
XXII, évfolyan^ 1892. 45. szám. Kedd, április 223. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . 
Fél évre . 
Negyed évre, 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 
Megjelen hetenként háromszor: 

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

Felelős szerkesztő és kiadé-talajdonos 

SIMA FERENC. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 14 helyre Tan beosztra 
Egy hely ára 90 kr. Béiyeftüj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyrkereske-

désében is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

I j U i t é r - b t a 
minden egyei m í Mi lés t 30 kr 
K é x i r a t s k vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SeMsfMá i kinyv- és paplrk«rNl i i lé iébi i , 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szentes, 1892. május 2. 
A Tasnádi-féle mondva csinált polgár-

mesterség alatt — ugy látszik — a város 
teljesen ki akar zökkenni a törvényes kor-
mányzási rendszer feltételei közül, s immár 
nem a szabály, nem a törvény, hanem vagy 
az önkény, vagy ha ez nem, akkor a járatlanság 
és tudatlanság lesz a város ügyei vezetésének 
iráuyadója. 

A mult év végén — a törvény világos 
rendelkezése ellenére — a város összes bér-
letei kiadattak a közgyűlés előleges hozzájá-
rulása nélkül. S ezt a képviselőtestület a fe-
lelősségrevonás mellőzésével, tudomásul vette, 
egyenesen csak azért, hogy a mai, különben 
is fatális állapotok egy, az egész tanácsot fe-
gyelmi vétségbe hajtó ügy által ne kompli-
káltassanak. 

A szabályrendelet értelmében minden 
hónapban közgyűlés tartandó. A f. évben — 
noha már négy hónap elmúlt, eddig még csak két 
közgyűlés volt, s ezek egyike is kiszámítva, 
március 15 ére tétetett, mert tudva volt a 
mondva csinált polgármesterség részéről, hogy 
Sima Ferenc akkor nem lehet a közgyűlésen, 
s ilyenkor könnyebb a képviselőtestület jo-
gával való elbánás. 

Eddig minden rendes polgármester azzal 
nyitotta meg az évet, hogy éves jelentésben 
számolt be az elmúlt év kormányzatáról. 

Most ilyen polgármesteri jelentést még 
nem láttunk. 

De hát miről is számolna ez a polgár-
mesteri jelentés? 

A mult évnek kétségkívül a legfontosabb 
eseménye a polgármester-választás, sőt ez 
korszakot alkotó esemény Szentes város tör-
ténelmében; mert itt kezdődik a kinevezési 
rendszer behozatala Szentesen és itt kezdődik 
Szentes népének becsületes és hazafias ál-
lásfoglalása ezen törvénytelen kinevezéssel 
szemben. 

Tasnádi tehát csak nem számolhat arról, 
hogy ő az a kinevezett polgármester, ki a nép 
választási jogának megtaposásával helyeztetett 
hivatalába, s ő az, akinek a közgyűlés szine 
előtt egy egyszerű képviselő a szeme közé 
vágta, hogy: ,ön pedig, ha szeme volna, nem 
foglalná el azon széket, melyben eddig csak oly 
ember ült, kit a képviselő-testület megtisztelő 
bizalma helyezett oda." 

Mit irjon ez az ember abba a polgár-
mesteri jelentésbe? — Azt talán, hogy a köz 
gyűlés két ízben mondta ki vele szemben, 
hogy a költségvetést sem szavazza meg; mert 
rá nem bízza a város pénzét; mert nem bí-
zik meg benne? 

Mit irjon hát bele az istenért ? — Azt, hogy 
számára nincs jövő azon szerencsétlen pá-

lyán, melyen megindult. Mely örök szégyene 
marad neki is; de polgármestersége csinálói-
nak is. 

Mi azért azt mondjuk, hogy a közgyű-
lésnek követelni kell az évi jelentést, hogy 
lássuk, dr. Tasnádi milyen formába tudja ön-
teni saját szerencsétlen polgármesterségének 
szégyenteljes históriáját? 

Most pedig, a mai közgyűlésen meg kell 
kérdeni a tiszteletreméltó polgármester urat, 
hogy miképpen képzeli a tavalyi virilisi név-
névjegyzék alapján fentartani a városi kép-
viselőtestület uralmát az 1892-dik évre? Mert 
— mint tudjuk, — a mai közgyűlés még a 
tavalyi virilisi lista alapján lett egybehiva, 
s igy természetes, hogy meghivattak a köz-
gyűlésbe oly meghatalmazottak is, kiknek 
megbízatásuk lejárt, sőt kiktől az már vissza 
is vonatott. 

A mai közgyűlésre tehát oly elemek is 
meg vannak hiva, kiknek mandátumok már 
lejárt, s igy a közgyűlés érvényesen nem is 
határozhat; mert a közgjülésen csak törvé-
nyes joggal bíró emberek foglalhatnak helyet. 

öntudatlanul, vagy öntudatosan lett-e a 
közgyűlés igy egybehiva; nem tudjuk; de azt 
előre kijelentjük, hogy akár az egyik, akár a 
másik esetről legyen szó: a május harmadi-
kára egybehitt közgyűlés nem törvényes, s igy 
ez bele se mehet az ügyek tárgyalásába, ha-
nem egyenesen utasítja a polgármestert arra, 
hogy: tessék a közgyűlésre azokat hívni meg, 
akik a képviselő-testületnek törvényes és jo-
gosult tagjai, s majd akkor tárgyal a közgyűlés, 
addig nem! 

Szentessel még az az eset nem történt 
meg, hogy májusra a virilisi névjegyzék tör-
vényesen le ne zárassék, s ez az eset ma 
sem forog fenn; mert februárban a képviselő-
testület elfogadta a virilisi névjegyzéket. S 
igaz, hogy a névjegyzékbe felvett egyesek el-
len kifogás adatott be; de ez is el van már 
másodfokulag intézve; de ha nem volna is, 
az, hogy egyesek ellen kifogás van téve, a többi 
kifogástalan virilisek jogára semmi csorbító 
kihatással nem lehet. — De a törvény szerint 
nincs is. 

A mai közgyűlés tehát az itt felsorolt 
okoknál fogva nem tartható meg! 

— V á r o s i k ö a g y ü l é s . Szentes város kép-
viselőtestülete f. hó 3-án, vagyis ma, kedden délelőtt 
9 órára közgyűlésre van összehiva. A közgyű-
lésnek e napra lett tendentiósus összehívásával lapunk 
más helyén foglalkozunk bővebb, s itt csupán a 
közgyűlés tárgysorozatát közöljük egész terjedelem-
ben, felhiván a közgyűlésen leendő megjelenésre a 
képviselők figyelmét. íme a tárgysorozat: 

1. A városi pénztárak vizsgálatáról felvett 
jegyzőkönyvek. 

2. A Bogárköz, Vásár- és Polgárzug szabályo-
zása céljából szükségessé vált kisajátítási jog enge-
délyezése iránti ügyben keletkezett 239.—1891. szánra 
törv. hat. bizottsági határozat s ezzel együtt Solti 
Ferenc és társainak kérvénye. 

3. Csongrádvármegye közigazgatási bizottságá-
nak 302.—1892. szám alatt a fogyasztási adójöve-
delem megállapítása tárgyában hozott határozata. 

4. Burián Lajos városi ügyész indítványa az 
árvapénztári tartalékalapnak árva- és szegénymenház 
létesítésére fordítása tárgyában. 

5. Városi tanács 2644.—1891. sz. határozata, 
melylyel a néhai Weisz Ede volt árvaszéki ülnök sír-
kövének felállíttatását bejelenti. 

6. Árvamegye főispánjának 251. számú értesí-
tése, Szentes város 100 frtnyi adományának kézhez-
vételéről. 

7. Városi árvaszék felterjesztése az árvaszéki 
hivatalos helyiségnek célszerűbb elhelyezése iránt. 

8. A város téglatelepének nagyobbitása végett 
Kőleleki-Nagy Pétertől megvett földterületekre vo-
natkozó adás-vételi ügy tárgyalása. 

9. Zsoldos Ferenc kérvénye az űzlettelepe mel-
lett levő s a város tulajdonát képező gödrös térnek 
részére leendő eladása iránt, a gazd. szakosztály vé-
leményével. 

10. Sarkadi-Nagy Mihály volt polgármester és 
a városi tanács érdekelt tagjainak előterjesztése 
fogyasztási adó leszámolási ügyben 2137 frt 43 krnak 
részükre való visszafizetése iránt. 

11. Városi tanács 524. és 554.—1892. sz. vég-
zései a vágóhíd bérletére és a vágási dijak szedé-
sére vonatkozólag. 

12. Városi tanács 2677.—1891. sz. végzése az 
adóügyi tanácsnoki hivatalnak átadásáról. 

13. Városi tanács 2678.—1891. sz. végzése az 
adópénztári hivatalnak átadásáról. 

14. Városi tanács 2633.—1891. sz. végzése Sz.-
Nagy Kálmán adópénztárnok által letett hivatali biz~ 
tositék elfogadásáról. 

15. Gazdasági szakosztály javaslata a kísérletül 
égetett kongó-tégla átvétele, égetési és eladási árá-
nak megállapítása iránt. 

16. Gyalogjárók kiépitése iránt több rendbeli 
kérelem a gazd. szakosztály javaslatával. 

17. Kocsis István és társai gyalogrendőrök ké-
relme, az uj szabályrendeletben megállapított fizeté-
sük 1891. szeptember 1-től kezdve kiutalványozása 
iránt, gazdasági szakosztály javaslatával. 

18. Tamási Károly volt udvaros kérelme félévi 
dijának kiadása iránt, gazd. szakosztaly javaslatával. 

19. Polgármesteri felterjesztés az árvapénztár-
ban Borbély Antal és neje Lakos Terézia nevén ve-
zetett 32 frt 15 kr. árvapénztári követelés leíratása 
tárgyában. 

20. Ipartestület kérelme a helybeli iparosoknak 
a helypénz fizetése alóli felmentése i ránt 

21. Ipartestület kérvénye a nagym. m. kir. ke-
reskedelemügyi minisztériumhoz az országos vásá-
roknak az eddigi gyakorlat szerint megtarthatása 
érdekében intézett kérelemnek pártolólag való fel-
terjesztése iránt. 

22. Gazdasági szakosztály jelentése egy tűzi 
fecskendő beszerzése iránt. 

23. Gazd. szakosztály jelentése Stark Nándor 
nyomdatulajdonos és Jámbor Tivadar nyomdász 
közös ajánlata tárgyában. 

24. Városi tanács 908.—1892. sz. határozata a 
tul a kurcai fürdőház és szerelvényeinek bérbeadása 
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tárgyában. Ezzel kapcsolatban az ártézi kut felesle-
ges yizóből közös fürdő felállítása iránt határozat-
hozatal. 

25. özv. Kiss Mihálynó szül. Frigyer Jozefának 
a szántási szegénysorsu elaggott kézművesek segélye-
zésére tett 6000 frtos alapítványnak elfogadása felett 
tárgyalás. 

— A mester tanítványa. Stammer, 
ugy látszik, hogy nem roszul választotta ki 
dr. Tasnádit; mert ez az ur, akár a személye 
ellen intézett támadások iránti érzéketlenségét 
vesszük, akár a nép és különösen a képviselő 
testület jogainak kijátszására irányuló taktíká 
ját és bátorságát tekintjük: ugy látszik, hogy 
méltó társa mesterének. Stammer utálatossá 
tette magát és kormányzatát — egyéb erkölcs-
telenségeitől eltekintve — azzal, hogy minden 
lépése intrigua és taktika volt, egyenesen arra 
soánva, hogy a nép joga miként játszható ki 
legkönnyebben? — Soha nem volt ugyauis 
reá eset, hogy Stammer egy tisztújító közgyű-
lést, vagy megyei és városi képviselőválasztást 
oly napra tűzött volna ki, melyen a közön-
ség a legkényelmesebben gyakorolhassa jogait. 
S ezt azért tette igy Stammer; mert tudta, 
hogy igy legkönnyebben keresztülviheti Bach-
korszakból örökölt közéleti szellemével legjob-
ban összeférő céljait. Hányszor volt e miatt 
kegyetlen támadásnak kitéve Stammer ; de ez 
az ember nem tért soha a közéleti méltányos-
ság azon útjára, melyet tőle a nép érdeke és 
joga megkövetelt; mert tudta, hogy ugy is 
kerülnek majd mellé lovagok, kik letépik keb-
lök élő virágait és megkoszorúzzák vele ezen 
ember gyalázatos önkénykedéseit. 

Stammer igy járt el, mint alispán, min-i 
dig. Utálta is érte a közönség nagy része ál-
landóan és megveti ma is még az emlékét is 
az ő alispánságának. Szentes város polgármes-
teri székében azonban még nem ült ember, 
a ki packázni mert volna a képviselőtestület 
akaratával. Ezt most a közgyűlés összehívá-
sának módjával és a közgyűlés napjának ki-
tűzésével megkockáztatja Stammer ur polgár-
mestere. — A városi képviselő testület már 
határozatilag kimondta, hogy a gyűlések heti 
vásáros napokon tartandók, amikor Szentesnek 
gazdaközönségből álló képviselői legjobban 

SZENTESI LAP. 

ráérnek, hogy a gyűléseken résztvehessenek. 
— A közönség e határozott akarata ellenére, 
dr. Tasnádi a múltkor szerdára, most meg 
keddre hitta össze a közgyűlést, gondolván, 
hogy a képviselő testület független elemei, a 
gazdák, igy nem vesznek részt kellő számban 
a közgyűlésen, s igy szabad lesz a pákulicok 
támogatása mellett a vásár. 

Hát ennek a polgármesteri önkénynek 
kell, hogy a képviselő testület határt szabjon 
és — azt hisszük, — hogy ma szabni is fog! 

Az uj pénz. 
Mióta a valutatárgyalások folynak, azóta számos 

kombinátió merült fel az uj pénzegységet illetőleg. 
Ma pedig, midőn a tárgyalasok be vannak fejezve, 
tisztában vagyunk azzal, hogy uj pénzegységül a 
.korona" állapíttatott meg. A »forint" elnevezés 
tehát végleg el fog tűnni. 

Milyen lesz e teljes aranyértékü pénz? 
Eddigi pénzegységünk az osztrák forint volt, 

ezután a korona lesz, mely szintén száz részre osz-
lik s az osztrák forintnak éppen felét teszi törvé-
nyileg biztosítva. Semmi aggodalomra sincs tehát 
ok, mintha az uj pénz behozatala mostani pénzünk 
értékének leszállítását jelentené, nem kell félni attól, 
hogy meglevő pénzünk összegének értéke, munkánk, 
vagy termelésünk dija fogyna, adósságunk értéke 
pedig emelkednék. Ki van zárva a különféle áru-
cikkek, lakbérek stb. mesterséges dragitasának lehe-
tősége. Törvény fogja kimondani az aranyérték helyre-
állítása alapján, hogy a mostani osztrák forint tel-
jesen két aranykorona! ér ; tehát akinak ma sz;;z 
forintja van, annak az uj érték behozatala után 
kétszáz koronája lesz, ha egy pár csizma most hét 
forint, azért jövőre tizennégy koronát fognak űzetni. 

Hat a kisebb váltópénzzel hogyan leszünk? 
Mondtuk, hogy a mostani osztrák forint felével 
egyenlő értekü korona is száz részre lesz felosztva, 
de a századrésznek nem krajcár, hanem .fillér" lesz 
a neve. Jövő ércpénzünk tehát következő lesz. Arany-
ban: husz koronás darabok, egyenlők tiz o. é. frt-
tal; tíz koronásak, egyenlők ót o. é. frttal. Ezüst-
ben : a mostani ezüst forint megmarad, értéke két 
korona. Egy koronás darab, érteke ötven krajcár, 
fél korona (ötven fillér), értéke huszonöt krajcár, 
husz filléres, értéke tiz krajcár. Legkisebb váltópénz 

„A SZENTESI LAP" TARCAJA 
A felvidéki inség és okai. 

A felvidék közgazdasági viszonyainak ismertetése a Köztelek után. 
(Vége.) 

És ha megindul a szép kezdet, ápolják azt 
gondosan: magas arakkal ne riaszszak el a pihenni, 
vagy a természet gyögyörűségeit látni vágyó embert. 
Legyen kizárva a nyerészkedés. 

E kezdetleges viszonyok között pedig csakugyan 
az államot illeti meg a kezdeményezés. Kezdje meg! 
Nem kell a Herkules-fürdőt szem előtt tartani és 
azonnal a legnagyobb lukszusra gondolni: a kezdet 
legyen először szerény és ha életre kel, akkor jöjjön 
a többi. 

Tátrafüred és környéke már emelkedik. A kezdet 
meg van. Liptómegyében Koritnica (Rózsafüred) és 
Árvában is van olyan hely, a mely pártfogassal és 
óvatos segítséggel gócpontul szolgálhatna. Azerdekesb 
pontokat kössék össze egy egészszé és tegyék kőztök 
jó utakon lehetségessé és mindenekelőtt olcsóvá a 
közlekedést és akkor ez még hatalmasb előmozdítója 
lesz a touristasagnak, mint az üres reklám. 

Svájc példáját követve, nagyobb súlyt kell fek-
tetni az állattenyésztésre ís : tehenészet és juhtenyész-
tés sikeres lesz itt is a hegyi legelőkőn és ne szo-
rítkozzék az tisztán a belszükségletre, hanem jusson 
a kivitelre is. A sajt- és túrónak van kelete itt is a 
hazában, tehát nem kell félni, hogy, ha ügyesen ve-
zetik, nem lesz sikere. — Gróf Gsáky Albin, a val-
lás- és közoktatási miniszter már példát adott; az 
6 tehenészete, mely a Szepességen, mindszenti bir-

tokán van, már biztató például szolgaihat. Igaz, hogy 
ő csak kicsiben kezdi, de a szövetkezés haszna és 
kivált előnye, itt sem maradna el. 

És végül, ha a tourisztika majd megindul, ha 
a fürdői élet élénkebb lesz, akkor tanitni kell a né-
pet olyan iparra, mely az ilyen viszonyoknak meg-
felel. Mai nap ugy vagyunk, hogy ugyanaztjaz alakú 
emléktárgyat, melyet Bartfan, vagy valamelyik Tát-
rafüreden megvehetek, megkaphatom ugy Svájcban 
vierwaldstádti, mint valamely salzburgi tónál és a 
különbség csak az, hogy az egyiken német, a má-
sikon (hibás) francia, mig a harmadikon (leghibásabb) 
magyar felirat van. Miért? ez Mert mind a három, 
vagy talan a touristak által latogatott valamennyi 
főbb hely egy forrásból szerzi be ezeket a .cordai 
emlek"-et (t. i. .csorbái emlék"), .Souvenir de Me-
ran a- t , vagy a remek , Ih komme szuruk"-ot! 

Meg kell tanítani a felvidéki népet ilyen apró 
csecse-becsék gyártására, keresztül kell vinni, hogy 
a mi fürdőinken csak az legyen elárusítható, a mi 
a magyar földön készült; akkor, ha ez mind meg 
lesz, nem lesz felvidéki inség, nem nyomor, de lesz 
egy felvidéki nép, mely nem vágyik Amerikába, ha-
nem szereti földjét ugy, mint a szabad svájci, ra-
gaszkodik is hozzá és az ég áldását kéri azok fejére, 
kik e nép életét megmentették és jövőjét megálla-
pították 1 

Ez mind egy-egy láncszeme annak a közgazda-
sági politikának, mely a felvidék megmentése, jólé-
tének megteremtésére volna hivatva. 

Vajha ez nem volna kiáltó szó, mely nyomta-
lanul elhallik a pusztában! 

Joablonowki• 

52. szám. 

lesz: a tiz filléres (ót o. é. kr.) két filléres (egy o. é 
kr.) s az egy filléres (fél o. é. kr.) 

Ausztriának is ugyanaz lesz a pénze (természe-
tesen német fölirással). A magyar pénz forgalma 
Ausztriában tőrvényesen biztosíttatik, mint az osz-
tráké nálunk, s mindkettőnek teljes arányértékéről, 
az idővel kapottaknak kicseréléséről állandóan gon-
doskodva lesz. 

De lesz áoi azért éppen ugy, mint most, ban-
kónk is (már akinek ad az Isten, meg a becsületes 
munkája), csakhogy azok is korona-értékre szólnak. 
A különbség az uj s a régi bankó közt az lesz, hogy 
mig a bank a mostani osztrák száz forintot vagy 
éppen nem, vagy csak 70 - 80 arany forintért váltja 
be, a jövendő koronás bankó mindig és teljes ér-
tékben beváltható lesz aranykorona pénzre. A külföld-
del szemközt tehát meg lesz szerezve pénzünk teljes 
értéke, s igy sem eladásnál, sem vételnél a külföldi 
piacokon, vagy a közvetítő kereskedők ravaszsaga 
miatt kárt nem szenvedhetünk. A külföld, ha tudni 
fogja, hogy bankó-pénzünket barmikor teljes értékben 
aranyra beválthatja, megbízik benne s aranyként 
fogja megbecsülni. A—% I—p. 

Helyi és megyei hírek. 
— E s k ü v ő . Magyar Elek városi aljegyző, f. hó 

2-án délelőtt vezette oUarhoz Mező-Berény ben Münich 
Ilonka kisasszonyt. Az esküvő után a fiatal pár 
hazautazott, s ugyanaznap este Magyar József tanács-
nok h. polgármester, mint örömapa házánál kedélyes 
lakoma volt. 

— A m e g y é r ő l . Varmegyénk közigazgatási 
bizottsága f. évi május hó 10-én délelőtt 9 órakor 
a szokott helyen ülést tart. 

— V á r m e g y é n k v é r a d ó j a . Vármegyénk 
négy sorozó járásában (Szentes, Csongrád, Mindszent, 
Dorozsma) megtartott ez évi fősorozás eredményé-
nek kimutatása: Az állítási lajstromokba felvétetett 
az I. korosztályban 1018, a II. korosztályban 713, a 
III. korosztályban 596, utóállitás folytán magasabb 
korosztályból 4, összesen 2331 hadköteles. Besoroz-
tatott az ujoncjutalékba az ajánlás és beosztás fen-
tartasa mellett 428, végleges ajánlással és a had-
seregbe való beosztással, utóálitás folytán 4 a véd-
tórvény 15. §-a értelmében a sorsszám rendén kivül 
a honvédséghez 12, összesen 444. — Mint egyéves 
önkéntes besoroztatott a póttartalékba 6, mint pap-
növendék és tanító 2, mint családfentartó 11, mint 
kevésbé alkalmas 44, a honvédséghez 1, vélemény-

A könyvnyomdászat első nyomai. 
— Törtóneli monda. — 

A keresztény időszámítás előtti században, egy 
Ben-Kamzer nevű titokzatos, homalyba burkolózó 
férfiú élt Jeruzsálemben. Folyton gyógyszerek főzésé-
vel, aranycsinálással és egyéb titkos vegyészeti tu-
dományokkal bíbelődött, melyek ugyan tisztán az 
örökké tevékeny természeti erőkön nyugodtak, de 
azon időben mégis rejtelmes, ördögi dolgoknak te-
kintettek. 

Ben-Kamzer vizsgálódásaihoz leginkább az éjt 
használta; ekkor főzte, forralta a sok vegyi összetételt, 
kalapacsolt, furt, faragott egész éjeken at, balsejtel-
mektől gyötört szomszédainak nem kis ijedelmére. 

Csak ritkán volt az utcán latható és ilyenkor 
komor, mélyen gödreiben fekvő szemei mintegy 
elárulták a bensejében izzó tüzet, a titokzatos törek-
véseket, melyek egész valóját uralták. 

Kutatásainak eredményét soha sem közölte 
senkivel, mint mondá, azért, mivel a közlékenység 
szentségtelenitené tudományát. Annál meglepőbb volt, 
midőn egy szép napon, egészen kikelve ma-
gaból, megjelent a főpap előtt és őrömmel jelenté, 
hogy sikerült neki feltalálni a módját, miként lehet 
egy vonassa! s egyúttal egy pillanat alatt leirni Je-
hova nevét. (Jehova az örökkévaló s egyetlen Mózes 
öt könyvében négy külön álló betűből áll.) De a 
mikéntet gondosan eltitkolá Ben-Kamzer. Az egész-
ből csak annyit lehetett megtudni, hogy ez a gyors-
írás négy palavessző segélyével történt és a feltaláló 
azokat oly ügyesen tudta kezelni, hogy a legnagyobb 
figyelem mellett is csak a kéz egy rövidke mozdu-
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különbség folytán 10, összesen 68. — Visszahelyez-
tetett 1151, fegyverképtelennek találtatott 448, tö-
röltetett, mint nyomorék 12, mint tévesen felvett 24, 
felülvizsgálatra küldetett 17, gyógyitás végett kór-
házba 13, fogságban van 4, összesen 1669. A fő-
sorozastól távol maradt az I. korosztályból 61, a II. 
korosztályból 55, a III. korosztályból 34, összesen 150. 

— Á l l a m i á r m e n t e s í t é s legyen-e , vagy 
társulati ármentesítés maradjon a körös-tisza-marosi 
armentesitő társulat területe?Ezen kérdés fölött tanács-
kozott április hó 27-én Hód-Mező-Vásárhelyen egy 
bizottság, Szikszay Dénes városi tanácsnok elnöklete 
alatt; a tanácskozás tárgyát különben Makó vá-
rosának egy átirata kepezte, melyben felhivta a 
várost, hogy az államosítás végett az országgyű-
léshez intézett feliratához csatlakozzék és hasonló 
értelmű felírással éljen. A bizottság azonban a Makó 
város feliratában foglalt indokokat nem találta al-
kalmasaknak az áliamositas szükségének kimutatására 
es azért nem javasolja a felirat pártolását. 

— S á s k a - v i l á g . Még ugyan nem jelentke-
zett nálunk, de közeledik a sáskák kikelésének ideje, 
azért a lakosság figyelmét mar ez uton is felhívjuk 
azon veszélyre, mely a sasnak elszaporodása altala 
mezőgazdaságot fenyegeti. Az esetben, ha a sáskák 
valahol jelentkeznek, minden földbirtokos, bérlő, 
gazdaliszt stb. a városi elöljáróságnak, vagy rend-
őrkapitánynak azonnal bejelenteni köteles. Minden 
földbirtokos, bérlő, illetőleg gazdatiszt köteles gaz-
dasági cselédjeit, különösen pedig a csőszöket, ke-
rülőket és pasztorokat szigorúan utasitani, hogy a 
felügyeletükre bízott, illetőleg általuk járt határrészt 
junius hó végéig terjedő időközben szoros figyelem-
mel tartsák, s ha valahol nagyobb mennyiségű sáska 
(szöcske) megjelenését veszik észre, azt felelősség 
terhe alatt azonnal jelentsék fel. 

— F a r k a s J a n c s i b a n d á j a A hirhedt 
vásárhelyi betörő, rabló és gyilkos Farkas Jancsinak 
és nyolc tagu bandajanak montsre bűnpőrében a 
szegedi kir. bűnfenyitő törvényszék már kitűzte a 
végtargyalást. A végtárgyalás folyó hó 16-án kezdődik 
s előreláthatólag napokon keresztül fog tartani. A 
különböző bűnöknek rövid elősorolása is a vadindit-
ványban 28 ivre terjednek. 

— A v e t é s e k á l l á s a és a mezőgazdasági 
állapot április hó 17-től 30-ig bezárólag, a földmi-
velésügyi minisztérium állándó gazdasági tudósítóitól 
beérkezett jelentések szerint, a következő volt: 

Az ország nagy reszében végre április hónap 

latát lehetett észrevenni, le volt írva Jehova neve. 
Néhány nap múlva a főpap vezetése alatt az 

aggok és ii astudók küldöttségileg felkeresték Ben-Kam-
zert, hogy fedezze fel titkát. A főpap szivreható szavak-
ban meggyőzni iparkodott őt, ,hogy az örökkévaló, 
egyetlenegy Isten dicsősegere szolgaina, ha gyorsírásá-
nak titkát a szentírás Íróival megismertetné. Az isteni 
egységet minden módon dicsőíteni kell, s a miként 
az ő szent neve egy lélekzetre kimondható, épugy 
szent és dicső dolog lenne nevét egy pillanat alatt, 
egy vonással leírni." 

Ben-Kamzer különösen mosolyogva, megma-
radt konok elhatározása mellett és nem engedett. 
„Sirban az igazsag* — mondá, — „sirba viszem az 
igazságot." 

Erre már a főpap is haragra lobbant és méltó 
felindulásában szörnyű átkot mondott fejére; „Menj 
hát te szörnyeteg, istentelen éji lepke 1 Szentségtelen, 
tisztátlan művészeted, melyet vonakodol Isten szol-
galatara átadni, porladjon, enyészszen el veled együtt. 
De fel fog ismét támadni későbbi időkben, távoli, 
idegen népek között és tökéletesbülni fog a világ 
üdvére. A hideg északon egy idegen név hallhatat-
lanná fog válni általa, találmánya és emléke a népek 
millióinak fogja hirdetni az emberi észben rejlő is-
teni szikrát, te pedig ismeretlenül, nyomtalanul el-
tűnsz az alvilágban!" 

A látnoki főpap átka beteljesült. 
Ben-Kamzer nevét nem emliti, nem is ismeri 

az utókor, de „Guttenberg* emléke, művészi tökélyre 
vitt találmánya élni fognak mindörökké. 

28-ikától kedvezőbb, enyhébb időjárás váltotta föl a 
hosszantartó hűvös, havas, szeles időjárást. Még 
27-én is havazott a felvidéki részeken, nevezetesen 
Arvavárraegyében, mig egyebütt az országban teljes 
borulással többnyire esett az eső, itt-ott jégeső is 
volt. Ilyen, egészen abnormis időjárásban a növényzet 
úgyszólván csak az enyhébb éghajlatú vidékeken fej-
lődhetett, mig általában véve ismét hanyatlott és 
sok helyen nagyon gazos lett. Számtalan helyről ér-
kezett panasz kiveszett vetésekről és különösen a rozs 
az, melyből sok kipusztult és sok helyen pedig ritka 

i lévén, azok közül sokat fel is szántottak. A rozsnál nem 
sokkal különben áll a buza, főleg a Duna jobb és bal-
partján, továbbá a Tisza jobb és balpartján; arány-
lag kielégítő, sőt helylyel-közzel jó a gabona, illetőleg 
a buzavetés a Tisza-Maros szögének és az erdélyi 
vármegyéknek nagy részében, végül itt-ott a Duna 
Tisza közén, mindazonáltal itt sem bokrosodott meg 
kellően, csupán üdébb és erőteljesebb s kedvező idő-
járásban kielégítően is fejlődhet. Országos átlagban ez 
idő szerint a buza alig gyenge középszerű, mig a 
rozs csekély kivétellel középen aluli és rosz között 
váltakozik; az árpa szintén nagyon különböző, csak 
néhol jó. A repce alig egy-két helyen jó, egyebütt 
rossz, féreglepett. A tavasziak egyenetlenül keltek, 
ugy a koraiak, mint a későiek. A szőlőkben a gaz-
dasagi munkálatok folynak; általános a panasz, 
hogy a vesszők igen rosszak, nem hajtanak ; sok 
elfagyott. A gyümölcsfák virágzanak, tetemes kárt 
okozott bennük a mult hetekben uralkodott szeles, 
hűvös, esős és havas időjárás. A korai gyümölcs 
az ország nagyobb részében elfagyott, a mesterséges 
és természetes kaszálók csak egy-két nap óta kezdenek 
jobban fejlődni. 

Különfélék. 
— A csillagászati világóra. Noll Ágost, 

swarzwaldi órás april 30-án mutatta be Bpesten a sajtó 
képviselőinek az ő csillagászati világóráját, mely 
holnaptól kezdve a közönség szamára is ki lesz állítva 
a vigadóban. Noll teljes öt esztendeig dolgozott ezen 
a megtekintésre igazán méltó mesterművön. Az óra 
3.5 méter magas. A főszámlap annak a helynek a 
normális idejét mutatja, melyen az óra fel van állítva, 
16 mellékszámlapról pedig a föld ugyanannyi különböző 
nagy városának megfelelő ideje olvasható le. A perceket 
egy angyal jelzi harangon, szintúgy a negyediket is. 
Az első óranegyedben egy gyermek lép elő, a máso-
dikban egy ifjú, a harmadikban erőteljes férfi, aztán 
egy aggastyán. Az órákat a halál úti. Ugyanekkor ki-
nyílik egy kapu és kilép a 12 apostol, elvonulva 
Krisztus előtt. Mindegyik meghajtja magát és az isten-
ember mindegyiket megáldja. Reggel és este 6 órakor 
egy másik kapun három barat lép ki és a kivilágított 
templomba megy. Egy negyedik barát a harangot 
húzza. Az éjjeli órákban egy éjjeli őr jelzi kürtszóval, 
hogy hány óra. Reggeli 3 órakor egy kakas kukorikol. 
Egy kakuk meg a nyári hónapokban napjában há-
romszor hallatja szavát. Az óra feltünteti a dátumot, 
a föld forgását, a nap és a hold állását. Karácsonykor 
a betlehemi jászol lesz latható, újévkor meg egy 
trombitás fuj vig indulót. Az óra kalendáriuma 9999 
évre van kiszámítva, de hogy a mű addig csakugyan 
jól funkciónal-e? annak az ellenőrzése kissé nehéz. 

Irodalom. 
— Páratlanul áll a hírlapirodalom történetében, hogy 

egy társadalmi, szépirodalmi ós művészeti képes hetilap oly 
rövid idő alatt hódítson tért az olvasó közönség között, mint 
a »Magyar Géniusz". De indokolt is a népszerűség, mely e la-
pot környezi, mert a gazdag szellemi kincs, a pazar fénynyel 
való kiállítás s művészi kivitelű rajzok oly magas niveaura 
emelik azt, mely mellett minden hasonló vállalat eltörpül. Az 
irodalombarátok meleg rokonszenvvel tekinthetnek e vállalat 
erősbödósóre, mert a .Magyar Géniusz' valóban a magyar gé-
niusz diadalát hirdeti. Melegen ajánljuk olvasóinknak e diszes 
lapot, melynek előtizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt, 
negyedévre 2 frt 50 kr. Figyelembe véve azon óriási kedvez-
ményeket, melyekkel a kiadóhivatal (Budapest, kerepesi-ut 14) 
az újonnan belépő előfizetőket részesíti, azt hisszük, hogy ol-
vasóink közül is sokan fogják ezeket igénybe yenni. 

fogadást két fiatal mágnás tartotta, az egyik németországi volt, 
a másik magyar. Ez utóbbinak a nevét a képviselőválasztások 
óta gyakran emlegetik, mint egyikét a jövő fórfiainak. A foga-
dás száz üveg francia pezsgőbe, ötven üveg cognaeba i a va-
csora költségébe ment. Négy hónap előtt ugyanis egy föuri 
estélyen a magyar mágnás azon disputált össze a németorszá-
gival, hogy ez utóbbi a magyar bortermelésről s általában a 
magyar borokról igen becsmérőleg nyilatkozott, a rajnai bo-
rokat ellenben egekig magasztalta. .Meddig hazai borainkat a 
németek ós a franciák összevásárolják, kiviszik s aztán idegen 
vignetta alatt megint behozzák, sőt meddig boraink kivonatát, 
a magyar cognacot is ily módon utaztatják ki és be az ország 
határain, sőt Németórszágba is, addig semmi okom nincsen 
félteni a magyar ̂ bortermelést. A .német mágnás kételkedni 
kezdett, különösen az utóbbi adat valóságában s erre történt 
a fogadás. A föltételek szerint a magyar gróf április 15-én 
esti kilenc óráig kótségbevonhataüan bizonyítékkal volt köte-
les szolgálni a felől, hogy a magyar cognacot francia kereske-
dők csakugyan francia vignetta alatt árulják. A gróf a dolgot 
igen egyszerűen oldotta meg. — Rendelt különböző németor-
szági városokból, jóhirü cégektől cognacot, s a küldeményeket, 
számszerint tizenhetet, felbontatlan állapotban felszáUittatta az 
étterembe. A zsűri egymásután bontotta fel a csomagokat s 
az eredmény az lett. hogy a tizeihét küldemény közül ötben 
olyan cognacot találtak, melyről kétségtelenül bebizonyítható 
volt a magyar eredet. Két üvegen még a magyar vignettát is 
megtalálták a francia alatt, három üvegéről a magyar vignetta 
le volt ugyan kaparva, az üvegek azonban csalhatatlan bizo-
nyítékot nyújtottak. Összehasonlították ugyanis az Esterházy 
Géza gróf-féle angyalföldi cognacgyár üvegjeivel s ugyanazo-
nosoknak találták ezekkel. — Sőt a palackok elzárása is érin-
teUen volt még, s bennök ugyancsak az angvalföldi cognac-
gyár dugóit találták meg, valamint hogy a fentebb emiitett 
két üvegen beragasztva talált magyar vignetta is ugyanazó a 
gyáré volt. Konstatálták továbbá azt az érdekes körülményt 
is, hogy az a küldemény, mely Lipcséből érkezett, azokból a 
cognacokból való volt, melyeket az Esterházy cognacgyár a 
lipcsei kiállításra küldött s ott velük nagy aranyérmet nyert. 
Ezekkel tehát az a mulatságos dolog történt meg, hogy a lip-
cseiek orra elől megvette egy francia cég olcsón — s aztán 
francia vignetta alakban és drágán, egy lipcsei cógre sózta rá. 
A német báró, mikor e tények világosak lettek előtte, >zó 
nélkül kifizette a fogadást s felfogadta, hogy ezentúl több res-
pektussal fog viseltetni a magyar cognac iránt. 

Nyilttér. 
E rovatban köslötukért nem vállal felelősséget a izerkeastó. 

V e c s e r i S á n d o r (gúnynéven: Spanyi, 
vagy Béres Sándor) cérnahuszárt, a f. hó 1-én éjjel 
velem szemben tanúsított durva és illetlen magavise-
letéért megvetem. 

Szentes, 1892. május 1. . . . . ó a 

Gőzhajózás. 

Közgazdaság. 
— S e r t é s - ü z l e t . Budapest, april 30. Az e 

heti üzlet, élénk forgalom mellet, szilárd volt. Heti 
atlagarak: magyar válogatott áru 320—380 kilogr. 
nehéz 47-47Va kr, 280—300 kilogr. nehéz 46Vs-47 
krajcár. Öreg, 300 kilogramon tuli 45Vi—46 krajcár, 
vidéki sertés 45Va—48 krajcar. Szerb 44Va—47 krajcár, 
román — kr tiszta klgk ; páronként *5klg. életsuly-
levonás és 4% engedmény szokásos. Eleség-árak: 
Tengeri 5.20 frt. Árpa 6.40 frt Kőbányán átvéve. 

— Erdeke« fogadás dőlt el a napokban egy fővárosi 
szállóház dísztermében, hova ez alkalomrá nagyszámú előkelő 
arakból álló társaság gyűlt össze barátságos vacsorára. — fr 

Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 
Szeged ós Szolnok között. 

— Érvényes 1891 évi mártius 15-től. -
Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-
teken délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 órakor. 

Lefelé; 
Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön ós 

szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 
Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 

I hajóval lehet Szeged felé utazni. 

1760—a. ü. 892. 

Hivatalos hirdetmény. 
Az 1892-ik évre érvényesített házbér, 

házosztályadó lajstrom a f. évi május 5-től 
12-ig terjedő nyolc napi közszemlére azon 
felhívás mellett tétetik ki a városi adóhivatal-
nál, hogy mindazon adófizetők, kik ezen adó-
nemmel megrovattak, könyvecskéjükkel a ki-
rovás bevezetése végett ugyanott jelenjenek 
meg, és kik a kirovásban meg nem nyugsza-
nak, az 1883. évi XLIV. t. c., illetve a pénz-
ügyi közigazgatás szervezetének változtatásáról 
szóló 1889. évi XVIII. t. c. 13.§-a értelmébeu 
a kivetés elleni netalán felszólamlásaikat és 
pedig: 

a) azon adózók, kik az ez úttal kivetett 
adónemmel már a mult évben is megróva 
voltak, a lajstrom kitételének napjától, 

b) azon adózók pedig, kik a most ki-
vetett adónemmel a folyó évben először ro-
vattak meg, ezen adótartozásaiknak az adó-
könyvecskéjükbe történt bejegyzését követő 15 
nap alatt benyújthatják. 2—2 

Szentes, 1892. april 30. 
Sule Károly, 

a. ü,tanácsnok, 



4.alda!. 

B O K - K I V Ó K A T . 
Pillanatnyi előállítása kitűnő, egészséges bornak, melyet 

a valódi bortól lehetetlenség megkülönböztetni, ajánlom mint 
értéke« különlegességet. 

2 kiló ára (100 liter borhoz elégséges) 5 frt 50 kr., 
utasítási iv mellékelve. A legjobb eredményért ós a kitünö 
gyártmányért kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
az én eddig fölülmulhatatlan erősitó szeszemmel, melyet pá-
linka-gyártásnál szintén alkalmazhatnak, érhető el; ezen szesz 
az italoknak kellemes és csipős izt kölcsönöz és csak nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literi bezáró-
lag) használati utasítással. 

Ezen különlegességeken kívül ajánlom különfele 8ze-
sz3i.uet, — rumot, coflnakot, finom liqöröket stb., mint utól-
érhetetlen kitünö italokat. Utasítás mellékelve. — Áyzéeflkrj 
díjmentesen. 

Kari Philipp Pollak, 
szeszkülönlegességek gyára Prágában. 3—50 

Szakértő ü g y n ö k ö k kerestetnek 

SZENTESI LAP szám* 

K O T Z Ó P A L 
gépészmérnök BUDAPEST, Üllö-ut 18. szám. 

9 Ajánl &/% 3 3i/a és 4 lóerejü 
s _ a s ö g r e s c s é p l ő - l s é s z l e t e l r e t , 

továbbáj4, 5, 6, 8, 10 és lá lóerejü 
sínes g ő z e s é p l ő k é s z l e t e k e t 
hosszú szalmarázjkkal, alsó szelelővel és rendkívül nagy 

felületü rostákkal, árpahéjazó ós választó-hengerrel 
Fa és szénfütésre eredeti szalmafűtö gözmoz-
gonyokat. Továbbá K. Garret & Sons felül-

mulhatlan 40°/o tüzelőanyagot takakitó 

C c p a p o v m d . - e r ő z i x i o z g ' o n y a l t , 
l egjobban elismert brantfordi önműködő amerikai kévekötő 
uratogepeit. — Eredeti amerikai szénagyüjtóit 1 vagy á ló 

befogására alkalmazható kombinált rúddal. 
S o r v e t ő é s s z ó r v a v e t ő g é p e k e t 
és minden egyéb kisebb gazdasági gépet. Jutányos árak. 

kedvező feltételek. 2—8 

E^y veg vászon ö fit! Egy vég kanavász 6 Ír ti 
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Üzleti értesítés! 
Van szerencsem a n. é. közönség becses (udomasára hozni, miszerint a kis-

piacon sajátjházamban levő 

r ő f ö s és d i v a t á r u ü z l e t e m e t 
a mai kor gony<MUik u>ije«»eii megfelelőleg, újonnan berendeztem, különös gondot 
fordítván t a v a s z i i dényre szükségeltető d ivat szövetek és m o s ó k e l m é k r e , 
valamint mindennemű v&szonnemüek, kanavászok es f e s tőkre . 

Egy próbavásárlással mindenki meggyőződést szerezhet magának, hogy főtörek-
vésem a n. é. közönség megelégedését kiérdemelni. 

Egyúttal felhivom a közönség figyelmét a legkitűnőbb minőségű s z e g e d i l i s z t -
j e i m r e , melyek nálam a következő arakon kaphatók: 

0 1 2 3 4 5 6 stb. 
16 153/4 15i/a 15 14-8/4 14i/s 13 kr. kilóként. 

I K I i t ü i i ő r é t e s l i s z t : l e r . 
Midőn a n. é. kozönsegnek iramain vaio eddigi bizalmáért hálás köszönetet 

mondok, kérem, hogy azt a jövőben is fenntartani es üzletemet nagyrabecsült pártfo-
gásába részeltetni kegyeskedjék. Kiváló tisztelettel 
1 0 - 1 0 ifj. VAÍ\GA IMRE. 
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P a p l a n o k m i n d e n s z i n és n a g y s á g b a n . 2 f r t t ó l ! 

M a a g e r V i l m o s - f é l e v a l ó d i t i s z t i t o t t 

D O R S C H M Á J O L A J 
Maager Vilmostól, Bécsben 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészthe-
tőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mind-
ama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi szervezet, különösen a 
mell és tüdő ersitését, a test súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, va-
amint általában a vér tisztítását el akarja érni. 

Egj üveg ára 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. 
szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 18—18 
Szentesen kapható: 

Várady Lajos, ifj Várady Lajos és Podhradszky Ferenc 
gyógyszertárában. 

SIMA FERENC KOYNVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

! könyvnyomdászat körébe vágó munkákat 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósitó levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghivók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

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

^ IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
l) ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 
k gyors , pontos , í z léses és j u t á n y o s áron . 

i><i<a 
Ugyanitt a 

^ « « ^ T I S I L A F 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonket tedik évi folyamába lépett , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

lamtei, 1892, Nyomatott Sima Ferenc gyorrajtójáu. 




