
XXII. évfolyam 1892. 62. szám. Csütörtök, május 26. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

Szerkesz tő ség : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

SZENTESI LA? 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy oeiy ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Deiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyvkereske-

désében is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek esak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr 
Kóiiratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a i i r a i p . k i l t f n i s p é s t e k t a r i o o e 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő ós kiadé-tilajdonos 

_ SIMA FERENC. 
ftMíThS 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SüktafMd A. kiayv- ét p a p l r k i n i k i d í i i h i , 

Ugyanitt egyet számok is kaphatók. 

Betelt a pohár. 
Szentes, 1892, május 25. 

A tápéi választás tárgyában elrendelt 
vizsgálat vezetésére kiküldött vizsgálóbiztos, 
Rudnay Béla, országgyűlési képviselő, e hó 
21 én kezdte meg működését Szegeden. 

A vizsgálat eddigi eredményéről, mi-
dőn e sorokat irjuk, még értesítést nem 
kaptunk; de nem is ezen eredménynyel kí-
vánunk mai cikkünkben foglalkozni. Hiszen 
az eredményt előre láthatjuk. Az igazságnak 
győzni kell; és az igazság győzni fog. 

A tápéi választás az ellenzék részéről 
oly tisztán folyt le, mint talán egy választás 
sem az egész országban, és éppen azért; mert 
nincs okunk az igazság diadalától reszketni, 
várjuk nyugodtan és minden izgalom nél-
kül a megindított vizsgálat eredményét. 

Egészen más okból foglalkozunk ma a 
lezajlott képviselőválasztás ellen beadott kér-
vénynyel és az annak folytán megindított 
vizsgálattal. És ezen ok nem egyéb, mint 
hogy a bekövetkezendő alispánválasztás kü-
szöbén, az egyes pártok által felállított jelöl-
tek kilátásainak mérlegelése közben reámu-
tassunk azon politikai erkölcstelenségre, mely 
Stammer Sándor alispánsága alatt azon párt 
embereiben elharapódzott, melyet megyei 
pártnak szeretnek nevezni, és melynek tagjait 
pákulicoknak tiszteli a nép gunyszólása. 

A januárban lefolyt országos képviselő-
választásokra a kormánypárt teljes hatalmi 
apparatusával, tömött erszényeinek egész sú-
lyával vonult ki és ezzel szemben a csongrád-
vármegyei ellenzék nem vitt mást a küzde-
lembe, mint igazságát. £s az igazság szavának 
hangoztatásával diadalt ült az egész vonalon 
s megtörtént az, ami azelőtt még sohasem, 
hogy a kormánypárt által kifejtett óriási 
pressió és párját nélkülöző erkölcstelen vesz-
tegetések dacára, Csongiádvármegyének egyet-
len választókerülete sem küldött kormánypárti 
képviselőt az ország házába. 

Másutt a választási harc elmulta után 
a kedélyek lecsendesülnek; a vesztes fél 
behúzza zászlaját és szent a béke. Nem igy 
Csongrádvármegyében. Itt Stammer Sándor, 
immáron sutba dobott alispán és vele egy 
húron pendülő pákulicai, már megszokták 
végig gázolni a népakaraton és ha a nép bi-
zalma, a választók akarata egyszer mégis 
érvényesül, tehetetlen, tajtékzó dühökben nem 
riadnak vissza a legocsmányabb eszközöktől 
sem, hogy ádáz boszujukat kielégítsék. 

Ilyen nemtelen bosszú müve az a kérvény 
is, mely lapunk szerkesztőjének tápéi 
mandatumát támadta meg minden alap nélkül, 
azon hazug ráfogással, hogy a választó kö-

zönség szabad választójogának gyakorlásában 
az ellenzék terrorizmusa által korlátoztatott. 

Ez csak egy eset a sok közül, melyek 
az alispáni húsos fazekak körül tolongó pá-
kulichaíTjellemének megv lágitására kínálkozik. 
De, miként ha csordultiá van a pohár, egy 
csepp is elég arra, hogy tulcsapjon tartalma 
szélein, a hazug és az ország közvéleményé-
nek félrevezetésére szánt kérvény, egymagá-
ban is elég arra, hogy az araugy is vérig zaklatott 
és érdemtelenül hirhediségbe kevert megyei 
ellenzék megragadjon minden alkalmat arra 
hogy ezen rendszer emberei a hatalom forrás, 
mellől elkergettessenek. 

A megyei párt jobbjai azok kiket eddigelé 
sem láttunk mindig az alispán táborában, 
akkor, midőn visszaéléseinek legsulyosabbjait 
és legerkölcstelenebb hatalmi túlkapásait el-
követte : a küszöbön levő alispánválasztást 
tartják alkalmas időpontnak arra, hogy a régi 
rendszerrel szakítás történjék. E férfiak nem 
bíznak Gsathó Zsigmond főjegyzőben, mert 
tudják, hogy mögötte a tíánralviak, Schlézin 
gerek és Mátéfíyak rég megutált hada áll, 
hanem bizalommal furdulnak dr. Cicatricis 
Lajos csongrádi főszolgabíró felé és az ő je 
löltségében vélik egy egészségesebb közigaz-
gatási korszak eljövetelét, Csongrádvármegye 
és Szentes város békéjének biztosítását fel 
találni. 

Az ellenzéknek bizonyára mindegy, akár 
Csató, akár Cicatricis, nem sok öröme telhetik 
egyikben sem; de mindenesetre nagyobb ga-
ranciát talál azon férfiakban, kik dr. Cicatri-
cis Lajos háta megett állanak, mint a páku-
lictábor korifeusaiban, kiket egész közéleti 
szereplésükben rut önérdeknél és a hatalom 
után való szomjas vágyakozásnál egyéb nem 
vezetett. 

Már maga azon körülmény, hogy dr. 
Cicatricis Lajos és pártja szemben áll Stam-
merrel és táborával, képes feledtetni velünk a 
tőszolgabiró urnák sok bűnét és túlkapását; 
de bizalmat bennünk a jövőre nézve még 
éppenséggel nem kelthet. 

A vármegyei ellenzék az alispánválasz-
tással szemben eddigelé állást még nem fog-
lalt, de minthogy magának jelöltje nincs, kellő 
garanciák mellett bizonyára szivesen hozzájá-
rul azon törekvéshez, hogy a vármegye és 
Szentes város békéje biztosittassék. 

Ezen béke biztosítására azonban egy uj 
és egészséges pártalakulás szükséges, melyet 
most, az alispánválasztással szemben alig 
lehet létrehozni. 

A megyei képviselőtestületi tagoknak 
ez év őszén leendő újraválasztásakor egészen 
másként fognak alakulni a pártok, mint je-
lenleg; mert akkor az ellenzék lesz többség-

ben a vármegye termében is és ez az ellen-
zéki levegő nagyon erős lesz a Stammer-kor-
szak közigazgatási fattyuhajtásainak. 

A pártok állásának ezen gyökeres vál-
tozásától várjuk mi a vármegye békéjének 
helyreállítását, melyet okvetlenül meg kell 
előznie a Stammer, Mátéffy, Albertényi, Csató 
és Slézinger-féle emberek eltávolításának, 
mert ezek szereplése szégyenfoltja Csongrád-
vármegye közéletének és rákfenéje közigaz-
gatásunknak. 

Addig is, mig ezen idő bekövetkezik, szí-
vesen támogatunk minden törekvést, mely-
nek jelszava a mult bűneivel való szakitás. 

— Vallásszabadság Magyarorszá-
g o n . A függetlenségi és 48-as part elnöke, Irányi 
Dániel tudvalevőleg mar évek hosszú sora óta 
indítványt tesz a vallasügyi minisztérium költség-
vetésének tárgyalása alkalmaval a v a l l a s s z a b a d -
s a g n a k törvénybe iktatasa iránt. A kormánypárt 
ez ideig mindig ridegen zárkózott el az indítvány 
tárgyalasa elől s enneltogv& a kepviselőhaz többségé 
ezen, valóoan szabadelvű kérdés tárgyalása felett 
napirendre tért. Az elkeresztelési kérdés és az izraelita 
vallásfelekezet receptiójanak ügye azonban most egé-
szen uj helyzetet teremtett, melynek követelményei 
elől a kormány sem térhetett ki, annál kevésbé, mert 
a nemzeti part vezére: gróf Apponyi Albert a kép-
viselőház május 25-én tartott ülésében mondott és 
az egész hazai sajtó által partkülömbség nélkül kor-
szakalkotónak jelzett beszédeben szintén teljes mér-
tékben hozzájárult irányi indítványához. Apponyi 
oeszedenek hatasa alatt üsaky Albin gróf vallas es 
közoktatásügyi mmister kijelentette a szabadelvű párt 
ertekezletén, hogy Irányi Dániel határozati javasla-
tának elfogadására nézve nem forognak fenn nehézsé-
gek ; csupán csak azt kötötte ki, hogy az erre vonat-
kozo törvényjavaslat benyujtasa időpontjának meg-
határozását, tekintettel a kapcsolatos törvényhozási 
intezkedesekre is, a kormanynak a maga részére kell 
fenntartania. 

A minister kijelentése után báró Podmanicky 
Frigyes elnök kijelentette, hogy a szabadelvű part 
hozzá fog járulni Irányi Dániel határozati javasla-
tának elfoyadásához. 

Közel van tehát azon idő, midőn a szabad vallás 
a szabad államban elve Magyarországban is megva-
lósul, miáltal hazank egy hatalmas lépést fog tenni 
a müveit nyugati allamok kultúrájának elérése felé. 

— Bomlás. Az alispán választás alkal-
mából bomlásnak indult a vármegyei párt 
érdekszövetkezete. Stammer Sándor személye 
még valahogy össze tudta tartani ezen hete-
rogén elemekből alakult tábort. A párt tag-
jainak egy része félt hatalmától, mert érezte, 
hogy az alispán ismeri, leplezi és takargatja 
bűneiket, mert tudta, hogy kezében van és 
csakis kénye-kedvétől függ létezése; mások 
azért támogatták feltétlenül Stammer Sán-
dort ; mert tőle várták, remélték és nyerték 
nagy részben életmódjukat; mint a kullancs 
tapadtak ezek az alispán minden léptéhez, ki 
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a kellemetlen támogatókat legalább igyekezett 
a körülményekhez képest a maga javára fel-
használni. Utóljára maradtak a sorban a párt 
jobbjai, kik feltétlenül elitélték ugyan Stam-
mer Sándor lelkiismeretlen politikáját és ál-
dástalan működését; de sajnálták benne az 
öreg, tehetetlen embert és részint ezen rész-
vétből kifolyólag, részint azért; mert termé-
szetükkel az ellenzékiség összes, nem fér 
— a hatóság tekintélye fentartásának ürügye 
alatt — tartózkodtak Ítéletet mondani Stammer 
és Zsilinszky felett. 

De Stammer Sándor lemondott és a 
vármegyei párt ez utóbbi része felszabadult 
a lidércnyomás alól s most megkísérti az 
önálló gondolkozást. Persze, hogy működé-
séhez még egy nagy akadály van. Ez és Zsi-
linszky főispán, ki teljesen azonosította ma-
gát Stammer visszaéléseivel. 

Erre mutat legalább a vármegyei sarok-
szobából inspirált mindszenti „Közérdek" leg-
utóbbi számának vezércikke, mely a követ-
kezőket irja: 

„Uj pártalakulásra mindenesetre régen 
szükség lett volna Csongrádvármegyében; de 
nem most van ennek időszerűsége. Olyanok 
szenvedhetnek most vereséget, akik ellen ma-
guk a párt szervezői sem akartak talán kí-
méletlenek lenni. 

A mint a helyzetet és embereket isme-
rem, valószínűnek tartom, hogy Cikatricis 
jön ki győztesként. Megmondom, miért ? 

Ezúttal még csak véleményt sem aka-
rok nyilvánitani arról a harcról, mely Csong-
rádvármegye különben csendes közéletét és 
társadalmi együttmöködését három év óta 
dúlja. Csak konstatálni kívánom azt, hogy e 
harcot, mely dulakodássá fajult át, minden 
komoly ember megunta a vármegyében. £s 
éppen azért, mert megunta, örömmel csatla-
kozik a Cikatricis-párt vezetőihez, akik azt 
Ígérik, hogy e harcot meg fogják szüntetni. 

Ez helyes és okos cselekedet lenne, ha 
sikerülne. Talán sikerül is. De most, ez al-
kalommal, nem pusztán erről van szó, hanem 
legfőként arról, hogy akaratlanul is Zsilinszky 
főispánnak okoznak véghetetlen sok keserűsé-
get, a mit pedig a mozgalom vezetőitől ép-
pen ő nem érdemel meg. Mert hiszen ő, mint 
uj ember, a most békét igérők információjára 
és biztatására foglalta el egyes esetekben az 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 
Egy fiatal poéta: Farkas Sándor, tIfju évek" 

cim alatt egy vaskos kötetet adott ki. A kötetben 
foglalt költeményeknek egy hatod részéf a ok a ver-
sek teszik ki, melyeket .Emlékezet" cimü fejezetben 
a nagy napokrol irt. E költemények címei ezek: 
.Március tizenötödikére", .Kossuth Lajos nevenap-
jan", .Március Idusán', .Kossuth a hősök sírjánál", 
.Széchenyi emlékezete", .A vértanuk álma". 

A kötet bármely könyvkereskedésben kapható. 
Kossuth nevenapján történt megemlékezésről 

szóló 12 strófás verséből 8-at ime itt bemutatunk. 

Kossuth Lajos nevenapján. 
Kossuth Lajos nevenapján 

Emeljetek kalapot, 
Dicsőbb nevet a magyarnak 

A teremtő nem adott 1 
Szent ez a név, aki hordja, 

Értünk hányszor érte seb ! . . . 
Mennél több sárt dobnak reá, — 

Annál tisztább, fényesebb. 

Hányszor hangzott a hazában 
Ez a nagy név szerteszét, 

A mikor a magyar nemzet 
Rabbilincsét törte szét. 

Mikor uj fény jött egünkre! ! 

SZENTESI LAP. 

álláspontját és őt most cserben hagyni, leg-
alább is nem szép dolog. 

Óhajtom én is az uj pártalakulást, sőt 
annak idejében sürgettem is elégszer a kez-
deményezést. De időszerűnek a mostani föl-
lépést nem tartom, mert egyesek ellen aka-
ratlanul is igazságtalanságot követnek el, a 
mit nem tartok emberies (!) cselekedetnek. A 
politikus könyörtelen volt és lesz mindenkor, 
ha elveit vagy akaratát érvényesíteni akarja. 
De a míg elkerülhetjük, könyörteleneknek, 
vagy igazságtalanoknak nem szabad lennünk, 
mert később a saját fegyverünkkel fognak 
ártalmatlanná tenni." 

Mi csak annyit jegyezünk meg ejjje, hogy 
Zsilinszky főispán könyörtelenségrétt; 
igazságtalanságról nem panaszkodhatik ; mert 
ha a mai helyzet reá nézve a legnagyobb 
mértékben kompromittáló, azt csak saját ma-
gának és annak köszönheti, hogy kormányát 
sohasem törekedett a valódi helyzetről felvi-
lágosítani, hanem mindig hamis képet nyújtó je-
lentésekkel törekedett a saját és védencének 
hatalmát ideig óráig erősítgetni. 

Lapunk már régen megírta, hogy Stam-
mer bukása maga után vonja Zsilinszky Mi-
hályét is : s ez már csak rövid idő kérdése. 

— A m e g y é r ő l . Csongrádvármegye törvény-
hatósági bizottsága — mint ezt mar előre jeleztük 
— f. évi május hó 31-én délelőtt 10 órakor s foly-
tatva rendes évnegyedes közgyűlést tart. A közgyű-
lésnek, melyet Stammer Sándor alispan hitt egybe, 
összesen 128 tárgya van, közöttük egy egész sereg 
számadási test megvizsgalasa. A tárgysorozat fon-
tosabb pontjai a következők: 

1. Alispáni évnegyedes jelentés. 
2. Ö Felsége koronazásanak 25-ik évfordulója 

alkalmából rendezendő nemzeti ünnepélyen való mi-
kénti részvétel targyában intézkedés. 

3. Stammer Sándor alispán nyugdíjaztatása 
ügyében hozott határozat felülbírálása targyában 
kelt belügyministeri rendelet s ezzel kapcsolatban az 
alispáni, illetve az esetleges előléptetés folytán üre-
sedésbe jövő vármegyei főjegyzői állás betöltése. 

4. A vármegyei közigazgatási bizottságnak je-
lentése az 1891. év első feléről. 

6. A várm. árvaszéki elnök jelentése az árva-
szék 1891. évi működéséről. 

7. A nagym. belűgyministerium rendelete, a 

Melyet sötét éj takart 
S a szabadság, kardot fogni 

Szólította a magyart! 

Ti tudnátok megmondani, 
A kik akkor éltetek, 

Hogy ez a név: Kossuth Lajos, 
Mily csodát tett veletek ! 

Mi is tudjuk, hogyne tudnók? 
Nincs feledve még a mult, 

Hogy e névre minden igaz 
Honfisziv hő lángra gyúlt! 

Ti honvédek ! Nagy csatáknak 
Feledhetlen hősei, 

Kiknek hírét a dicsőség 
Híven fogja őrzeni! 

Nem e névvel jött-e az a 
Lelkesítő „Izenet*, 

Mely örökre él a dalban, 
Mely előre vezetett?! 

Ó azok a híres harcok, 
Ó, azok a nagy csaták, 

Hol a hősök a hazáért 
Szivök vérét áldozák ! 

A sok fényes győzedelmek, 
Miket nem ér sohse folt, 

S mindenik a te neveddel 
Kossuth Lajos, — összeforrt! 

61 nám. 
törvényhatósági bizottsági tagok számának megálla-
pítása és a választó, kerületek újraalakítása tárgyában. 

8. Ugyanannak rendelete Szentes város szám-
vitele és pénzkezeléséről alakított várm. szabályren-
delet felülvizsgálása tárgyában. 

9. Ugyanannak rendelete a marhavágás és hus-
vizsgálatra vonatkozó várm. szabályrendelet felül-
vizsgálása tárgyában. 

10. A nagym. kereskedelemügyi ministerium 
rendelete a szentes-vásárhelyi vicinális vasút építési 
költségeihez való hozzájárulás tárgyában. 

11. Szentes város képviselőtestületének a vá-
rosi 1892. évi költségvetés tárgyalásának megtaga-
dása tárgyában hozott határozata s ez ellen Burián 
Lajos tiszti ügyész által benyújtott felebbezés. 

12. Szentes város képviselőtestületének a vá-
rosi szervezési szabályrendelet módosítása tárgyában 
hozott határozata s ez ellen Aradi Kálmán által 
benyújtott felebbezés. 

13. Ugyanannak Horváth Gyula arcképe lelep-
lezése tárgyában hozott határozata s ez ellen dr. 
Bartha Kálmán és társai altal benyújtott felebbezés. 

15. Szentes város képviselőtestületének a szen-
tes-hmvásárhelyi vasút építési költségeihez való hozzá-
járulás tárgyában hozott határozata. 

17. A mindszenti komp-átjárónál tervezett ár-
téri híd tervei és költségvetési előirányzata. 

18. Mindszent község képviselőtestületének egy 
állatorvosi állás szervezése tárgyában hozott ha-
tározata. 

19. Horgos község képviselőtestületének az 
ottani közjavak használása kérdésében hozott hatá-
rozata s az ellen az elöljáróság által benyújtott 
felebbezés. 

21. Szegvár község képviselőtestületének a 
marhavágatási dijak megállapítása tárgyában hozott 
határozata. 

24. Sándorfalva község szervezési szabályren-
deletének felülvizsgálása. 

25. Mindszent község képviselőtestületének az 
éjjeli őrök felfogadása tárgyaban hozott határozata 
s az ellen Hubacsek Pál által benyújtott felebbezés, 

26. Horgos község képviselőtestületének 10000 
frt értékű regále kötvény eladása tárgyában hozott 
határozata. 

30. A szegvári széképületek egy részének bérbe-
adására nézve Salánkí Józseffel kötött szerződés. 

33. Szentes város közönsége és Félegyházi-Tö-
rök István szentesi lakos között iskolahely vétele 
tárgyaban kötött szerződés jóváhagyása iránti in-
tézkedés. 

Hajh! Hogy e név, e dicső név 
Idegenbe künn ragyog, 

S idehaza csak bámuljuk, 
Mint egy fényes csillagot! 

Volna itthon az a csillag, 
Tündökölne itt nekünk, 

Megifjodna sugarától 
Szivünk, vérünk, életünk ! . . . 

Mig egy csepp vér lesz szivünkben, 
A mig áll itt ez a hon, 

ösi fényben, ragyogásban 
Élve büszkén, szabadon: 

A magyar nép imádsága, 
Miatyánkja lesz neved, 

Mely erőt ad megkezdeni 
A jövő évezredet. 

Jöjjetek el ünnepelni 
E napon mind — jöjjetek, 

A szabadság lángsugára 
Hogy ragyogjon köztetek! 

Dicsőbb nevet magyar nemzet 
Neked az ég nem adott, — 

Kossuth Lajos nevenapján 
Emeljetek kalapot! 
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35. Horgos község képviselő testületének, a 

jegyző részére lakbért megállapító határozata. 
36. Burg Dénes és társainak felebbezése Hor-

gos község képviselőtestületének a község tulajdo-
nát képező kanok eltartása tárgyában hozott hatá-
tározata ellen. 

Helyi és megyei hirek. 
— R e k v i e m K l a p k a tábornokér t . A 

szentesi 1848—49-iki honvéd egyesület, mint ezt 
lapunk mult számában már jeleztük, néhai Klapka 
György honvédtábornok lelkiüdvéért május hó 27-én 
délelőtt 9 órakor a helybeli rom. kath. templomban 
gyász istenitiszteletet tart. Erre vonatkozólag az 
egyesület elnöksége által a következő sorok közlésére 
kérettünk fel; .Néhai Klapka György honvédtábornok 
lelkiüdvéért f. hó 27-én reggeli 9 órakor a rom. kath. 
templomban az alulírott honvéd egyesület által ren-
dezendő gyász istenitiszteletre Szentes város közön-
ságe, a vármegyei, városi, kir. járásbirósági, adóhi-
vatali, posta- és távirdahivatali tisztviselők, továbbá 
a tanári és tanitói kar, nemkülönben a magáninté-
zetek és testületek tisztelettel meghivatnak. A szentesi 
1848—49-iki honvéd egyesület 1892. május 22-én 
tartott üléséből: Pokomándy Ferenc, h. e. jegyző." 
— A rekviemet rendező honvédek Várady Lajos ta-
karékpénztári igazgató piactéri házánál gyülekeznek 
s ugyanonnan indulnak gyászzászlójuk alatt. — A 
szentesi 48-as népkör tisztikara és választmánya 
szintén testületileg vesz részt a hős tábornok lelki-
üdvéért tartandó gyászmisén, s holnap, pénteken 
reggel 8 órakor a kör helyiségében gyülekeznek, hon-
nan fél 9 órakor vonulnak testületileg és gyászzászló 
alatt a templomba. 

— H i p e r l o j á l i s a l i i p á n j e l ö l t . Várme-
gyénk főjegyzője, dr. Csató Zsigmond, mint helyettes 
alispán, több megyebizottsági tagot felszólított, hogy 
királyunk koronázási jubileumán Csongrádmegyét 
képviselő küldöttségben részt vegyen. Az alispan-
jelölt urnák amúgy is cifra hivatalos stylusa ez alka-
lommal őt, a hiperlojalitás magas régiójába ragadta, 
amennyiben megkereső levelét ezen frázissal kezdi: 
„Dicsőségesen uralkodó és imídatszerüen szeretett 
királyunk" stb. — Csató ur magyar ember 
létére megtanulhatta volna, hogy a magyar ember 
királyát tiszteli és szereti; de imádással csak Istené-
hez fordul. 

— M e g y e i k ö z g y ű l é s lesz, mint ezt már 
jeleztük, f. hó 31-én, azaz a jövő héten kedden. A 
közgyűlés tárgysorába összesen 128 tárgy van felvéve, 
ezek között 3-ik helyen a Stammer lemondása folytán 
üresedésbe jött alispáni, esetleg vármegyei főjegyzői 
állásnak választás utján leendő betöltése. A közgyű-
lés főbb tárgyait lapunk más helyén közöljük. 

— M a j á l i s . A szentesi evang. nőegylet ma, 
csütörtökön este 8 órakor, a Széchényi kertben levő 
volt gimn. épület nagytermében zártkörű majálist 
rendez. A majálist megelőzőleg délután sétahangver-
seny lesz a kertben, melyre a belépti dij személyen-
ként 20 kr. lesz. 

— V é d h i m l ő o l t á s . A kötelező védhimlő-
oltás f. évi május hó 29-én délután 2 órakor veszi 
kezdetét a Kurcán tul levő volt iskolai épület he-
lyiségben s folytattatni fog minden vasárnap dél-
után 2 órakor. — Az ujraoltás junius 2-ától kezdve 
minden csütörtökön délután 2 órától eszközöltetik. 
Az oltásokat dr. Lábos Endre és dr. Cukkermann 
Soma orvosok fogjak teljesíteni. 

— É l e t m e n t é s . Cakó István IV. t. 783. 
szám alatti lakos f. hó 19-én reggel 4 órakor a 
Werner-féle örvényből Klein Ignác előfogatos kocsisat, 
Szalacsik Ferencet, aki a nevezett örvényben másod-
magával lovakat mosott; de usztatás közben a lóról 
lemaradt, saját élete kockáztatásával a biztos halál-
ból kimentette. — Cakó maga tett az esetről jelen-
tést a rkapitányságnál, tanukra való hivatkozással 
bizonyítva, hogy ha ő, ki közvetlenül az örvény-
parton lakva, utána nem ugrik és saját élete kockáz-
tatásával partra nem hozza, Szalacsik menthetetlenül 
a vizben lelte volna halálat. Cakó most életmentési 
jutalomdíj kieszközlését kéri. Az a hely, ahol Sza-
lacsik elmerült, két öl mély. — A bátor életmentő 
vallomását a tegnapi kihallgatás alkalmaval maga 

SZENTESI LAP. 
Szalacsik is megerősíti, s igy Cakó joggal tarthat 
igényt arra a csekély díjra, melylyel ily tettek jutal-
maztatni szoktak. 

— A z u t o l s ó n t . Szegi Ferenc, néhai Szegi 
Ferenc 22 éves fia, kinek elmélyére sötét ho-
mály borult s akit a mult év őszén gyógykezelés 
végett a lipótmezei tébolydába szállítottak fel, ugyanott 
f. hó 22-én meghalt. Holttestének hazaszállítása iránt 
a bánatos nagyapa, id. Piti Pál a kellő intézkedést 
a vett távirati értesítés után nyomban megtévén, 
miután a holttest hazahozatala ellen semmi akadály 
sem támasztatott, Szegi Ferenc holtteste, légmentes 
koporsóba zárva, a tegnap reggeli vonattal hazaszállit-
tatott. A szerencsétlen fiu holttestét a rom. kath. 
egyház szertartásai szerint, ugyancsak tegnap, délután 
2 órakor helyezték örök nyugalomra a családi sírbolt-
ban nagy számú közönség jelenlétében. 

— G a z d á k figyelmébe. Azon gőzcséplő-
tulajdonosok, kik a jelen cséplési idényre vizsgázott 
fűtőt (gépészt) még nem szerződtettek volna s ilyet a 
gazdasági egyesület utján szándékoznak felvenni, — 
felkéretnek, miszerint ez ügyben a gazdasági egye-
sületnél jelentkezzenek, mely vizsgázott fűtőket egye-
nesen a képző intézettől, Budapestről kíván elhe-
lyezni. — Az egyesület helyisége jelenleg a Pollák-
féle házban van, a görög templommal szemben. 

— P á l y á z a t . Dorozsma községénél hivatal-
vesztés folytan üresedésbe jött egyik községi jegyzői 
allásra dr. Kelemen Béla járási főszolgabíró pályázatot 
hirdet. Az állással 600 frt évi fizetés, 100 frt lak-
bérilletmény s a maganfeleknek teljesített munkák 
utan szabalyrendeletileg megallapitott dij élvezete jar. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények f. évi junius 
12-ik napjáig adandók be a nevezett főszolgabíróhoz. 
A választás junius 14-én délelőtt fog megejtetni. 

— A r t é z i k u t a k f ú r á s a allamsegély mel-
lett. Gróf Bethlen András földmivelésügyi miniszter 
egy terve szerint, a gazdák aranylag kevesebb költ-
séggel fognak ártézi kúthoz jutni, melyek bőséges 
és kitűnő ivó meg itatóvizet adnak. Birtokosok és 
községek jelentkezésere a kormány közegei először 
kijelölik az ártézi kutak fúrására alkalmas helyeket 
A fúrást a kormány tulajdonában levő és e célra 
jutányos feltételek mellett kikölcsönözhető fúrókkal 
és a kultúrmérnöki hivatal szakközegeinek díjtalan 
vezetése alatt begyakorlott munkások végzik, termé-
szetesen az illető birtokos költségeire. A gazda tehát 
a kormánytól a műszereket olcsó kölcsönben, a 
műszaki vezetést pedig ingyen kapja és igy kisebb 
ártézi kutakat a lehető legkevesebb költséggel és a 
siker minden lehető biztositékával létesithet. 

& oldal. 

Hazánk és a főváros, 
— Az uj kereskede lmi miniszter . 

Budapestről írják a .Neues Wiener TagblattM-nak : 
„A kérdés, hogy ki üljön Baross örökébe, véglegesen (?) 
meg van oldva. Hieronymi Károly orsz. képviselő 
lesz az utódja, aki annakelőtte az államvasutak igaz-
gatósági elnöke és még előbn a közlekedésügyi 
minisztérium allamtitkara volt. A legnagyobb nehéz-
séget tulajdonképen Lukács kereskedelmi államtitkár 
állása okozta, akinek jogos igenye volt a miniszter-
ségre, de aki az allami számvevőszék elnökével, 
Gajzágóval való közel rokonsaga folytán, miniszterré 
nem lehet. Attól féltek, hogy meg fog válni hivata-
lától, de miután Lukács ur kijelentette, hogy kész 
szolgálni Hieronymi alatt is, Hieronymi kinevezteté-
sének többé mi sem all utjaban és e kineveztetés a 
költségvetés letárgyalása utan azonnal meg is fog 
történni." 

— O r s z á g o s g a z d a t a n á c s . A földmive-
lésügyi miniszter 898. -92 . sz. a. kelt rendeletével, a 
gazdasagi kérdések szakszerű megvitatása céljából or-
szágos gazdatanácsot állított fel, melynek elnöke 
maga a miniszter. 

— Cs. k i r . s z e l l e m e s é g . Néhány h.-m.-
vásárhelyi iparos beszállított azó-Dudai főruhatárba 
a közőshadsereg számára mintegy háromszáz pár 
bakancsot, melyek azonban egytől-egyig visszautasit-
t attak, nem törődve azzal, hogy ezerötszáz forintnyi 
veszteség e kisiparosoknak ruinálását jelenti. A meg-
bízott vállalkozó lépéseket tett az illető kezelőtiszt 
uraknál, hogy jelölnék ki azt a felszólamlási eljárást, 
mely által a szállítmánynak újbóli szakértő megvizs-
gálása lehetővé válnék. S mi volt a válasz? .Menjen 
panaszra Barosshoz.- Történt pedig a dolog — mely-
hez minden kommentár felesleges — egy nappal a 

temetés után. Csak azt említjük még fel, hogy az e 
téren elismert szakértő három iparos: Vagner Károly, 
a budapesti csizmadia ipartestület volt elnöke, Lőrinc 
István és Svertecky István, az ipartestületek közp. 
biz. elnökségének felhívására tüzetesen megvizsgálták 
a visszadobott bakancsok egy részét és bizonylatot 
állítottak ki arról, hogy ugy az anyag, mint a munka 
kifogástalan és csak itt-ott mutatkoznak egészen 
lényegtelen eltérések a minuciózus utasításoktól. 

Különfélék. 
— A z e m b e r e k l é p é s e . Jordán, hannoverai 

műegyetemi tanár évek óta méregeti a lépések hosszát, 
Egyik tapasztalata az, hogy az ember 25—30 éves 
koráig 87—92 centiméternyi hosszat lép, de aztán az 
évek nővekedtével, apad a lépések hossza, s a 40—50 
éves ember átlag már 70—74 centiméternyit lép s 
inkább szapora lépéssel segít magán, ha sietni akar, 
A nők lépésének hossza 63 - 67, de gyakran 70 
centiméter. Általában a nők fiatal korukban kisebbet 
lépnek, mint később, mikor kevesebbet gondolnak 
járásukkal. Férfiaknál a legkisebb lépés 67 centimé-
ter, a leghoszabb 97, gyakran fordul elő 78, de 87-nél 
nagyobb ritkaban, valamint 76-on alul is csak ritkán. 
Azt lehet mondani — Jordán megfigyelése szerint, 
— hogy egy rendes lépés hossza 80 centiméter. 

— C s i n á l t k á v é . A hamburgi rendőrség 
nemrég nagy mennyiségű kávét foglalt le, mert volta-
képen nem kávé volt, hanem mesterséges utánzat, 
lisztes keverékből sajtolva, a kávészemhez hasonló 
formára és megfestve barnás-sárgára, vagy halvány 
zöldre. Mint kiderült, egész gyárilag foglalkoznak ily 
hamisitasokkal. A csinált kávét nem magában adják 
el, hanem az igazi kávé közé vegyitik, nem ritkán 
tizedrésznyi mennyiségben is, a mi elég szép haszon 
a lelkiismeretlen kereskedőnek. 

— A K r u p p - g y á r . Az Essen melletti hires 
ágyuöntő és acélgyar egész város, számos és nagy-
terjedelmü épületeivel, munkásainak számával. A mult 
év végén 19.935 munkás volt benne. Kőszenet annyit 
fogyaszt, hogy naponkint őt vasúti vonat szállítja. 
Az utolsó év alatt 320 millió kilogram acél került 
ki a gyárból s ehhez 722.855 tonna kőszén volt 
szükséges. 

— A g g l e g é n y a d ó . Mióta az emberek szi-
vében lakó irigység indítvány alakjában terjeszhetö 
a tövényhozó testületek elé, azóta a férjek bizonyos 
időközben, hol itt, hol ott előállanak azzal az indit-
ványnyal, hogy az agglegényekre adót vessenek ki. 
A férj-képviselők a magánéletben szerzett keserűsé-
geiket mint törvényhozók akarják megtorolni, nem 
tudván megbarátkozni ama gondolattal, hogy az 
agglegények büntetlenül élhessék végig napjaikat. 
Azt nem veszik tekintetbe, hogy azok mennyi gyö-
györüségtől vannak megfosztva, de azt, hogy azoknak 
nem verik a fejőkhöz a leveses tálat s hogy azoknak 
nincs melegük a divatárusnők számláitól, már nem 
tudják megbocsátani. 

Az agglegényadó, a mely régóta kisért; de a 
melynek a végrehajtáshoz még adóekzekutor nem 
jutott, legújabban az osztrák törvényhozás termében 
merült föl, a hol dr. Pattai tette meg ily irányú 
indítványát. 

Hogy a dolog mint végződik? azt persze most 
nem lehet tudni; de annyi bizonyos, hogy az aggle-
gények ezúttal nagyobb szószban vannak, mint voltak 
bármikor is. 

Eddig a hasonló indítványt tevők az indokolás-
ban nagy akadémiai fejtegetéssel vagy érzelgősséggel 
alltak elő. Lefestették a pártaban maradt; de törvé-
nyes csókra szomjúhozó leányzók keserves helyzetét; 
sipitoztak a lakosság szaporodásának hanyatlása 
miatt, kajánul csinálták az összehasonlítást a férjek 
és az agglegények kőzött, a kik közül az elsőt mun-
kában görnyedve, gondoktól őszülve mutatták be, 
mig a másodikat oda ültették a pezsgős poharak 
mellé, olyan árnyékot adatva velők a falra, a mely 
árnyék a kakukmadárhoz hasonlított. Azután mind-
ezekből levonták a következtetést és hangosan követel-
ték, hogy az agglegények helyzete is sulyosbittassék. 
Miután pedig ezt feleséggel tenni nem lehet, hát 
cselekedjék az adóval. Hanem hát ez az indokolás 
— mint a tapasztalat mutatja — az indítványozókra 
nézve kedvező eredményt nem idézett elő. A többség 
az adót nem hozta be, kimondván, hogy az aggle-
gény-életnek nincs olyan, alapjában véve örvendetes 
oldala, a m^ly indokolttá tenné a tőlük szerzendő 
kárpótlást. Hogy az ő életük nem olyan ragyogó és 
gondnélküli, a melyet évenként bizonyos összeggel 
kellene megvaltaniok, hogy igy a férjekkel egyenlők 
legyenek a teherviselésben, 

Most azonban — a mint halljuk — a bécsi 
parlamentben az agglegényadó behozataláért küzdők 
ezt az indokolást teljesen mellőzik. E helyett egyetlen 
egy indokot hoznak föl, a mi — szerintük — teljesen 
helyén valónak tünteti föl az adót. Ez az egyetlen 
indok pedig az, hogy az agglegények azért fizessenek 
adó fejében kárpótlást, mert meg vannak kímélve a 
földi élet legnagyobb keserűségétől. Nincsenek — 
a n y ó s a i k . 
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ggg _ L e g e n d a a h a l á l r ó l . A következő né-
pies legenda az elmúlt szomorú napokhoz különös 
alkalomszerűséggel bir. 

Mikor az (Jr megteremtette a halált, meggon-
dolkozott Azután igj szólt hozzá: 

— Nesze fiam, fogd ezt a kaszát, járj vele 
végig a világon és kaszáld az embereket. A kinek 
az utolsó órája elérkezett, ne szólj, ne beszélj, csak 
vágd le* 

A Halál átvette a kaszát, megpöngette az élét 
és vigyorgott Azután ő is meggondolkozott: 

— Uram, teremtőm ; csak bizd rám e munkát; 
a szerszám is elég éles. Hanem honnan és miből 
tudjam én meg, hogy kinek van itt a végórája, mikor 
nem adtál hozzája való tudományt? 

Az Ur ismét gondolkozott egy keveset és az-
után összeráncolta a szemöldökeit: 

— Szivesen adnék én neked fiam olyan tudo-
mányt is, de akkor magamat veszíteném el. Csak 
én lehetek a világon mindentudó és csak én láthatom 
azt is, hogy kinek a végórája érkezett el. Ha én neked 
olyan tudományt adnék, akkor te a nyakamra nőnél, 
mivel akkor te is mindentudó lennél. Hanem hogy 
panaszod ne legyen, hát itt van, nesze. Adok halhatat-
lanságot. Elj örökké és kaszalj szorgalmasan. Most 
pedig eredj! 

A Halál megcsóválta a fejét; de nem mert 
ellene szólani. Elindult és azóta kaszál a világ vé-
gezetéig. De hogy mivel nincsen neki hozzávaló tudo-
mánya, hát csak ugy kaszai — bolondjába. 

Gőzhajózás. 
¿z iiielyszállitó hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 1894. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 
Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-

teken délután 3 órakor. £jjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
s:ombaton reggel 4 órakor. 

Lefelé. 
Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 

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 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton —szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel. 
Szolnokra érkezik 11 óra ¿8 perc délelőtt, lá óra 35 

perc éjjel. 

SZENTESI LAP. _ _ 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjje.. 
Ssentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc reggel 

Szentes—Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, 12 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra -20 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza—csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 

délután, 2 óra 35 perc délután. 
Félegyházára érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 

perc délután, 4 óra 56 perc délután. 
Félegyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20 

perc délután. , „ , 
Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, b óra 20 

perc este. 
Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 15~perc délelőtt, 3 óra délután, 
Féltgyházárj. érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz. 

Dorozsma télé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután. 
Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. ö óra57 perc este. 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri fele)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
artunlr 1il Ári Mi i.urn HáloIfíH i. 

szám. 

Olcsón eladó 3-3 

Balogh Gergely tanítónál 
Tompaháton: 

15 család méh kúpos kasokban; 
1 vándor kocsi méhes 25 családdal; 
szép sejtközfal, kilója 2 frt 40 kr.; 
fehér sejtes méz, keretekben, kilója 70 kr.; 
finom pergetett méz Va kilós üvegek-

ben á 40 kr.; 
junius hótól kezdve pergetett akácméz 

kilója 60 kr.; 
valamint óriási Peking kacsa és fekete 

Langshán tyúktojás dbja 15 kr. Mindkét faj 
dijat nyert a mult évi budapesti tenyész állat-
vásáron és ez év március havában a földmüve-
lésügyi ministerium által rendezett fajbaromfi-
vásáron. Darabja 5 frton vétetett meg e fajok-
nak tőlem. Őszre pedig felnőtt állatokkal szol-
gálok ezekből és óriási emdeni ludakból. 

K«KKKKKKKKKKK»CXKK 

Félegyhazára érkezik 10 óra 59 perc 
41 perc délután. 

délelőtt, 4 óra 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 
Ü.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 40 perc reggel, 4 óra 

06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 
Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 

délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H.-M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel, 10 óra 

54 perc délelőtt, 7 ora 43 perc este. 

özv. Fodor Bálintné 
külső ecseri hat hold földje a rajta levő épü-
lettel együtt eladó; értekezhetni a tulajdonos 

sal II. t. 443. sz. alatt. K K K K K X K X K X X K K K K K X » 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

ifi* 
könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 

úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghivók és táncrendek, étlapok, város 
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 szin és nagyságban, 

gyors , pontos, Ízléses és j u t á n y o s áron. 

i « « 

Ugyult t a 

^ « « N T E S I L A P ' 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik évi folyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 




