benyomás az 
igazi tehetség eredmenye. Hangjaban is ritka erő 
van a dramai érzelmek szmezeséhez és teljes érvényre 
juttatásához. Gserny Berta ez este ünnepeltette 
magat jatékával. Mellette Molnár osztozkodott a 
babérban. Molnár, aki egy bevégzett dramai tehetség. 

3. oldal. 

g) Azon tanulók, kik rendkívüli tárgyra iratkoznak be 

kötelesek azt az év végéig tanulni. 

h) Az iskolai év ünnepélyes megnyitása és az iskolai 

törvények felolvasása szept. 5-én d. e. 9 órakor lesz. A rendes 

tanitas szept. 7-en veszi kezdetét 

i) Mindazon tanulók, kik az 1887. évi XXII. t. cz. értel-

mében lá-ik évökig újra nem oltattak, csak akkor vehetők fe-

véglegesen a fögymnásiumba, ha újra történt beoltásukról 

bizonyítványt mutatnak fel. 

kj Az V-ik osztályba lépő tanulók irányválasztása, vájjon 

a görög nyelvet, vagy a pótló tárgyakat fogja-e tanulni ? az illető 

szülök, vagy gyámok altal szóbelileg történik. Távolléttök ese-

tén Írásbeli nyilatkozatuk lesz felmutatandó. 

1) Minthogy a nmlgu vallas- és közokt. minisztérium f. 

évi w27131. sz. alatt kelt rendeletével a 8-ik osztály felállítását 

kezdetével intézetünkben ezen 

Szentesen, 1891. augusztus hóban. 

A foggmnázium igazgatósága. 

Hazánk és a főváros. 

I sko la i értesítések. 

— Szentes városi IV. oszt. polgári leányiskolájában 
jövő 1891—9á. tanév szeptember hó 1-sö napjan kezdődik. 

— K o s s u t h a s zabadságha r emlékei-
rő l . Hentaller Lajos orsz. kepviselő Kossuth Lajos-
hoz azzal a keressel fordult, hogy küldene valami 
emlektargyat a szabadsagharcbeli ereklyek kiallitasara. 
Kossuth Turinban julius 24-en kelt leveleben felel e 
lelszolitasra es ezt írja: „Egy kezi taskaval koromon, 

a karddal oldalamon leptem a szamkivetes utjara. Ki 
A tudna megmondani, hogy hol s minő alakban lehet-

beiratások szept. hó 1-től 4-ig d. e. 9-ll-ig es d. u. 3-5-ig n e k (minthogy semmive semmi sem lehet, a mi van) 
történnék leányiskolánk igazgatói irodajaban. annak a taskanak atomjai ? Kardomat pedig at kellett 

A polgári leanyiskola 1. osztályaba szabályszerűen csak adnom, mert a becsületes török adott menhelyet az 
oly növendek lephet be: üldözött magyarnak, de megkivanta, hogy tegyverteien 

a) aki életenek legalább 9. évét betöltötte és legyen. Hat mim maradt meg nekem a nagy idők 
b) kinek az elemi inep-) iskola IV. osztalya számara ki- emlékéiből? A banat, a bú, a liontalansag s a keser-

szabott tantargyakban elegendő jartassaga van s ebbeli isme- Ves visszaemlekezés." Aztán elmondja, hogy birtoka-
reteit, vagy elemi iskolai bizonyítvány altal, vagy az iskolai D a n Van egy ezüst koszorúcska, a Vitézség jele, mely 

elöljáróság előtt felveteli vizsgalat utján igazolja. Ibasz ezredesről maradt ra, továbbá a honvéderem 

A polgári leanyiskola bármely osztalyaba felvehető oly bélyegzője, mely Turinban készült. Egyetlen emléke 
tanuló, aki koránál lógva az altala kijelölt osztalyba beillik es a z a lörtenelmi nevezetességű kard, melyet 1. Ahmed 
az azon osztalyban megkívántató elokeszültsegról vizsgalat ut- szultán küldött Bethlen Gábor fejedelemnek s melyet 
jan bizonyságot tesz; mas polgári iskolából átlépni kívánó nö- £rdely neki ajandekozott, midőn Magyarorszag kor-
vendek bizonyítványa alapjan is felvehető. manyzójava választottak. E kardot viselte Kossuth, 

A ielveteli, esetleg javító- es potvizsgalatok szeptember mikor a debreceni református templomba ment, 
hó 4-en delelotti 9—ll-ig fognak megtartatni es díjmentesek. esküt tenni a függetlensegi nyilatkozatra. Ez a kard 
A rendszeres tanitas pedig szept ho ü-en veszi kezdetet az isk. később egy konstantinápolyi bailkarhoz került zálog 
fegyelmi es rendtartasi szabalyok felöl vasasavai es kellő meg- gyanánt (Kossuth megbízottja tette oda) S onnan 
magyarazasaval. ; ismét visszajutott; de ezüst lanca nélkül. „Ezt szive-

A felvetelre jelentkezőknek szüleik, gyámjok, vagy azok s e n elküldenem*, írja Kosuth, „de csak ugy küldhe-
megbizuttjamak kisereteben keli megjelenni es magokkal hoz- tem el, ha önök eleve biztosítást szereznek a magyar 
niok : keresztlevelet, illetve születesi bizonyítványt, oltási, eset kormánytól, hogy nem fog annak birtokától talan 
leg ujraoltasi bizonyítványt. Az első osztalyba lépők, vagy a azon ürügy alatt megfosztani, hogy Erdélynek nem 
mas iskolabol jövök a megelőző evben vegzett tanulmanyokrul V0Jt joga azt nekem adlli. Nem ok nélkül tartok 
szerzett hiteles iskolai bizonyítványt tartoznak felmutatni, vagy j ettől, mert mar tapasztaltam, hogy a magyar kor-
felvetelí vizsgalatot tenni. | many (nem is a nemetekről szólok, hanem a magyar 

Tandíj egesz evre lu frt, mely ket reszletben hzetendő kormányról) teljesseggel nem csinál maganak skru-
u. m. beirataskor es február ho l en. tíeiratasi díj 50 kr. pulust abból, hogy rajtam fosztogatást Vigyen vegheZ." 

Azonkívül minden no vendek 5U krnyi könyvtári dijat tartó- Említi végül, liogy a honvédérem belyeget mar 
zik lizetni. 1882-ben nyíltan oda ajanlotta a nemzetnek. „A mu-

A szegeuyseguket szegenységi bizonyitványnyal igazolni zeum, mely meg Deák rongyos esernyőjét, papucsat, 
tudok tandijelengedesert folyamodhatnak, s eziranti kervenyü- meg mit tudom en U1ÍI1Ő lim-loilljat ÍS méltónak tartja, 
ket szegenysegi, illetve hatosagi bizonyitvanynyal s a megelőző mint ereklyet Őrizni, mutogatni, — de a függetlensegi 
evben vegzett tanulmanyokrol szóló hiteles iskolai bizonyít- harc emieke nem kellett nek», — pedig en ingyen 
ványnyal íelszereive s a városi tek. iskolaszékhez címezve, az ajanltaill, nem kellet neki. Persze, hogy nemi Sőt 
igazgatusagnal nyújtsak be, legkésőbb szept. hó 15-ig. kilenc éve mar, hogy azt a nyílt ajanlatot tettem 

Magautanulok az egy evi tandíjon s beiratasi díjon kívül akadt-e csak egyetlen ember is az orszagban, a ki 
a maganvizsga letevesekor ¿0 frtnyi vizsgadíjat tartoznak lizetni. | a dolgot szoba hozza? — Senki! . . . 

Az igazgatásiig. 
— A Szentes városa altal fenntartott fóflymnásiumban F r t P S l t é S 

az 1891—a iskolai evre a beírások f. evi szept. 1., á., 3. es 4-ik 

napjain lesznek d, e. 8—lá , d. u.
 u2—5 óráig a fögymnasium Van szerencsém Szentes varos es Vidéke t. kó-

epületeben. 

« « . W W ^ W U . 

zönségenek becses tudomasara hozni, hogy a bécsi 
egyetemi fogaszati klinikán a f ogásza to t elsajati-A felvétel felvételei a következők : 

a) Az első osztályba törvényszerűen csak a 9. évet be-

töltött tanulok vetetnek fel ; VI evesnel idősebb hu felvetele 

felett a tanártestület hataroz. 

b) Az ismeretek mertekere nezve megköveteltetik, hogy 

a tiu a népiskola 4-ik osztalyauak tananyagaban kellő jartas- | is tartok es nemcsak tog- es gyökhuzast S 

saggal bírjon, ezen ismereteit vagy nyilvános népiskolai bizo-

nyitvanyuyal, vagy ennek hiauyaban külön felveteli vizsgalattal 

kell igazolnia. A felvetetni kívánó tanulok korukat keresztlevel-

lel, illetőleg születesi bizonyitvauynyal kötelesek igazolni. 

c) A felsőbb osztalyba való felvetel a nyilvános és ma-

gantanuloknal attól teteleztetik fel, hogy az előbbi osztályról 

minden tantargyból legalabb elegseges előmenetelt tudjanak 

bizonyítvány nyal felmutatni. 

tottam. Mai naptól kezdve lakasomon (1. t. 307. sz. 
házamban) n a p o n k i n t 1 - 4 ó r á i g k ü l ö n 

fogászati rendelést 
a fo-

gak p l o m b á l á s á t (arany, ezüst es emaillal) 
vegezem, hanem ugy egyes m u f o g a k a t , mint 
tel jes f ogso roka t a legnagyobb tokeletesseggel 
keszitek. 

Ezenkívül azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy toghuzasokat a l t a t á s sa l is végezek, mély-
nél a f o g ak k i h n z á s a tel jesen f á j d a l o m 
n é l k ü l történik. 

á) Minden tanuló első felvetelekor szemelyesen szülői, | Magamat a t. közönség szíves bizalmaba ajánlva, 
gyámja, vagy ezek megbízottja kiseretében tartozik az igazga- maradtam tisztelettel 
tonal jelentkezni. 

e) A felveteli, javitó- és pótlóvizsgálatok szept. 1-sö és 

á-án délután ¿—4 óráig, az engedelyezett magánvizsgálatok 

Írásbeli resze szept. 3-án, szóbeli resze szept. 4-en d. u. 3—4 

óráig tartatik meg 

f) A felvetelnel a következő dijak hzetendök: 1. Az evi 

tandíjnak fele része. Az évi tandíj a negy alsó osztalyban a 

helybeliekre nézve lá frt, a videkiekre nezve 15 frt ; a negy 

felső osztalyban helybeliekre es vidékiekre nezve egyarant ¿4 

frt. — 2. tíeirási dij 50 kr., melyet minden újonnan belépő 

tanulónak meg kell fizetni. — 3. Ifjúsági könyvtári díj 50 kr. 

Dr . Cuke rmann Sorna. 

Beküldetett. 
Schwarce, weisse und far-

bige Seidenstoffe von 60 kr. 
bis fl. 15.65 p Meter — glatt und gemustert (ca ¿40 versch. 

Qual. u. 4U0Ü versch« Farben, Dessins etc. vers. roben- und 

stückweisse porto- und zollfrei das Fabrik-Depot 6. Henne-
berg (K. u. K. Hoflieferant) Zürich. Muster umgehend. 

Briefe kosten 10 kr. Porto. 



4. oldal. 

Különfélék. 
— A r á k g y ó g y í t á s a . Az ujabbkori orvosi 

tudománynak egyik fajó oldala a rák gyógyithatatlan-
saga volt. Az orvosi kongresszusokon, magánkőrök-
ben, eszmecserék alkalmaval többször felmerült a 
kérdés: vajon a vérben van-e a betegség oka, vagy 
a bőrben? Az orvosok hajlandóbbak a bajt a vér 
romlottságának tulajdonítani, mert mindig a legvér-
dusabb részeket tamadja meg. Csak nehany évvel 
ezelőtt is gondolni sem mertek a gyógyítására. Egye-
düli orvossaga a kés volt. Érdekes Testut-nek, a világ-
hírű francia anatómusnak nézete, ki, midőn kérdezték 
tőle, lehet-e remélni a rák gvógyitását? igy felelt: Ez 
idő szerint nem. Az én receptem: revolver. Ezelőtt 
egy par hónappal azonban elterjedt az a hir, hogy 
Adamkiewic, a krakkói egyetem tanára, komolyan fog-
lalkozik a rak gyogyitasmódjával. Most meg az az 
örvendetes hir érkezik, hogy már a gyógyszert is meg-
talalta. Az általa feltalált gyógyszernek Gancroin a 
neve. Több kiserlet bizonyította használhatóságát. 
Legutóbb egy száj-rákot gyógyított az uj szerrel. — 
Nehany heti kezelés után a daganat keménysége meg-
szűnt és szelid természetű talyoggá változott at. 

Szerkesztői üzenet. 

A horgosi nevezze meg magát s akkor közle-

ményeit készséggel közöljük alairás nélkül is. A 

nevtelen levelek ez idő szerint a belügyministernél 

taialnak legelevenebb fogadtatásra. A diskretió iránt 

teljesen nyugodt lehet. 

Mikec Sándor 
Derekegyházoldalon levő, kukoricával beülte-

tett 15 hold tanyaföldje szabad kézből eladó; 

értekezhetni II. t. 36. szám alatt. 

92 hold szántóföld 
Nemes Militicsen haszonbérbe kiadó; értekezni 

lehet Szénássy Ferenc vas- és fűszer-

kereskedővel. 1—2 

4—490.—991. kp. 

Hirdetmény. 
Mely szerint a közönség értesíttetik, hogy 

a száj- és körömfájás járványszerü fel-
lépése folytán az alispáni hivatal által Szen-
tes város belterületére elrendelt zár továbra 
is fentartatik és azért: 

SZKNTESI LAP. 

1. a város belterületéről csülkös jószá-
got kihajtani, kivinni nem szabad; de a vá-
ros belterületén a járványmentes udvarok-
ból a forgalom megengedtetik; 

2. a hetivásárok csülkös jószágokra betil 
tatnak ; 

3. minden betegülési eset a rkapitány 
nál azonnal bejelentendő; 

4. tilos beteg állattal egy edény vagy vá-
lyúból egészséges jószágot itatni; 

5. az országúton és közútakon, útcá-
kon, tereken a legeltetés a legszigorúbban 
tiltatik. 

6. a gyógykezelés szájfájásnál 3°0, köröm-
fájásnál 6°0 creolin vagy crezolinnal eszköz-
lendő. 

Az itt nem érintett és előzőleg közzé-
lett óvrendszabályok továbbra is érvényben 
hagyatnak. 

Az előbbi hirdetményben közölt gyógy-
mód, mint káros hatású, betiltatik. 

Szentes, 1891. aug. 19, 

D.-Mészáros Ferenc, 
aHapitány, h. r. főkapitány. 

109. szatn. 

2261 — 891. tk. 

Póthirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság, — mint 

telekv. hatóság közhírré teszi, miszerint a 
Goldstein Józsefné és Dósai-Molnár János szen-
tesi lakos végrehajtatónak Né^yesi János és 
neje Pataki Terézia szentesi lakosok végrehaj-
tást szenvedettek elleni 85 forint 25 frt és 
jár. iránti végrehajtási ügyében 2256—91. 
szám alatt kibocsátott árverési hirdetmény-
ben a szentesi 1777. sz. tkjv. A f. 2241. hrsz. 
a. foglalt ingatlanra o, é. 418 frt kikiáltási 
árban ezen telekkv. hatóság helyiségében 
1891. évi szeptember 14 ik napjának délelőtti 
9 órájára kitűzött árverés az 1881. LX . t. c. 
167. § a alapján Neumann Jónás végrehajtató 
érdekében is, 100 frt tőke követelése és jár. 
kielégítése végett megtartatni fog. 

Kelt Szentesen, 1891. junius hó 30-án. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság. 

Temesváry, 
kir. aljárásbiró. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

gr, 
Eszék 1889 
Diszokievél, 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Díszoklevél 

O 
csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

e l s ő s z e r én t i p o r t l a i i c l c e m e n t es v í z h a t l a n 
i n é s z g y á r 
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Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. építész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Ezüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged^ 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 

Arany érem. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szín és nagyságban, 

gyors, pontos, ízléses és j u t á nyos á ron . 

Ugyanitt i 

I N T S I L A F 
cimü vegyes tar ta lmú közlönyre, mely immá r a h u s z o n e g y e d i k é v i f o l y a m á b a l é p e t t , — e l ő f i z e t é s e k 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. Mfo 




