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Előfizetési árak: 
Egy ev re . . 

Kel e v r e . . 

j e g y e d e v r e . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség;: 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyed és az előfizetési 

küldendők. 
penzeK is 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdeteseKre nezve 
á lap egy oidaia 24 helyre van oeosztva 

Egv neiy ara K) tr . Helyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Schönfeld A. fcönyvsereste-

deseben is ieiveteinet 

Bermentetlen levelet csak ismert kezek 

töl fogadtatnak el. 

Hyil t tér-ben 

minden egyes sor közlése 3 0 kr 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

» • « á r i a p , k i d d n á s » é a t e k c i i e e f l e l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulaidonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sohönfeld A. aiayv- ea papIrkerMkadéséfcea. 
Ugyanitt egyes szamok :s kaphatók 

Mi legyen a 
i . 

célunk ? 

E lap mult számában Szánthó Lajos a 

»Szentesi Lap" jövő küzdelmének feladatául 

Szentesnek önálló törvényhatósággá leendő 

átalakítását tűzte ki, illetve jelelte meg. S ma 

lapunk egy barátja azt irja nekünk, hogy ám 

küzdjünk az önálló törvényhatóság eszméjé-

nek megvalósítása mellett; de különösen két 

dolog legyen az, amiért, mint Szentesnek jövő 

céljáért, meg ne szűnjünk küzdeni. Ezek egyike 

a városháza, a másik a vasút tovább építése. 

Sok megszívlelésre méltó eszme van ezen 

levélben felsorolva; de miután nincs a sajtó 

számára írva, annálfogva nem tehetjük ezt 

közzé; de a felvetett két kérdést mégis meg-

szellőztetjük és pedig ugy, amint azt lapunk 

e barátja nekünk feltálalta. 

Azt mondja ugyanis, hogy: megfogha-

tatlannak tarja, mely szerint a „Szentesi Lap4 

több, mint egy éve egy szóval se foglalkozott 

a városháza építésének kérdésével; pedig en-

nél égetőbb szüksége ma nincsen Szentes 

városának. Hogyan van az? kérdi, hogy e 

lap elejtette ezt az eszmét. 

A feleletünk az, hogy a „ Szentesi Lap* 

nem ejtette el a városháza építésének kérdé-

sét, s mi azt, hogy Szentesnek egy megfe-

lelő városházája legyen, magunk is égető 

szükségesnek tekintjük; de azért még ma sem 

tekintjük a városháza épitésének ügyét olyan-

nak, melylyel várni ne lehetne. 

Várni kell vele mindaddig, mig el nem 

dőlt a sorsa, hogy Szentes önálló törvény-

hatósággá leendő átalakulása keresztül vi-

tetik e ? 

Mi ugyanis azt hisszük, hogy: ha Szen-

tes önálló törvényhatóság lesz, Csongrád vár-

megye kikerekités nélkül egy percig sem áll-

hat fenn. S hogy a mai viszonyok között 

Csongrádvármegye képes lenne oly kikereki-

tést vinni keresztül, mely e megye további 

fennállását biztosithatja, ez legalább is kér-

déses. — S igy könnyen megeshetik, hogy 

Csongrádvármegye — mint közigazgatási fo-

galom, — áldozatául esik Szentes önálló tör-

vényhatóságának. 

Mi ily kilátásokkal szemben is feltétlen 

harcolni fogunk azért, hogy Szentes felsza-

badittassék a vármegyei gyámság alól; mert 

határozott meggyőződésük, hogy ez a város 

csak akkor fog öncéljának élhetni egész ere-

jével, ha önállólag intézheti ügyeit. Sokszor 

ki volt ez már fejtve e lap hasábjain, s igy 

most ennek bizonyitgatásába bocsátkozni nem 

kivánunk. — S már most feltéve azt az ese-

tet, hogy Szentes önállóságával megcsonkult 

vármegyei rész nem kiegészíttetni, hanem 

más megyékhez fog csatoltatni, akkor Szen-

tes megszűnik megyei központ lenni. S itt 

marad a vármegyeház. Ez az épület egy jó 

részben Szentesnek is íulajdona; mert hiszen 

ez a város egyharmadát teszi teherviselés 

szempontjából Csongrádvármegyének, Szentes 

nek tehát ezen esetben a megyeház város-

háza lenne és pedig olyan olcsó árban, amint 

Szentes másként városházához nem juthat. 

Szentesnek tehát a városháza építését 

nem áll érdekéhen forszírozni mindaddig, mig 

el nem dőlt a sorsa Szentes átalakulásával 

Csongrádvármegyének. 

Éz a két kérdés nagyon szoros összefüg-

gésben áll egymással. S bár mi azt óhajtjuk 

és azért foguuk küzdeni, hogy Szentes ezután 

is központ maradjon, ha kiküzdötte törvény-

hatósági jogát, mindazonáltal addig nem tart-

juk szükségesnek a városháza építését, mig 

el nem dőlt a kérdés, hogy mi lesz Cson-

grádvármegyével, ha egyszer Szentes kivált 

belőle ? 

Igy fogva fel a dolgot, a „ Szentesi Lap4 

céitudatos politikából hallgatott a városháza 

építéséről azóta, hogy felvetette az eszmét, s 

a város közönségének nagy többsége ís ma-

gáévá tette azt, hogy Szentes legyen önálló 

törvényhatóság! © 

Tizenöt év. 

Korunknak egyik jellemző tulajdonsága 
s legnagyobb előnye más korszakok felett az, 
hogy a haladás gyorsabb, az emberek segéd-
eszközei gazdagabbak s tökéletesebbek, a vál-
lalkozási szellem élénkebb s ennélfogva az 
alkotások gyorsabban jönnek létre, mint az 
előtt. 

Nálunk ezen igazság, mintha megfor-
dítva állana, s ha közgazdasági elhaladásun-
kat a közelmúlt korszakéival egybevetjük, az 
összehasonlítás határozottau az elmúlt tizenöt 
év javára fog kiütni. — Mig más, kisebb né-
pességű és sok tekintetben nálunk hátrább 
álló városok, ugy népességszám, mint a köz-
vagyonosodás terén az utóbbi években egész 
örvendetes és szinte váratlan eredményeket 
mutattak fel, nálunk, ha épen visszafelé fej-
lődést nem is, de általános tespedést s egy-
helybenmaradást kell konstatálnunk. 

Joggal nevezték el a közelmultat, mely-
lyel szemben jelenünk oly szomorú képet 
tüntet fel, a nagy alkotások korának. 

Minden, ami Szentest faluból várossá 
emelte, mi fejlődésének alapját megvetette, 
kereteit kimutatta, ezen, mintegy tizenöt évre 
terjedő korszak alatt történt. 

A gyalogjárdák kíépitése, a civilizált élet-
mód ezen első alapköve, e korszak elején té-
tetett le. Utána a távírda, majd a vasút kö-
tötte össze városunkat a nagy világgal, s lett 
a forgalomnak, a fejlődésnek és haladásnak 
ujabb emeltyűje. 

Az ártézi kut építésével ugy kényelmi, 

mint közcj^szségi szempontból égésen uj 
korszak nyílt meg Szentes város történetében. 
Az éjjeli világítás létesítése szintén emelte a 
város lakályosságát s előmozdította a köz-
biztonságot. Közben városunk megyei szék-
hely s egy nagy ármentesitő társulat köz-
pontja lett; a szellemi fejlődés emelésére a 
város, óriási áldozatok árán, megalkotta s az-
óta is folyton fejleszti a gymnasiumot; a kongó 
ut, különösen pedig a keramit-ut, némi nagy-
városias szint kölcsönöznek Szentesnek. 

A város jó hírneve emelkedőben, ország-
szerte mint a haladás utján levő, áldozni 
szerető és áldozni kész községet ismerik, or-
szágszerte tudják, kogy nagy alkotásait tisz-
tán önerejéből hozta létre, haladását, boldo-
gulását tisztán önéidemének köszönheti. 

S ha most a haladás útját bevágva, a 
fejlődést békóba verve látjuk, felvirágzás 
helyett miudeu téren stagnálást találunk : nem 
méltán azt kell-e kérdeznünk, hol vannak 
azou férfiak, kik a felsorolt nagy alkotásokat, 
melyek a város minden fiának méltán büsz-
keségét képezik, létesítették : mért nem tud-
ják folytatni a megkezdett művet, mely Szen 
tes dicsőségére, felvirágzására vezet? 

1 alán kihaltak a kezdeményezők, vagy 
nem találnak követőkre, hogy felhagytak a 
munkával s nem sietuek megmenteni művö-
ket az enyészettől, kivivni annak a betetőzést 
s ezzel a teljes sikert ? 

A felelet kérdésünkre, hogy a kezde-
ményezők, az alkotók teljes számmal meg-
vannak most is, nem hiányzik közülük egy 
jelentékenyebb egyén sem, de minden erőt, 
minden tehetséget leköt egy áldatlan közéleti 
harc. 

Mig Szentes haladhatott a maga utján 
gáncs és fölülről jövő nyomás és akadály 
nélkül, addig egymást érték az alkotások. 
Azok az emberek, kik birták és birják mais 
a nép bizalmát, kik a múltban minden szép 
és nemesre megbírták nyerni a közönséget, 
ma is rendelkeznek a régi befolyással; de 
a város nem rendelkezik a régi, független 
tevékenységgel; mert útjában áll mindenütt 
a pártharc által feltüzelt megyei kormányzat 
és felettes hatósági jogával ránehezedik a 
a város szabad tevékenységére. 

E dicső korszak negy éve tart s a be-

avatottak azt állítják, hogy még csak kezde-

tén vagyunk, hogy áldásait meg csak ezután 

fogjuk igazán élvezni. 

A „Szentesi Lap" azonban, melynek a 

közelmúlt nagy alkotásaiban oly kiváló része 

van, mely azoknak előharcosa volt, az ered-

mények elérése után pedig csak az erkölcsi 

sikerből kért részt magának, ma is azt hir-

deti, hogy Szentesváros közönsége nagykorú, 

senki gyámkodására nem szorult s a közön-

ség szabad akaratának érvényesülését, az ön-

kormányzat jogának minél nagyobb kiterjedé-

sét irja zászlajára. 

S mivel mi azon nézeten vagyunk, hogy 

a szabad mozgás városuuk közgazdasági fej-

lődésének, előhaladásának és vagyonosodásá-

nak is egyik legfőbb feltétele, a jelenleg ér-

vényesülni kívánó hivatalos gyámkodás pedig 

annak megölő betűje, a „Szentesi Lap® fenu-



1 oldal. 

állásának 15 éves jubileuma alkalmával csak 
szerencsét kívánhatunk azon küzdelemhez, 
melyet a város önrendelkezési jogának kiter-
jesztése s a városra nehezülő gyámkodási 
rendek békóinak széttörése érdekében teljes 
erővel s régi lap létére is, ifjú lelkesedéssel 
folytat. 

Dr. Ecseri Lajos. 

Ki adjon véleményt? 
E lap mult számából meglepetéssel olvasom, 

hogy a Döme-féle sikkasztás kérdésében ellenőrzés 

címén fegyelmi vizsgálat alá vontakkal szemben a 

fegyelmi ítélet meghozatalára szükséges elővéle-

ményt Mojzsik Lajos tiszteletbeli ügyész fogja készí-

teni. — Én azt hiszem, hogy a .Szentesi Lap* 

ezen közleménye tévedésen alapul; mert én ugy tu-

dom, hogy a közigazgatási bizottság által Fekete 

Marton, Nóvák József és Vadász József bizottsági 

tagok vannak kiküldve, hogy ezen ügyben a vizsgá-

latot megtartsak és véleményt adjanak. Igaz, hogy 

még a vizsgálat nincs betejezve, s így még ez a bi-

zottság nem terjesztette be az iratokat; de ha a 

vizsgalat befejeztetett, a vizsgálati irátokat vélemény 

kiséreteben kell az illető bizottságnak a plénum elé 

hozni. S ha a bizottság véleményt ad, akkor nincs 

szükség külön ügyészi véleményre; mert a minisz-

ter elfogadta, hogy a kiküldött érdektelen bizottság 

készitse elő ezen ügyet a fegyelmi ítélet meghozha-

tasa végett. így van a kiküldött vizsgáló bizottság 

hivatása felfogva az erdeklett közönség altal, annal-

fogva nem érthető, hogy miként jön szóba ezen fe-

gyelmi ügynél Mojzsik további szerepeltetése, melyre 

csak akkor lehetne reflektálni, ha a kiküldött bizott-

ság csak a vizsgalatot tartaná meg és véleményt 

nem adna az altaia eszközölt vizsgalat alapjan. 

Ez esetben feltétlen szükség van ügyészi véle-

ményre; de különben nincs! S igy rám a »Szen-

tesi Lap" mult szamaban történt felszólalás azt a 

benyomást teszi, hogy a kiküldött bizottság nem 

szándékozik vélemennyel látni el a vizsgáló iratokat. 

— S feltéve, hogy ez igy van és én tévednék a 

vizsgáló bizottság hivatására nézve, akkor a Döme-

fele ügyben elrendelt fegyelmi vizsgalatnak egy uj 

stadiumával áll szemben a közönség. Oly sUdium 

ez, melylyel joggal foglalkozhatik a sajtó, mely 

szinte provokalja a szentesi közönség véleményét s 

azt a kérdést, hogy megnyugtathatja-e az a köz-

véleményt, hogy ezen, annyi embert érdeklő és any-

nyira elére állított fegyelmi ügyben Mojzsik Lajos 

adjon vélemenyt? 

Szerintem, ha csakugyan ügyészi vélemény 

ala kerül az ügy, ezt a véleményt Mojzsik nem ké-

szítheti. — Ebben teljesen egyetértek a »Szentesi 

Lapu-pal s bizonyára egyet fog érteni vele maga a 

közönség is, 

Mert hogy került ez a fegyelmi ügy egy külön 

bizottság vizsgalata alá ? 

Ugy» hogy Sarkadi Nagy Mihály polgármester 

nyíltan felállította felebbezésuben a vadat, hogy : ha 

ő felelősségre vonható a Döme Józseí által elkövetett 

sikkasztásért, akkor íelelősseg ala vonható, sőt vo-

nandó Stammer Sándor alispan is, ki a törvény 

szerint rá rótt ellenőrzési kötelességét egyetlen egy-

szer sem teljesítette Szentes város pénztárkezelé-

sével szemben. 

De különösen rámutatott Sarkadi arra, hogy 

itt a sikkasztás csak ugy történhetett meg, hogy a 

számvevőség összejátszott a sikkasztókkal, s a sik-

kasztások oly komplikált szamadáshamisitással haj-

tatott végre, melyet pénztárvizsgálattal felfedezni 

teljes képtelenség ; de amely felfedezhető lett volna 

a számvevőség altal. S igy a polgármester itt fele-

lősségre egyáltalában nem vonható, hanem a szám-

vevőség. 

S mint a „Szentesi Lap" mult számából olva-
som, ezt mondja maga Gunda Zoltán is, mint aki 
az általa eszközölt vizsgalal alapján leghivatottabb 
véleményadó. 

Már most, egy oldalról Sarkadi vádjával, más 

oldalról az ezen vádat támogató Gonda Zoltán vé-

leményével szemben, Mojzsik tiszteletbeli ügyész 

megadja a véleményt es azt mondja, hogy sem 

SZKNTfcSI LAP. 

Stammer, sem Albertényi ellen nem rendelendő el a 

fegyelmi vizsgálat, s ő megokolja az ő véleményét. 

— Ezen véleménnyel szemben a közigazgatási bi-

zottság kimondja a fegyelmi vizsgálatot Albertényi 

ellen, s később a felebbezők és a sajtó által gya-

korolt erkölcsi pressió hatása alatt vizsgálatot kér 

maga ellen Stammer is. 

Kérdezem, hogy ily előzmények után Mojzsik 

adhat-e ügyészi véleményt ebben az ügyben? 

Nem. Mert ő, a ki első véleményével felmen-

teni javasolta ugy Stammert, mint különösen Alber-

tényi Antalt, már nem lehet elfogulatlan ezen kér-

dés további elbírálásában, sőt saját ügyvédi reputá-

ciója érdekében is igyekezni fogja megmenteni Stam-

mert és a megyei számvevőt, akikre az elővizsgá-

latnál már kimondta az ártatlant. 

Szerintem Mojzsik Lajos felett maga a közigaz-

gatási bizottság ezen ügyben mar akkor kimondta 

az ítéletet, mikor, szemben az ő ügyészi véleményé-

vel, Albertényi ellen elrendelte a vizsgálatot. S a 

legenyhébben szólva, a közigazgatási bizottság ezen 

határozata után Mojzsikra nézve egyszerre nem lett 

volna mas, mint a tisztességes visszavonulás. S az-

zal, hogy magát még ezután is illetékesnek találja 

a véleményadásra, a közvéleményben jogosan kelti 

fel azon aggodalmat, hogy ezen ügynek jogi véle-

ménnyel való ellátása nem lesz érdektelen színezetű. 

S bármi történjék is ebben az ügyben, Mojzsik véle-

ményét az előzők utan s a mai pártviszonyok kö-

zött, a szentesi közönség megnyugvással soha nem 

fogadhatja. S éppen ezért ezen ügyben csak az a 

természetes, hogy az a bizottság adjon véleményt 

ezen ügyben, mely a vizsgálatot vezette, vagy ha ez 

nem adna, akkor egy minden érdeken kivül álló 

jogi tekintély. 

Mert szerintem itt p. o. Stammerrel szemben 

nem az a terhelő főként, hogy tartott-e ő vizsgála-

tot a szentesi árvapénztárnál vagy nem ; mivel, ha 

áll az, a mit Sarkadi állit, hogy pénztárvizsgálattal a 

sikkasztást fel nem lehetett volna fedezni, akkor 

Stammer vizsgálata sem menthette volna meg a 

sikkasztástól az árvapénztárt. Nem ez a fő Stam-

merrel szemben, hanem az, hogy ezen fegyelmi ügyet 

4 és fél évig fiókban tartotta, s ez által nemcsak 

saját adminisztratiójat kompromittálta súlyosan ; de 

az elsikkasztott ősszeg kamatait felszaporitotta. Ezért 

senki más nem tartozik felelősséggel, csak ő. 

Arinak tehát, ki ezen ügyben véleményt ad, 

erre reflektálnia kell, mert ez fontos körülmény s 

itt a megtámadottak vagyonáról van szó. — S ha 

felelős is valafci azért, hogy Dömének sikerült sik-

kasztani, azért azonban nem felelhet mas, csak 

Stammer, hogy 4 és fél évig feküdt ezen ügyön. 

Szerintem a vizsgáló-bizottságnak még ki kellene 

terjeszteni figyelmét külön arra is, hogy pénztárvízs-

galattal fel lehetett-e fedezni ezt a sikkasztást vagy nem. 

Erre szakértőket kellene meghallgatni; mert ha áll 

az, hogy pénztárvizsgálattal ez a sikkasztás nem 

volt felfedezhető, akkor az ellenőrzés súlya e tekin-

tetben a polgármestert, ügyészt és a pénzügyi szak-

osztályt vezető tanácsnokot nem terhelheti. 

S ha a bizottság nem tenné ezt, akkor az ér-

dekelteknek kell ily irányban szakértők kihallgatásat 

követelnie; mert ez döntő momentum. 

Szóval itt egy oly komplikált fegyelmi ügygyei 

all szemben a bizottság és közönség s joggal elmond-

hatni, hogy egész artatlanul oly puritán becsületes-

ségü hivatalnokok vannak belevonva a dologba, 

kikre való tekintetből ezen ügyben nem lehet és nem 

szabad az ügy tisztázásának semmiféle nemét el-

mulasztani, s nem szabad főként megtörténni annak, 

hogy a véleményadáshoz a pártérdek szempontjai 

kevertethessenek. Egy ügyvéd. 

Helyi és megyei hirek. 
— H a l á l o z á s . Özv. Kristó-Nagy Pálné ha-

lalát vitte tegnap szét a hír, s részvéttel fogadta ezt 

Szentes város közönségének minden rétege. A köz-

tiszteletben élt nő, kiben Tóth Kálmán adóügyi tanács-

nok napát gyászolja, több, mint egy éve feküdt 

betegen, s a halál szinte megváltás volt reá. E ha-

lálesetet a gyászoló család a következő gyászjelen-

téssel tudata: 

106. sióm. 

„Tóth Kálmán és neje született Rác Klára fáj 

dalommal jelentik anyósa, illetve anyjanak : öev. 
Kristó-Nagy Pálné született Mccs-Balogh Julianná-
nak Szentesen, 1891. évi augusztus hó 31-én reggeli 

6 órakor, életének 69-ik évében, hosszas szenvedés 

után történt gyászos halálát. A megboldogult hült 

tetemei f. évi szeptember hó 1-én délután 3 órakor 

fognak a ref. egyház szertartásai szerint a középső 

temetőben örök nyugalomra tétetni. Béke poraira!" 
— A Döme-fé le ü g y b e n , mint bizfos 

forrás utan közölhetjük, azon városi tisztviselők, kik 
ellenőrzés cimén lettek fegyelmi vizsgalat ala vonva, 
Eötvös Károly nagv hirü védőügyvédét fogják meg-
bízni ügyök védelmével. Uj bünfenyitő pert fognak 
kezdeni annak beigazolása végett, hogy a sikkasztok 
es a számvevők között összejátszás történt s így a 
pénztarvizsgálattal való ellenőrzés teljesen sikerte-
lenné vált a sikkasztásnak kiderithetéséhez. Ez előre-
láthatólag érdekes bünfenyitő per lesz és jellemző 
arra, hogy Mojzsik Lajos tb. ügyész még a vizs-
gálat szükségét sem látta a megyei számvevőséggel 
szemben. 

— Z á r f e l o l d á s . Gsongrádvármegye alispáni 

hivatala által a város belterületére a járványos száj-

és körömfájás miatt elrendelt zár f. évi augusztus 

31-én feloldatván, a mai nappal a csorda kihajtása 

az alsó legelőre engedélyezve van. 

— A m e g y é r ő l . Vármegyénk közigazgatási 
bizottsága f. évi szept. hó 7-én délelőtt 9 órakor a 
szokott helyen ülést tart. Ezt követőleg délután 3 
órakor a fegyelmi választmány fog ülésezni. 

— A szentesi i p a r n j a b b d i a d a l a . 

Iparunk fejlettségét mi sem igazolja jobban, mint 

az, hogy az utóbbi időben rendezett hazai kiállítá-

sokon nemcsak kiállják a versenyt; de sőt azo-

kon feltűnést is keltenek, a legtöbb esetben pedig az 

első dijakkal és érmekkel jutalmaztatnak. Igy leg-

újabban a nagyváradi orsz. iparos segédek munkakiál-

litasán ifj. Szathmáry Palt érte a szerencse, hogy 

az altata kiváló gond és faradsággal készített kis 

toilette (fésülködő) asztal tükörrel, mely az összes 

asztalos munkák közül kitűnt, nyerte az első arany-

érmet és dijat. Ifj. Szathmáry Pál különben már a 

mult évben Szentesen rendezett iparos segédmunka-

kiállításon is az első aranydijat kapta jutalmul. Szath-

máry Pál munkáján kivül még Szólláth Imre cipész-

segéd munkájáról emlékezik meg hizelgőleg a bírálat, 

azt mondván az általa kiállított atlasz cipőről, hogy 

az oly tiszta, mint a bérc hava. — Jól eső örömmel 

konstatáljuk iparunk ez ujabb diadalát s egyben 

gratulálunk a kitüntetetteknek sikeres munkálkodá-

saikhoz. 

— Sz í nésze i nk a jövő hét elején eltávoznak 
körünkből. Orosházára mennek; mert a nagy társu-
lat — különösen az utóbbi napokban — nem részesül 
oly támogatásban, hogy anyagi kár nélkül itt kihúz-
hassa a nyarat. Biz ez elég sajnos körülmény, hogy 
egy oly jeles társulat, mint a Makóé, a kellő támo-
gatás hiánya miatt hagy itt bennünket. — Ennek oka 
különben nem abban rejlik mintha a szentesi közön-
ség nem volna jó színházlátogató; hanem abban, 
hogy a nagy mezei munka még mindig lefogva tartja 
közönségünk egy nagy részét. — Az utolsó előadás 
vasárnap, f. hó 6-án lesz. 

— A z E M K E javára tart e héten két elő-
adast Makó kitűnő színtársulata. Az első előadas 
csütörtökön, a második penteken lesz. Csütörtökön 
a „Nagy Galeotto", pénteken „Jani és Juci* lesz 
szinrehozva. — A hazafias célra való tekintetből, 
előre felhívjuk a két előadásra az EMKE ügye iránt 
oly őszintén lelkesülő közönségünk figyelmét! 

— A szentesi i p a r t e s t ü l e t f. évi szep-

tember hó 3-ik napján délután 2 órakor az ipar-

testület helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre 

a tagokat ezúton is meghívja az elöljáróság. Tárgy-

sorozat : 1) A vasároknak az eddigi gyakorlat szerinti 

megtartása iránti kérvényezés. 2) A helypénzszedési 

díjszabályzat módosítása. 3) A csizmadia szakosztály 

megalakítása. 4) Esetleges indítványok. 

— K inevezés . Ipartanodai bizottsági elnökke 

a következő 3 évre a városi tanács ismételten Zsoldos 
Ferenc fakereskedőt és téglagyárost nevezte ki. 

— S z í n h á z i m ű s o r . Színházunkban a héten 
a kővetkező darabok fognak szinre kerülni: Ma, 
kedden, Makó Lajos jutalomjátékául: „Három fele-
ség, egy férj. u Francia vígjáték. — Szerdán Réthy 
Laura utolsóelőtti vendégfelléptéül: „Cigánybáró.-

Operette. - Csütörtökön: az EMKE javára díszelő-
adásul „Nagy Galeotto.- Szinmü. — Pénteken, ugyan-
csak az EMKE javara díszelőadásul: „Jani és Juci.• 
Bohózat. — Szombaton: Réthy Laura utolsó fellép-
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tével „Komédjás hercegnő." Operette. — Vasárnap 
délután 4 órakor felére leszállított helyárakkal : 
„Jani és Juci." Este 8 órakor bucsuelőadásuí: „Bánk-
bán.* Tragédia. 

— T a n é v kezdete . A tegnapi nappal véget 

ért a vakáció s a két hónapig tartott szünet arany 

napjai elmultak. A beiratások a mai napon veszik 

kezdetöket s pár nap múlva ismét megnyílnak az 

iskolák, képzettségben részesíteni a tanulók nagy 

seregét. 

— K é p v i s e l ő i b e s z ámo l ó . Helfy Ignác, 

a szegvári kerület képviselője, mint már jeleztük, 

beszámolójának megtartása végett aug. 27-én Gsanyra 

érkezett. A képviselőt a községházánál nagyszámú 

választó közönség fogadta. Helfy Ignác itt főt. Kardos 

János plébános vendégszerető házának volt szivesen 

látott vendége. Kíséretében voltak Tary Endre ügyvéd 

Mindszentről és Hegyi Antal plébános Csongrádról. 

A képviselő innen Felgyőre rándult át, majd Mind-

szentre visszatérve, Derekegyházát és Szegvárt láto-

gatta meg. Szegvárról tegnap Szentesen át Buda-

pestre utazott. 

— A d ó b e h a j t á s t i izzel-vassal . Mind-

szentről irják lapunknak, hogy Lavicska Pál jegyző 

ellen, azon okon; mert a község nagyobb összegekre 

menő állami adóval van hátralékban, vizsgálat ren-

deltetett el. Lavicska ebből kifolyólag előterjesztéssel 

élt a főispánhoz, hogy miután a két községi végre-

hajtó az adók behajtásara képtelen, engedtessék meg 

neki, hogy az adók behajtását állami végrehajtókkal 

eszközöltethesse. Lavicska ezen kérelmének hely ada-

tott s igy Mindszenten már legközelebb állami adó-

végrehajtók fogják az adók beszedését eszközölni. 

— K u t y a a d ó . Mindszenten már befejezte-

tett a kutyák összeírása. Több, mint ezer kutyát je-

lentettek be s igy Mindszent község kutyaadó cimén 

1000 frtot haladó összeget fog a vármegye pénztá-

rába fizetni. 

— A s z í n i e l ő adások a mai naptól 7 és 

fél órakor veszik kezdetöket. 

— É r t e s í t t e t n e k a helybeli t. iparosok és 

és kereskedők, hogy a Szentes varósi alsófoku ipar-

iskolában az oktatás f. évi szeptember hó 15-én veszi 

kezdetét. Ennélfogva felhívom a kereskedő és iparo-

sokat, hogy tanoncaikat f. évi szeptember l-jétől 

14-ig alólirottnál írassák be, mely alkalommal az 

illető tanoncok utasítást kapnak az iránt, hogy mely 

osztályba fognak beosztatni. Egyúttal tudomásukra 

hozom az érdekelteknek, hogy a kellő időben be nem 

iratkozott tanoncok mesterei az ipartörvényben előirt 

büntetéssel fognak sújtatni. A beiratkozás a fentem-

litett határidőn belül, mindennap délután l\ih órától 
!li7 óráig alólirott lakásán (I. tízed 132. sz.) eszkö-

zöltetik. Szentes, 1891. aug. 31. Zoó János 
íparisk. igazgató. 

— Körö zé s . A kir. járásbíróság több rend-
beli lopás miatt vádolt Somodi Sándor nevü, 21 
éves ref. vallasu, nőtlen cselédet köröztet az orsz. 
Rendőri Közlönyben. Nevezett Somodi Sándor közép 
nagysagu, erős testalkatú, kerek, fehér-piros arcú, 
szőke hajú, ruházata pórias. 

Hirek a szomszédból. 
— M i h á l f l J ó z se f szarvasi főgimn. tanár 

s a „Szarvasi Lapok- felelős szerkesztője, aug. 27-én 
54 éves korában elhunyt. Munkás, tevékeny ember 
volt. Nyugodjék békében ! 

Hazánk és a főváros, 
— H i d a s s y K o r n é l h e r c e g p r í m á s , ö 

felsége a király, mint a „M. H." értesül, mar aláirta 

Hidassy Kornél szombathelyi püspök kinevezését 

Magyarország első főpapi méltóságára. Az uj herceg-

prímás kinevezési okmánya szeptember hónap első 

napjaiban fog megjelenni a hivatalos lapban. Hidassy 

úgyszólván akarata ellenére jut a prímási székre. 

Amint nem akart püspökké lenni kultuszminiszteri 

osztálytanácsos korában és Trefortnak minden rábe-

szélő tehetsége kellett hozzá, hogy őt a szombathelyi 

püspökség elfogadására birja ; a mint visszautasította 

később a Lipovnicky halálával megüresedett nagy-

váradi püspökséget; épp ugy vonakodott most is a 

hercegpnmási méltóság elfogadásától s csakis az 

igen magas és legmagasabb befolyásoknak és aka-
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ratnak enged, midőn a fényes kitüntetésnek s legfel-

sőbb elhatározásnak engedelmeskedik. Hidassy tegnap 

este érkezett vissza székhelyére, Szombathelyre Emms-

ből, a hova torokbaja vitte. Hangja meg kissé fátyo-

lozott ugyan, állapota mindazáltal örvendetesen javul. 

Külföld. 
— A p á p a beteg. Rómából érkező hírek 

szerint, XIII. Leó pápa nagy beteg s állapota a leg-
komolyabb aggodalmakra ad okot. 

Különfélék. 
— K ü l ö n ö s h y m e n h i r . Aronsohn Lőbel 

tekintélyes kereskedő, ki 41 év óta a brassói izr. 
hitközség elnöke, s ma 78 éves, jegyet váltott egy 
64 éves özvegygyei, ki Grácban lakott eddig, de ma 
már születési helyén, Temesvárt van, még pedig 
ugyanabban a szobában, melyben született. Hat hét 
múlva ott lesz a menyegző. A hir a mily különös, 
oly regényes annak keletkezése. A két öreg ezelőtt 
mintegy 47 évvel nagyon szerelmes volt egymasba 
és már-mar az eljegyzés előtt állották. Ekkor a leányka 
valami olyast mondott, ma a férfinak nem tetszett. 
Ez összeszedte h' Imiját és ott hagyta; megnősült, 
a leány pedig férjhez ment. De a régi szerelem nem 
hal ki a szívből. Ma mindketten özvegyek. Az özvegyi 
élet azonban unalmas. Lesz tehát egy kis menyegző 
és a régi szerelmes par az öreg napokat boldogan 
kívánja együtt tölteni. 

C S A R N O K . 

A szabadságharc k iá l tványaibó l . 

A második kiáltvány egy hónappal későbbről 

keltezve, már fegyverre szólítja a nepet. Ez igy 

hangzik: 

„Jön a muszka! Fegyverre, hadd vesszen el! 

Jón a muszka, jön a világ legnagyobb zsarno-

kának féktelen népe, a magyar nép földére. 

Rablás, pusztítás, vérlázító erőszak első lépé-

seinek nyomai. 

Jön az Isten legáldottabb földjére, mely bol-

dogságnak teremtetett, hogy hasonlóvá tegye saját 

országa sivatagjaihoz. 

Isten kertje az ország előtte, mögötte puszta-

ság, melyből az élet eltűnt. 

Jön aratni, hol a magyar nép szőlőtőkét ülte-

tett s ápolgatott. 

Jön rabolni, gyilkolni, nőket fertőztetni a csá-

szár parancsara. 

Jön fiainkat anyjuk öléből kiragadni, hogy a 

zsarnok zászlói alatt szülőik, testvéreik s hazájuk 

hóhérjaiként szolgáljanak. 

Jön szabadságunkat megsemmisíteni, anynyi 

vérrel, annyi győzelemmel, annyi dicsőséggel kiví-

vott szabadságunkat, hogy újra rabjaik legyünk egy 

hitszegő, méreg keverő, vértől párolgó uralkodó ház-

háznak, mely kiirtásunkat a pokolnak esküdte. 

De hal' Istennek, még nem tompult el a ma-

gyar huszár kardja, a magyar honvéd szuronya, 

mely győzelemről-győzelerare haladva, Ausztria leg-

rettenetesebb hadát semmivé tette, még nem hűlt 

el a magyar nép lángoló lelkesedése, mely anynyi 

nyilt és titkos ellenséget legyőzött, annyi hóhért és 

árulót letiport. 

Hadd jöjjön a muszka is, hadd lelje ő is sír-

ját, e zsarnokvesztő földön. 

Az uj ellenség nem félelmesebb, mint amelyet 

ifjú hadaink porra zúztak; a veszély, mely hazán-

kat környezi, kisebb annal, mely a mult évben a 

készületlen, alvó népet meglepte. 

Hadd jöjjön a muszka, hadaink és népünk 

várják ! 
De ismerjük harcunk s veszélyünk kezdetét. 

A királyi zsarnokság, miután nagy fegyverei : 

az ámítás, szenteskedés, hitszegés eltompultak, ujakat 

keres a vadságban, embertelenségben és vérontásban. 

Kiirtani akar minden műveltséget, lelkesedést, tudo-

mányt és erényt, hogy a csendben elvadult, baromi 

szolganépen uralkodhassék. Szövetkezett a vad musz-

kákkal, miként szövetkezett a vad rácokkal, szerbek-

kel és oláhokkal a magyar nemzet kiirtására. Küz-

denünk kell nemcsak jogaink és szabadságunkért, 

hanem létünk és életünkért. 

3. oldal. 

S nemcsak magunkért, hanem a népekért is 

küzdünk. Ott vau a lengyel, ki velünk vérzik is 

győz s győzelmünktől legyilkolt hona föltámadása* 

várja, ott az olasz, ki velünk együtt legnemesebb vérét 

ontja a szabadságért; ott a német, ki velünk küzd 

és boszut áll Bécsnek császári hóhérjain. 

Nagyszerű e harc, mert az egyesült népek harca 

a vilápnak egyesült zsarnoksaga ellen. 

Magyar nép! mutasd meg a világnak, hogy 

méltó vagy ilyen harc élén állani, hogy méltó vagy 

a világ szabadságát kivívni. 

Magyar nép ! Kelj föl egész törhetlen erőddel 

j — s ellenséged veszni fog. 

Magyar nép ! Mutasd meg ellenségednek, hogy 

méltó vagy hadaidhoz, melyek Szolnokon, Sarlón, 

Budán s Erdély szent földjén győztek — s ő vesz-

ni fog. 

Magyar nép ! Segítsd, előzd meg hadainkat az 

ellenség keresésében — s ő veszni fog. 

Magyar nép! Mutasd meg az ellenségnek, hogy 

neked nem kell páncél, nem kell kard, hogy mellel, 

karral véded a hazát — s ő veszni fog. 

Magyar nép! Mutasd meg az ellenségnek, hogy 

a magyar ember kezében a kasza, a csép, a dorong 

többet ér a gyáva bérzsoldos puskájánál s ágyújá-

nál — s ő veszni fog. Magvar nép! Mutasd meg 

ellenségnek, hogy miként véredet, ugy vagyonodat 

sem kíméled a hazáért; hogy hazádat, csűrödet in-

kább a lángoknak adod át, mintsem neki; lovadat, 

marhádat inkább elhajtod, mintsem használatára 

engedjed — s ő veszni fog. 

Magyar nép! Mutasd meg az ellenségnek, hogy 

te vagy a honnak fia, hogy neked minden bokor, 

minden halom sánc, mely megett halál vár reaja, az 

erdő, a bérc erősség, melyből soha ki nem ver, min-

den nyom ut, melyen titokban hírt viszesz a tiednek 

minden mozgásairól, — hogy ö itt idegen, hogy nincs 

utja, sem hidja, sem töltése, melyet éjjel el nem 

ronthatsz; hogy nincs nyugta sem éjjel, sem nappal 

— s ő veszni fog. 

Magyar nép! Mutasd meg az ellensegnek, hogy 

ellensége vagy, hogy irány iban nincs törvény, nincs 

igazság, nincs irgalom ; — hogy minden szem halá-

lát lesi, hogy minden gondolatod vesztén jár, hogy 

szived minden lüktetése átok a zsarnokra s szolgákra 

— s ő veszni fog. 

Magyar nép! Mutasd meg a világnak, hogy 

méltó vagy a szabadságért elvérzett fiaidhoz — s 

győzni fogsz. 

A pokol ellened, veled az isten — győzni fogsz! 

Hadd jőjjőn a muszka, jöjjön és vesszen ! 

Budapest, julius 26-án 1849. 
(Vége.) 

Közgazdaság. 

A v i l ág búzatermése és fogyasz-
tása 1891—92-ben. 

A földmivelésügyi minisztérium mezőrendöri 
és statisztikai osztályának nagyérdekü és szakszerű 
munkalata is megerősíti az idei rósz gabonatermést, 
Európaszerte a buza gyenge középszerű termést adott 
a rozs pedig silányat, a burgonya rosszul fejlődik, 
rothad csaknem minden államban. A buzadeficit 
28-32 millió hektoliter, melyre sehol a világon 
nincsen fedezet, a rozsé 90—100 millió hektoliter! 
Ilyen eset még nem történt, több mint 90 millió 
métermazsa gabonahiány páratlanul áll a mezőgaz-
daság történetében. 

íme a minisztériumi jelentés bő kivonata : 
Nagybritanniaban a bevetett búzaterület keve-

set változott, termett 25—26 millió hektoliter buza 
(20 millió métermazsa). Beviteli szükséglet búzából 
52—53 millió hektoliter. 

Franciaorszagban a búzaterület a rossz idő-
járás következtében mintegy 1 millió hektárral csök-
kent, a vetések tetemes része kipallott, tavaszi gabo-
nával pedig pótolni nem lehetett, e miatt a termés-
eredmény is jóval kisebb, mint tavaly volt. A beve-
tett területet 6 millió hektárrá becsülik, a termést 
82*50 millió hektoliterre. A beviteli szükséglet búzá-
ból 30 millió hektoliter. 

Németországban a buza területe szintén keves-
bedett, a termés csak 24 millió métermázsa, tavaly 28 
millió termett. Búzából szükségeinek legalább 100, 
rozsból 25—26 millió hektolitert. 

Olaszországban a búzaterület változatlanul 
4.2-4.3 millió hektár között ingadozik; a termés 
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kitett 36-37 miliió hektolitert. A szükséglet 12-13 tavaly Európában 25 millió hektoliter állott az ellen 
millió hektoliterre tehető. 

Nemetalföldön ugy a buza, mint a rozstermes 
is rosszul ütött be. Nettoszükséglete búzából 4 — 5, 
rozsból 5—6 millió hektoliter. 

Svájc idei termését meglehetős jó középszerű-
nek jelzik : termeit 3 millió iiek'ohter; Deviteli szük-
séglete 3.5 millió metermazsa. 

Belgium termeshozama kedvezőtlen :> a tavalyi 
eredmenyhez kepest a hiány tetemes, idei termese 
5.5 niiilio hektoliterre becsültetik. Beviteli s/.ükseg-

őrizhető raktárakban. 
Összegezve az elmondottakat, arra a következ-

tetésre jutunk, hogy az idei gyenge gabonatermés a 
csekély készletekkel a kínálatot jelentékeny mérvben 
csökkenteni fogja, ellenben a keresletet hosszabb ideig 
állandósítja s csak több évnek jó termése után lehel 

kkenn i t o j n a k . D * n e m 

l eh U len , va l ó s z í nű >gy oiy alacsony arak — 
mint amilyenek még csak nehany év előtt is voltak 
- a szaporodó nepesség és a búzaterületnek meg-

lete buzabol 11-12 milhó hektohter, rozsszöksegiete allapodasa következteben, nem lesznek. 
2 millió hektoliter. 

Dama temese kilégitő volt s a tavalyit megkö-
ze.iti, mindaz altal tetemes bevitelre van utalva. 
Idei szükséglétét Ö5U—700 ezer mmazsára, rozsszük-
segletet 1 45 millió hektolitere becsülik. 

Svédország és Norvégia termése búzából 1.6—1.8 
millió hektoliter, szükséglete 1 millió hektoliter buza 
és 2 6—3 millió rozs. 

Spanyolország termése 26—28 millió hekto-
liter, szükséglete 2 millió hektoliter. A rozstermés 
nem kielégítő. 

Portugalia termése is valamivei kedvezőbb 
volt, mint az 1890-iki; termett most 2.80—3 millió, 
beviteli szükséglete 1*5—2 millió hektoliter. 

Görögország termése az idei szükséglet kéthar-
mad részét fedezheti és igy még mintegy 2.63 millió 
hektoliter bevitelre van szükség. 

Törökország. Az idei gyenge termés ós a főváros 
nagymérvű fogyasztás következtében termelése a 
szükségletet nem fedezhetvén, a folyó üzleti évre 
7 8 millió hektoliter bevitelre szorul. 

Ausztria termése gyengébb, mint 1890-ben 
volt; az eredményt búzából 14-15, rozsból 22-24 jövö 1891—94. tanév szeptember hó 1-ső napján kezdődik. A 
millió hektoliterre becsülik; az idei búzaszükséglet beiratások szept. hó 1-töl 4-ig d. e. 9—11-ig és d. u. 3-5-ig 

legalaub 10 — 12 millió hektoliter. történnek leányiskolánk igazgatói irodájában. 

Ismertettük azokat az allamokat, melyek bevi- a polgári leányiskola 1. osztályába szabályszerűen csak 

telre szorulnak, lassúk a kivitelre is termelő alla- 0iy növendék léphet be : 

mokat. aj aki életenek legalább 9. évét betöltötte és 

Oroszország. Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy b) kinek az elemi inep-) iskola IV. osztálya számára ki-

Oroszorszagból a IOZS kivitelét megtiltottak, S igy szabott tantárgyakban elegendő jartassága van 6 ebbeli isme-

Oi inan a gauona-export a folyó evben jelentékenyen reteit, vagy elemi iskolai bizonyitvány által, vagy az iskolai 

Kiiatasunk van tehát, hogy az árak ezután is 
kielégítően fognak alakulni, és ha gazdáink nem is 
érhetnek el rendkívüli arakat ; valószínűnek tartjuk, 
hogy iia nem is allandoan, de legalább nehany évig 
az értekesitési viszonyok kedvezőek maradnak és a 
termelők fáradságát a gabona kellően jutalmazni is 
fogja. 

— Ser tésüz le t . Budapest aug. 29. — Az 
e heti üzlet kellemes hangulatban folyt le és az árak 
emelkedtek. — Heti átlagárak: Magyar válogatott 
áru 260 — 360 klgramm nehéz 48v2— 49i)2 krajcár, 
180-260 kilogramm nehéz 50 —511|2 kr, — öreg 
300 kilogrammon túli — k r a j c á r , vidéki sertés 
könnyű 50—51*|, kr, szerb 49-51 kr., román 
krajcar tiszta klgrkint. Páronként 45 kilogramm élet-
suly levonás es 4 százalék engedmény szokásos. 
Elesegarak: Tengeri 6.75, árpa, uj 6.80 frt, Kőbá 
nyán átvéve. 

Iskola i értesítések. 
— A Szentes városi IV. oszt. polgári leányiskolában a 

konatoitaiott, s a gyenge búzatermés következteben 
kisebb mérvben csakis a buzaia fog szorítkozni. A 
buzatermes rosszul sikerült, szintúgy a rozs is; a 
buza hozama 66.50 millió hektoliter, a rozsé 192.30 

elöljáróság előtt felvételi vizsgalat utján igazolja. 

A polgári leányiskola bármely osztályába felvehető oly 

tanuló, aki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és 

az azon osztályban megkívántató előkészültségröl vizsgálat ut-

unllió hektoliter; t ava ly termett buzaool 79 54 jan bizonyságot tesz; más polgári iskolából átlépni kivánó nö-

millió, rozsból ¿<33 47 m i l l i ó hektoliter. Középszerű vendek bizonyítványa alapján is felvehető, 

termeset buzabol 90, rozsból 248 nnlhó hektoliterre , A lelvételi, esetleg javitó- és pótvizsgálatok szeptember 

teszik. Idei buzafeleslege 16.5 ...lllió hektoliter, ellen- hó 4-en delelőtti 9—1 l-ig fognak megtartatni és díjmentesek. 

Dell rozshiánya 40—45 m i l l i ó , és igy a legjobb A rendszeres tanítás pedig szept. hó 5-én veszi kezdetét az isk. 

esetben b ú z á b ó l IS nagyon CSekely, szamot alig tevő fegyelmi es rendtartási szabalyok felolvasásával és kellő meg-

feleslege, i l lető leg kiv.tele lesz. Nagyon valósz nünek magyarazasával. 

tarijUK, hogy a szegenyebb nep kenyteb n t tet l ik A feivetelre jelentkezőknek szüleik, gyámjok, vagy azok 

szükséglétét reszben a kevesbbé taplalo arpa zabbal megbízottjainak kisereteben kell megjelenni es magokkal hoz-

fedezni, reszben pedig togyasztasat megszorítani, de n i o k : keresztlevelet, illetve születesi bizonyítványt, oltási, eset-
m.ndezek dacara is az inseg, különösen egyes kor- ujraoltasi bizonyítványt. Az első osztályba lépők, vagy a 

manyzósagokban, nagymérvű lesz. 

Magyarorszagban az idei termés a tavalyi ga-
bonatermeshez viszonyítva, jóvai gyengébb, főleg 
rozsbol. Buza es rozs eggyüttvéve mintegy 15 millió 
metermazsaval kevesebb termett; az eredmény kitett 
buzabol 34 millió métermázsát, rozsból 105 millió 
métermazsat. Minthogy azonban eienu csapásokra 
szamitam kellett és pedig a búzánál 3 -5 szazalék, 
a rozsnál — a nagymérvű vetéskipallas folytan — 
20 -25 szazalekot, a terméseredmény ennek arányá-
ban csekélyebb leend, vagyis búzából 33 millió méter-
mázsa, rozsból 8—8*5 millió métermázsa. A belföldi 
szükséglét búzából 23 millió métermazsa, rozsból 
12—13 millió. A rozshiány — melyet buzaval és 
tengerivel kellend pótolni —4—5 millió métermázsa. 

Románia idei termését 16-18 millió hektoli-
terre tehetni, a kiviteli felesleg 7—8 millió hektoliter. 
Tavaly termett 22 millió, kivittek 14 millió hektoli-
tert. — A kukorica rosszul áll. 

Bulgaria és Rumélia terméséből — a buza adott 
alhtolag 9 31 millió métermázsát, a rozs 2 08 milliót, 
a termelestöbbiet 3 5—4 millió métermázsa. 

Az eszakamenkai Egyesült-Államokban az idei 
gabonatermés jó eredményt adott; termett búzából 
190 191 millió hektoliter, készlet 7—8 hektoliter; 
a szükséglét 133 5 millió hektoliter, fölösleg 63-65 
millió hektoliter, de a mely mennyiségből az ev 
vcD

revel (lö92. jul.us hó végen) még a raktárakban 
tetemes s iegaiabo 10 — 12 millió hektoliter fenn fog 
maradni. 

A világ búzaterméséből a folyó évadban nagy 
h.any lesz, mivel a látható szükséglet is 28 30 
millió hektoliterre rug; a rozshiany 90-100 millió 

inas iskolabol jövők a megelőző évben végzett tanulmányokról 

zerzett hiteles iskolai bizonyítványt tartoznak felmutatni, vagy 

felvételi vizsgálatot tenni. 

Tandíj egész évre 10 frt, mely két részletben fizetendő '' 

u. m. beiratáskor és február hó 1-én. Beiratási dij 50 kr. 

Azonkívül minden nővendek 50 krnyi könyvtári dijat tarto-

zik lizetni. 

A szegénységükét szegénységi bizonyitványnyal igazolni 

tudók tandijelengedésért folyamodhatnak, s eziránti kérvényü-

ket szegénységi, illetve hatósági bizonyitványnyal s a megelőző 

évben végzett tanulmányokról szóló hiteles iskolai bizonyít 

ványnyal felszerelve s a városi tek. iskolaszékhez címezve, az 

igazgatóságnál nyújtsák be, legkésőbb szept. hó 15-ig. 

Magántanulók az egy évi tandijon s beiratási dijon kivül 

a magánvizsga letevésekor 20 frtnyi vizsgadijat tartoznak lizetni. 

Az igazgatóság. 

— A Szentes városa altal fenntartott főgymnásiumban 
az 1891— 2 iskolai évre a beírások f. évi szept. 1., 2., 3. és 4-ik 

napjain lesznek d, e. 8—lá , d. u. 2—5 óráig a főgymnásium 

épületében. 

A f-ivétel felvételei a következők : 

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

töltött tanulók vétetnek fe l ; 12 évesnél idősebb tiu felvétele 

felett a tanártestület határoz. 

b) Az ismeretek mértékére nézve megköveteltetik, hogy 

a tiu a népiskola 4-ik osztályának tananyagában kellő jártas-

saggal birjon, ezen ismereteit vagy nyilvános népiskolai bizo-

nyitványnyal, vagy ennek hiányában külön felvételi vizsgálattal 

kell igazolnia. A felvétetni kivánó tanulók korukat keresztlevél-

lel, illetőleg születési bizonyitványnyal kötelesek igazolni. 

c) A felsőbb osztályba való felvétel a nyilvános es ma-

gántanulóknál attól tételeztetik fel, hogy az előbbi osztályról 

minden tantárgyból legalább elégséges előmenetelt tudjanak 

bizonyitványnyal felmutatni. 

d) Minden tanuló első felvételekor személyesen szülői, 

hektoliter es igy megközelítőleg a gabonahiany, mely- gyámja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazga-

nek beszerzese ketséges, 9 0 - 91 millió métermázsa. l ó n á i jelentkezni. 

Az idei b u z a t e rme l e s 725 736 m llió hektoliter e) A felvételi> Javitó- é s pótlóvizsgálatok szept. 1-ső és 
a rozsteruieles 350 -360 mihió. A tavalyi eredményi * : á ? , d e l u t a ü

 0
ó r á i * ' engedélyezett magánvizsgálatok 

hez viszonyítva a termést, a buzahiany 44 50 mii- ^ u S S t ' S Í ' SZ0 ^ 
hó, a rózshiany 90-100 millió hektoliter. A termes f) A felvetelnél a következő dijak fizetendők; 1. Az évi 
a szükséglétét a n n a l kevésbbé birja kielégíteni, mivel tandíjnak fele része. Az évi tandíj a négy alsó osztályban a 

a keszletek augusztus hó elején csekelyek, Europaban helybeliekre nézve lá frt, a vidékiekre nezve 15 frt; a négy 

10—12, Amerikában 7-8 raill:o hektoliterre rúgnak ; felső osztályban helybeliekre és vid^kiekre^nézve egyaránt 24 

Sienle«, *89|. tNj«m*UU ürnaa ferencz gyoirisajtüjan 

109. szatn. 

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

tanulónak meg Kell fizetni. — 3. Ifjúsági könyvtári dij 50 kr. 

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 

tanitás szept. 7-én veszi kezdetét. 

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

mében 12-ik évökig újra nem oltattak, csak aíkor vehetők fel 

véglegesen a főgymnasiumba, ha újra történt beoltásukról 

bizonyítványt mutatnak fel. 

kj Az V-ik osztalyba lépő tanulók irányvalasztása, vájjon 

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

szülök, vagy gyámok által szóbelileg történik. Távolléttök ese-

tén írásbeli nyilatkozatuk lesz felmutatandó. 

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

évi 27131. sz. alatt kelt rendeletével a 8-ik osztály felállítását 

engedelyezte, az uj iskolai év kezdetével intézetünkben ezen 

osztály is megnyílik. 

Szentesen, 1891, augusztus hóban. 

A fögymnázium igazgatósága. 

— A szentesi ev. reform, egyház által fentartott iskolák-

ban a beiratások az 1891—2. iskolai évre az egyháztanács 

122 -891. sz. határozata értelmében, f. évi szeptember hó 1. és 

2-ik napjain fognak eszközöltetni. 

Az iskolai év pedig ünnepélyes istentisztelettel sept. hó 

3-án reggel 8 órakor nyittatik meg a templomban. 

Felhivatnak azért mindazon szülök, gyámok, cselédtartó 

gazdák, kiknek 6-tól 12 éves mindennapi és 12-től 15 éves 

ismétlő iskolai oktatásra kötelezett növendékeik, vagy cselédeik 

vannak, hogy azokat a fentnevezett napokon mulhatlanul be-

írassák, annak megtörténtével iskolába azonnal feladják, és 

szorgalmasan járassák, nehogy a köteleségeiket nem teljesítők 

ellenében a törvény szigorát kelljen alkalmazni. 

Szentes, 1891. aug. 22. GerÖC Lajos. 
reform, ielkész, iskolafelügyelő. 

— Értesítés. A szentesi rom. kath. egyháztanács es iskola-
széknek f. 1891. évi augusztus 23-án tartott ülése határozatából 
van szerencsém a t. szülőket es» gyámokat értesíteni, hogy a 
szentesi rom. kath. elemi iskolákban az 1891—2 iskolai evre a 
beiratások a f. évi szeptember hó 1, 2, 3. napjain délelőtt 
8—10 és délután 2—4 óráig az illető iskolákban fognak eszkö-
zöltetni, a rendes tanitás pedig szeptember 4-én fog megkez-
detni. Az ünnepélyes „Veni Sancte" pedig szeptember 6-án 
reggel 8 órakor fog megtartatni. 

Az iskolaszék megbízásából : 

Korbuly Béla, 
jegyző. 

Alulírottnál 

2—4 vidéki tanuló 
lakás, teljes ellátásra, — gondos szülei felügye 
let mellett (gimnázium közelében) jutányosán 
felvétetik. Ugyanott néhány tisztességes ur 
mérsékelt díjért igen j ó h á z i k o s z t o t 
nyerhet. 

Ugyannak I. t. 647. sz. háza igen ked-
vező feltételek mellett szabad kézből eladó. 
Értekezhetni lehet alulírottal Szalai József 
nyugalmazott tanitó I. t. 158. számú házánál. 

P a i n István. 

A Rambovszky-féle 
jelenleg M. MAYER IDA tulajdonát képező 

disz- és konyhakert 
egy, három, esetleg öt évre haszonbérbe ki-

adó; értekezhetni a feltételek iránt lapunk 

kiadóhivatalában. 

1891—296. sz. min. bizt. 

Hirdetmény. 
A Csongrád-sövényházi ármen-

tesitő és belviz-szabályozó társulat 
f. évi szeptember hó 14-ik napján délután 4 
órakor Csongrádon a város tanácstermében 

közgyűlést 
tart, melyre az érdekelt ártéri birtokosok ezen-

nel meghívatnak. 

Tárgy: 
ren-A 41,339—891. számú miniszteri 

delet alapján a zsilipek kiépítésére még szük 
séges kölcsön megszavazása. 

Szegeden, 1891. augusztus hó 29-én. 

Kállay Albert, 
miniszteri biztos. 




