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£g) évre . . . . 5 frt — kr. 
Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőség : 

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

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 
r v i i á r i i p . k i l t f M é l p é i t i k n r i i o i l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Háború és béke. 
Sajátságos furcsa elmefuttatás az, amit 

a „Szentes és Vidéke* legközelebbi számában 
„A furcsa béke* cim alatt szélnek ereszt. 
Igazán, ha nem tudná az ember, hogy ez a 
tiszteletreméltó lap olyan, mint a sanda mé-
száros, hogy t. i. nem oda üt, a hova néz: 
hát hajlandó volna azt hinni, hogy belőle a 
közügyek iránti őszinte lelkesedés s az önzet-
len hazafiúi érzelem beszél. 

Csakhogy minket a tapasztalás arra ta-
nított meg, hogy a Szentes és Vidékében 
ebből a két polgárerényből mentül kevesebb 
van s valamint tetteinek rugója mindég az 
önzés s az uborkafára kapkodás éppen nem 
irigyelt mestersége volt, ugy most is igyek-
szik a Szentesi Lapot hazug tendenciákkal 
vádolni s üres sophismákkal bebizonyítani 
azt, hogy a Szentesi Lap és az annak irányát 
követő párt a béke örve alatt háborút akar. 

Nem a Szentes és Vidékének, hanem a 
megye közönségének tartozunk azzal a kije-
lentéssel, hogy a Fekete Márton vezérlete 
alatt álló és a Sima Ferenc vezérlete alatt 
egyesült két nagy párt, ma is megbontatlan 
egészet képez s szilárdan, becsülettel és min-
den utógondolat nélkül ma is azon az elvi 
állásponton áll, mely elvi álláspont képez és 
képezte alapját e két párt egyesülésének. 

Hogy ez, a Szentes és Vidékének nem 
tetszik: ezt elhisszük. Hogy jobban szeretné a 
zavaros visszonyokat, melyekben kénye-kedve 
szerint halászna: azt feltételezzük róla. Ha-
nem mi őszintén akarjuk és kívánjuk a békét 
s ezt Stammer eltávozása után lehetségesnek 
is tartjuk s ebbeli reményünkben olyan kis 
legényke hetvenkedése, mint a Szentes és 
Vidéke, nem fog megingatni. A nagy közön-
ség pedig, mely ismeri a Szentes és Vidéke 
— nem éppen minden mellékes célzattól ment 
indokát, — tudja, hogy mit tartson a laptárs 
tendenciózus cikkéről s kellő értékére tudja 
leszállítani azt a harcra hivó trombita harso-
gást, melytől ugyan Jerikó falai nem fognak 
romba dőlni. 

Hogy minő feltételek és kikötések alatt 
egyesült ez a két párt? itt az ideje, hogy 
őszintén és leplezetlenül elmondjuk. A pak-
tumnak nincsenek titkos pontjai. Csongrád 
vármegye minden közéleti embere megtud-
hatja, sőt kell is, hogy megtudja. 

Mikor a Sima Ferenc vezérlete alatt álló 
ellenzék, — Fekete Márton megkeresésére és 
felhívására — nemcsak az alispánválasztás, ha-
nem egyáltalán minden fontosabb megyei 
közkérdésben való álláspontnak közös akarattal 
és megegyezéssel leendő intézése céljából pak-
tumot kötött a Fekete Márton vezérlete alatt 

Felelői szerkesztő és kiadó-talajdonos 

SIMA FERENC, 

álló párttal, mindkét párt azon közös kiindu-
lási pontot választotta alapul, hogy a Stam-
mer-féle kormányzati szellemnek véget kell 
vetni s itt az ideje, hogy a tiszta, becsületes 
közigazgatás a megyében meghonosuljon. 

Ez volt a fő alapelv és kiindulási pont. 
Mivelhogy pedig dr. Cicatricis Lajos a köz-
igazgatásnak ilyen irányban való vezetésére 
határozott Ígéretet tett, közös akarattal alis-
pánnak ő lett jelölve. 

A Sima Ferenc vezérlete alatt álló párt 
részéről akkor ki lett jelentve, hogy az alis-
pán személyében történt megállapodás csak 
ideiglenes jel legű; mert ennek a pártnak 
egyedüli és kizárólagos jelöltje Balogh János, 
a ki azonban, tekintettel a megyében uralkodó 
visszonyokra, az alispán-jelöltséget ezidő sze-
rint több rendbeli felkérés dacára is visszauta-
sította. Ez az enunciació a másik párt részéről 
tudomásul vétetett. 

A második kikötés volt az, hogy a po-
litikai álláspontok teljes integritásával, jövőre 
minden közkérdés köznegegyezéssel fog el-
döntetni a megyén és a miben a két párt 
vezérférfiai, vagy a párt többsége meg fog 
egyezni, ahhoz csatlakozik mind a két párt. 

Ki lett kötve, hogy a szentesi polgár-
mester-választás alkalmával, Szentes város 
autonómiáján ejtett csorba alkotmányos uton 
kiköszörültessék. Megegyezés történt arra 
nézve, hogy Tasnádi Antal, mint Stammer 
Sándor által megcselekedett papiros-polgár-
mester a város éléről pusztuljon. Tisztességes 
visszavonulásnak egyik párt sem gördit aka-
dályt útjába. Ugyanez alkalommal speciális 
megállapodás történt Szentes város költség-
vetését illetőleg a megyei közgyűlésen elfog-
lalandó álláspontra nézve is. Végül nagyban 
és általánosságban konveniált a két párt 
arra nézve is, hogy a Cicatricis megválasz-
tatása folytán netalán megüresülő csongrádi 
főszolgabírói állás is olyan egyénnel töltessék 
be, a ki birni fogja a járás bizalmát, de 
egyúttal biztosítékot nyújt arra nézve is, hogy 
az ottani viszonyok békés irányban konsoli-
dáltassanak. 

Ez a paktum története és lefolyása. Sem 
több, sem kevesebb. 

Dr. Cicatricis a választás alkalmával 3 
szótöbbséggel megbukott. A Csató-pártra nézve 
mindenesetre pyrhusi győzelem. Dr. Csatónak 
mi megmondottuk e lapok hasábjain, hogy 
ha azon igéretét, melyet a legközelebbi köz-
igazgatási bizottsági ülésen elmondott, hogy 
t. i. ö a becsületes és tiszta közigazgatást akarja, 
— be fogja váltani} minden utógondolat nélkül 
támogatni fogjuk. E mellett a kijelentés mel-
lett állunk most is. Az alispán-választó me-
gyei közgyűlésen Szentes város költségvetési 

¡Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SoMsffcttf A. kiiyv- ét p i p l r k i r u k i i é i é l i i , 

Ugyanitt egyes számok ii kaphatók. 

ügye ugy nyert elintézést, a mint abban a 
párt vezéregyénei megegyeztek. Hátra volna 
még a szentesi erőszakos polgármester vá-
lasztás ügye. Hát eddig ez az ügy is a meg-
állapodás szerint haladt. Az volt a princípium, 
hogy Szentes város nem tűrheti a választási 
szabadságán ejtett csorbát. Hát van olyan 
józan eszű ember a megyében, a ki elképzelj 
hogy Tasnádi Antal polgármesterségéről mi 
dicsérőleg szólhassunk ? Hiszen ez az ur, nem 
csak a polgármesteri széknek erőszakos uton 
történt elfoglalása, hanem egyéb baklövései 
és minden párt által elismert tehetetlensége 
folytán is rászolgált arra, hogy felette a kri-
tika kíméletlen ostorát suhogtassuk. Hiszen a 
kinek nincs meg a kellő érzéke arra, hogy 
belássa, mikép ő Szentes város polgármesteri 
székében csak botrány tárgya, hát meg kell 
mondani neki, hogy tudhassa. Hiszen Tasnádi 
Antalnak megmondták már ezt egyszerű em-
berek szemtői-szembe, de ez az ur éppen ugy 
nem tudja, vagy nem akarja megérteni a 
gyöngéd célzást, mint mikor Farkas Gedeon 
járásbiró szemébe mondta egy városi közgyű-
lésen Stammer Sándornak, hogy: 9ha szeme 
volna az urnák, nem volna itt.* A béke praeli-
minárék közt tehát Tasnádi dédelgetése nem 
foglaltatott, sőt éppen ellenkezőleg. 

Végül hátra volna még Stammer Sán-
dor, Bach-korszakbeli szolgataiért nyugalma-
zott alispán. Nohát ahhoz már igazi imperti-
nentia kívántatik, hogy valaki azt állithassa, 
— legyen az akár lap, akár magán személy, 
— hogy a Szentesi Lap ürügyül akarja fel-
használni a békeszövetséget, hogy Stammer-
nak neki ronthasson. 

Támadtuk mi — mert megérdemelte, — 
Stammert közéleti bűneiért, támadjuk ezután 
is, mindaddig, mig a mult bűneivel le nem 
számoltunk. De mint becsületes szövetséges 
társnak, támadnunk is kell, hiszen az képezi 
a paktum első pontját: hogy a Stammer-félt 
közigazgatási szellemnek pusztulni kell a várme-
gyéből. 

És végül egyet jegyezzen még meg a 
Szentes és Vidéke. Mi nem ő vele, hanem a 
becsületes közigazgatás elleneseivel viseltünk 
eddig is harcot s viselni fogunk ezután is. 
Hanem a Szentes és Vidékével harcot folytatni 
. . . . pfuj! ez már nem volna hozzánk méltó. 

Városi közgyűlés. 
— Jun. 23. — 

A milyen szép és derült volt az idő, 
olyan jó hangulatban gyülekeztek ma a város-
atyák a hirdetett közgyűlésre. Mindenki kedé-
lye vidám volt, csak Tasnádi közelgett néhány 
tisztviselő által kisérve, szokott szorougó áb-
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ezelőtt készültek a nyomtatványok. Minthogy 
a városbau három könyvnyomda is van, a 
város érdekében valónak tartaná, ha az ösz-
szes városi nyomtatványok készítése bizonyos 
átalányösszegért, valamelyik nyomdának ár 
lejtés utján kiadatnék. Ez irányban kéri uta-
sítani a polgármestert. Az indítványt a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta és határozattá 
emelte. 

Majd Tasnádi válaszolt dr. Filó Tiha-
mérnak a mult közgyűlésen Szentes város 
önálló törvényhatósággá leendő átalakulására 
vonatkozó interpellációjára, kifejtvén, hogy 
bár vannak összegyűjtve adatok, de azok ez-
előtt két évvel gyűjtetvén össze, már részben 
elavultak, miért is a kiküldött bizottság ujabb 
működésére van szükség, valamint az idő-
közben lemondott polgármester helyett a bi-
zottságnak elnököt, s az esetleg megszűnt 
biz. tagok helyett uj tagok választását kell 
megejteni. 

Dr. Filó Tihamér tudomásul veszi a pol-
gármester válaszát s a már meg levő adatokat 
kéri újra a bizottságnak kiadatni, a bizottság 
elnökéül pedig Burián Lajos ügyészt ajánlja, 
kiben legjobban megbízik. 

Szeder Jánoz nem tartja helyesnek a 
polgármestert ily nagy fontosságú ügynél mel-
lőzni, miért is őt ajánlja elnökül, mire Te 
mesváry Antal erőteljes szavakban kifejezést 
ad annak, hogy a polgármesterben egyáltalá-
ban nem bizik s egyedül Burián ügyész az, 
kiben meg lehet bizni, s ő is Buriánt ajánlja 
az elnökségre, — A közgyűlés ezután elnökké 
Burián Lajost, Hoffer Adolf helyére pedig biz. 
íagul dr. Filó Tihamért választotta meg. * * 

* 

Az ülés lefolyásáról különben a kóvetkezőketl 
'rhatjuk : 

Özv. Baross Gábomé köszönő levele, melyben 
néhai férje elhunyta alkalmaból a varos közönsége 
részéről hozzáintézett részvétiratért köszönetet mond, 
tudomásul vétetett. 

Eiután egymásután vétettek tudomásul: 1. árva-
vármegye főispánjának a felvidéki insegesek reszére 
küldött 100 frt segély átvételét elismerő és köszönő 
levele; ± a városi tanacsnak néhai Weisz Eie árva 
széki ülnök síremlékének felállítása; 3. az adóügyi 
és adópénztari hivatalok átadása; 4. Sz.-Nagy Kál-
mán adopénztarnok hivatali biztosítékának elfogadása; 
5. Csongradvarmegye trvliatóságának Szentes város 

73. iz ím 

közönségének F.-Török Józsefifel kötött adásvételi 
szerződés jóváhagyása tárgyában kelt jelentéseik. 

Csongrádvarmegye közigazgatási bizottságának 
egy második alorvosi állás szervezése és a város 
külterületén több okleveles szülésznő alkalmazása 
iránti felhívását, miután ezen állások betöltéséről az 
uj szabályrendeletben már gondoskodva van, a köz-
gyűlés szintén tudomásul vette s erről a bizottságot 
értesíteni határozta. 

Onodi-Szabó Károly árvaszéki ülnök hat heti 
szabadságidő engedélyezése iránti kérelmének a 
közgyűlés helyet adott. 

Ezután Csongrádvármegye törvényhatósági b i - ^ 
zottságának a város uj szabályrendeletét jóváhagyó 
határozata vétetett tárgyalás alá. A közgyűlés uta-
sítani határozza a polgármesteri hivatalt, hogy m 
uj szabályrendeletben rendszeresített s még betölti* 
len állasok betöltése végett — az rkapitányi h i v i s ^ 
tálnál rendszeresített kiadói állás kivételével — a ^ 
pályázatot hirdesse meg. 

A következő tárgy özv. Erdei Sámuelné Sallai 
Anna felebbezése volt a városi tanács azon határo-
zata ellen, mely szerint Aradi Kálmán rfőkapitány 
véleménye alapján felebbezőnőnek megtiltotta, hogy 
II. t. 187. sz. a. levő bor ésjpálinkamérésében Berta 
Pálné szül. Pallagi Mária csongrádi nőt, mint üzlet-
vezetőt alkalmazhassa. Hosszas vitát provokált ez a 
felebbezés, a vége azonban mégis csak az lett, hogy 
4 szótöbbséggel elvettetett. A közgyűlésnek a köz-
erkölcsiség szempontjából hozott eme határozatát 
csak helyeselni tudjuk. 

Ezután még a városi árvaszék előterjesztése 
megfelelő hivatali helyiség kijelölése és a második 
állatorvosi állás rendszeresítése tárgyában kelt bizott-
sági jelentés keltettek hosszabb vitát, melynek ered-
ménye az, hogy az árvaszék kérvényében felhozottak 
megvizsgálására bizottság küldetett ki, az állatorvosi 
állás rendszeresítése tárgyában beadott bizottsági 
vélemény pedig 30 nap múlva összehívandó közgyű-
lésre fog tárgyul kítüzetni. 

Ezzel az első napi közgyűlés véget ért. Ma dél-
előtt pedig folytattatni fog. 

— A v a l u t a rendezése és Aus z t r i a . 
A valuta rendezését kezdet óta idegenkedve fogadták 
Ausztriaban, s most az osztrák képviselőház bizott-
sága támaszt minden felé nehézséget. A bankárok 
jobban szeretik a papírpénzt, melylyel a tőzsdén ázsió-
üzleteket csinálhatnak, ezenkívül a védvámos nagy ipa-
rosok sem szeretik, hogy egyértékü arany legyen 
forgalomban nálunk és külföldön s nehézség nélkül 
jöhessen be a külföldi gyártmány. — A reichsráth-

1 •klal. 

rázatával a közgyűlési terem felé. Pedig hát 
egészen — álmos tárgysorozat volt. — Nem 
volt kilátás semmi, — még csak egy kis futó 
viharra sem. — De azért Tasnádi, — mint 
a lelkiismeretében örökké háborgatott ember, 
ki mindig feje fölött érzi Damokles kardját 
lebegni — üres és semmitmondó ábráza-
tával jónak látta a közgyűlést előre fölkérni, 
hogy nyugodtan, higgadtan folytassa a tárgya-
lásokat, a mi alatt persze azt értette, 
hogy egyszer már ne bántsák őt — a drágát, 
a kedvest . • . ! 

Valóban szomorú, hogy egy város pol-
gármestere kénytelen minduntalan kuncogni 
a képviselőkhöz, — mint egy vásott, csinyt 
tett kölyök, — hogy ne bántsák, ne verjék 
meg. Szégyenletes rá nézve is, hogy így erő-
szakosan elfoglalva tartja azt a helyet, a hol 
örökös félelmek közt ül, a melynek általa 
történt csúfos elfoglalását a nagy közönség 
gúnyja, megvetése kisérte, s honnan az erős 
és semmit sem felejtő közakarat rövid időn 
ki fogja dobni, hogy az egész embert a fele-
désnek adja át. Jobb volna, ha szép szerével 
távoznék onnan s engedné a várost haladni 
tovább a fejlődés utján. 

Különben vitéz Tasnádi uram minden 
közgyűlésen megkapja a szokott ütlegeket, — 
ilyenhez már hozzászokott, megvastagodott 
arculatára. Ma is volt alkalma benne néhány-
szor részesülni. 

Még mielőtt a közgyűlés a tárgysorozatba 
kezdett volna, felemelkedett Udvardi Sándor, 
hogy felvilágosítást kérjen az állami adóle-
számolási munkálatoknak a tanács részéről 
miként lett kiadásáról, mely, szerinte, önké-
nyesen történt meg. A város ügyeiben — ugy 
látszik, — nagyon jártas zsandár-polgármes-
ter absolute nem tudott semmi fölvilágosítást 
adni, helyette Magyar József tanácsnok, h. 
polgármester igyekezett némileg megvilágítani 
a helyzetet, azonban ezt a közgyűlés tudomá-
sul nem vévén, az interpellációt a holnap 
folytatandó közgyűlésen leendő tárgyalásra 
tűzte ki, amikor is, hisszük, felszólaló a meg-
nyugtató felvilágosítást meg fogja kapni. 

Ezutár dr. Filó Tihamér kért felvilágo-
sítást a polgármestertől a felől, miért és mi 
alapon történik az, hogy a városi nyomtat-
ványok mind a Szentes és Vidéke nyomdájá-
ban készülnek, holott tudomása szerint ez 
sokkal nagyobb dijakat számit, mint az, a hol 
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Ilonka. 
Kis madárkám ugy tesz 

Mintha haragudna . . . . 
Mintha piciny szive 

Haragudni tudna! . . . 

Nem nyílik mosolyra 
Pici piros ajka, 

Nem ölel át hévvel 
Gömbölyű két karja. 

Harag-felhő borong 
Édes dacos arcán, 

Kérlelem, békítem 
Hozzája hajólván: 

.Dobd el az álarcot 
Mosolyogjon ajkad, 

Ne színlelj már tovább 
Oh 1 ne gyötörd magad! 

Ne mondd, hogy: „gyűlöllek* 
Aranyos madárkám . . . . 

Jer . . . . egy forró csókra 
Röpülj ide hozzám" . . . . 

És a kis haragvó 
— Gondoljátok talán — 

Megölel . . . . vagy elfut 
S vissza se néz reám? 

Uonka nem tesz így. 

„Haragszom még mindég" — 
Szól bájoló daccal, 

S szeme haragtól ég. 

. . • . S hogyha szép Ilonkám 
Mégis átölelve, 

Oda vonom érte 
Dobogó szivemre, 

S eper ajka édes 
Mézét ha csókolom: 

Csókok záporában 
Szive mámorában 

így suttog: haragszom . . . 
B. 
D. 

Nehéz napok. 
— Naplótöredék. — 

Nagyon rosszul éreztem magamat, ugy szorí-
totta valami szivemet. Rá nehezült agyamra a kór-
terem homálya, vágytam fényesség után, s mégis 
annyira bántotta szemeimet a gyöngén lobogó gáz-
világ. Olomsulylyal nyomta valami mellemet, fejem 
forró volt, a hideg verejtékcsöppek arcomon végig 
futva, kemény vankosomra hullottak . . . 

Halálos némaság honolt a kórteremben. Még 
alig mult nyolcs óra, s már tökéletes éjszaka volt. 

A hatalmas épület ablakait meg-megrázta a 
dühöngó szél, amint zúgva, süvítve szórta a házak 
tetejéről lesepert havat. 

Mint sírból jövő tompa jajongás, hallatszott be 

az ablakokon az orkán ordítása. Benn kísérteties 
csönd honolt, — csak az ötös számú beteg nyöször-
gött néha-néha, s a tizenegyes ágyon fekvő négy 
éves kis gyerek — ez a csöpp kis nyomorult féreg, 
kire olyan korán nehezült a balszerencse sujtoló 
keze, — gyügyögött boldogan álmában. 

Szemeimre nem jött álom, nem birtam elaludni. 
Rajtam kivül csak az inspekciós testvér virrasztott 
még, pár lépésnyire tőlem, olvasóját morzsolgatva 
csöndesen imádkozott. A szenvedők részére enyhü-
lésért . . . . 

Mereven néztem a pislákoló gáz sárga lángjába. 
Félig le volt csukva, — az egész órási teremben 
csak egyetlen vékony láng égett, mint egy kis gyer-
tyaszál, amit a karácsonyiakra szoktak tenni. Amint 
egyet-egyet lobbant, a falon kísérteties alakok libben-
tek, — a két sor márványoszlop egy pillanatra ra-
gyogó fényes lett, aztán belevegyült még körvonala 
is a nyomasztó homályba. 

Ma volt nálam anyám, meg a húgom. Egy esz-
tendeje épen, hogy e komor falak lakója vagyok, s 
egy hosszú év alatt enyéim közül csak apámat lát-
hattam egy párszor. A „házrend" tiltja a sürü lá-
togatást, mert ez a betegre rosz hatással van. Mikor 
bejöttek hozzám anyám meg a húgom, szivem majd 
megszakadt fájó örömében . . . . egy hosszú esz-
tendeje mindennap, minden órán vártam e percet 
. . . A húgom rám borult s elkezdett sirni, anyám 
keményebb akart lenni s vigasztalni kezdte Emmit, 
de az ő arcán is sűrűn peregtek a könnyek. Én 
görcsösen szorítottam őket magamhoz, s észre se 
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ban nem pénzügyi politikából, hanem Magyarország 
iránti elfogultságból csinálnak nagy ellenkezést. A 
módosítások özöne terveztetik. Az indítványok egy-
mást érik. Mindenféle kifogást tudnak tenni szakom-
berek és laikusok, a nélkül, hogy mást, vagy jobbat 
tudnának javasolni. A szándék világosan az, bár 
nem vallják be, hogy a valutajavaslatokat meg kell 
buktatni halogatás, viszálykodás és módosítások által. 
Az osztrák-német ellenzék a Taafife-kormányt szeretné 
megbuktatni a valutarendezés megakadályozásával, 
egyszersmind a csehek a szakítást Magyarországgal 
óhajtják. Mert helyesen arra számítanak, hogy Magyar-
orszag a valuta-egyezséghez ragaszkodik s ha ezen 
egyezség megdől, az 1867 iki kiegyezés utána szakad. 
Ez a csehek nézete. Mindazonáltal — bár nagy ne-
hezen — Steinbach miniszter keresztülvitte, hogy 
az »aranyérték* szó, mely megjelöli az uj pénzrend-
szert, a törvényjavaslatból ne töröltessék. Nagy viták 
után bírta ezt kivinni s csakis a kabinetkerdés fel-
vetésével. Egyelőre a bizottságban állaspontját keresz-
tülvitte, de hogy a reichsráth teljes ülésében a párt-
viszonyok és szavazatok hogyan fognak alakulni, 
senki sem tudhatja. 

Levelezés 
Kunszeninárton, 1892 junius ál . 

Miután városunk közkedveltségü főorvosa: dr. 
Fray József elhalt, a városi főorvosi valasztast var-
megyénk aiipanja t. ho 19-ere tűzte ki. Nem is kell 
említenem, üogy a főorvosi alias betöltese mily nagy 
érdelődessel foglalkoztatta varosunk egesz lakossagat. 
Ket komoly jelölt allt egymassal szemben. Az egyik a 
hírneves dr. Talányi Oltó, a másik dr. Tóth Dezső, 
mindkettő szorgalmas es kitogastalaii jellemű egyen. 
Mint mondám, az erdeklodes oly nagy volt, hogy a 
kerület országgyűlési kepviselője — ki mas alkalom-
mal varosunkat nem igen szokta meglátogatni, szin-
ten hazaérkezett Budapestről egy kis korteskedesre, 
de sajna, miután most a tiszazugi közsegek nem 
jöhettek segelyere, kortesk, dese ezúttal karba veszett. 

Hajdú Sándor, varmegyenk közszeretetben allo 
alispanja a valasztast f. ho 19-re lúzte ki. A valasz-
tas nagy erdeklodes mellett folyt le, mit az igazol 
legjoooan, hogy 50 virilis, 50 valasztott es 15 városi 
hivatalnok közül, — ami meg varosunkuan soha 
nem történt meg, — 105-en szavaztak le, melyből 
dr. Talanyi Ottó 57, dr Tóth Dezső pedig 48 sza-
vazatott kapót es igy dr. Talanyi Oito 9 szavazat 
többseggel városi toorvosnait megvalasztatott, ki is 
az esküi azonnal a varmegye alispanja es a városi 
képviselők elolt letette. 

Azt a nagy lelkesedést és örömet, midőn a 
városi nep megtudta, hogy dr. Talanyi lett varosunk 
toorvosa, leírni nem vagyok kcpes; mert a nép 
valosagos örömünnepet ült, örómkonyek pereglek 
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alá az emberek szemeiből és hálát rebegtek a jó 
Istennek, hogy szülöttjét, a jó szívű és szegények 
ingyenes orvosát, dr. Talányit választotta meg a 
városi képviselő testület. — Mozsár ágyuk dörgése 
hirdette varosunk népével ez örömet, este 9—10 
óra közt pedig a nép nagyszerű görögtüzzel és zeneszó-
val tiszteié meg uj és szeretett főorvosát, kinek háza 
elől a nép oszlani alig akart! 

Írhatnék még sokat a választásról és ennek 
előzményeiről; de most már nem akarom kedves 
szerkesztő urat untatni, hanem ha megengedi, ugy 
legközelebb leszek bátor ismét soraimmal alkalmat-
lankodni! 

Ki egyébként hazafiúi üdvözlettel maradtam 
tekintetes szerkesztő urnák 

kiváló tisztelője 
Bozóky András. 

Helyi és megyei hirek. 

vettem, hogy könnyeim az öveikkel összefolynak . . . 
A kis Emmi egy szép narancsot hozott, meg 

otthon kapta születese napjara a tisztelendő urtoi, 
ki mar regen megígérte ezt neki, amiért a délutánon-
kénti sakk-partiehoz — mikor elmegy a tisztelendő 
ur hozzánk apammal jatszani, — felailitja a tigura-
kat. Szegény kis húgom, olyan szívesen adta, ugy 
örült, hogy ezt a nevezetes ajandekot nekem adhatja, 
— s mint elborult arca, mikor visszaadtam az illatos 
gyümölcsöt: tvidd csak vissza kicsikém, a „hazrend* 
ezt sem engedi meg. Aztan elmondtam nekik, hogy 
a múltkor a nagynéni, mikor nalam volt, hozott egy 
üveg cognacot, akaratom ellenere betette a szek-
rényembe. Meg csak meg se kostolüattam. Cbaritas 
testvér valahogyan megsejdítette a dolgot, megtaialta 
szekrenyemben, magasra emelve, vigyorgo arccal, 
nagy triumphussal vitte be az ő kis tülkejökbe, a 
többi apacák altalanos elszörnyedesére. A „liebe 
Schwester Ooenn" azonnal jött hozzam, kezeben a 
bűnjellel, magyar-nemet előadasban ugyancsak meg-
leckeztetett, — a hazrendet — volt mar fiókomban 
vagy öt darab — újra ünnepelyesen atszolgaltatta. 
A drága cognakot pedig odaadtak a bozontos Johann 
fűtőnek, ki meg akkor este annyit élvezett beiöle, 
hogy ket álló napig holtrészegen feküdt. Ezért aztan 
megint engem dorgált meg a főnöknő testvér. 

Emmi alig bírt megválni tőlem. Megígértette 
velem, hogy karacsonyra haza megyek, majd ő tog 
ápolni s a doktor bácsit megkéri, hogy mindennap 
eljöjjön hozzam, hogy hamarabb gyógyuljak. Szegeny 
kis húgom! . . • 

(Vége köv.) 

— Pó t res t an ra t i ó . Szentes varos uj szer 
vezési szabályrendelete végre-valahara jóvahagyast 
nyervén, a városi képviselő testűlet f. hó 23-an tar-
tott üléséből utasította a polgármesteri hivatalt, hogy 
az uj szabályrendeletben rendszeresített s most mar 
felsőbb hatósagilag is jóváhagyott tiszti állások betöl-
tése végett a palyazatot hirdesse meg. A betöltendő 
aliások a kővetkezők: 1 alorvosi, 1 alkapitanyi, 1 al-
szamvevői, 1 pénztari tiszti, 1 fogalmazoi, 1 szam-
tiszti, 1 arvaszeki kiadói, 1 rendőrbiztosi, 4 írnoki 
és egynehány szülésznői állásuk. Hogy ezen állások 
mindég) ikere lesz pályázó kvantum satis, s hogy er-
dekes tisztujitószéki közgyűlésre van kilátásunk, talan 
mindanunk is felesleges. 

— A város i közgyű lés a mai napon is 
tolytattatni fog. Miután a tontosabb ügyek a mai 
napon kerülnek targyalas ala, felhívjuk a kepviselök 
figyelmet, hogy az ülesen minél nagyobb szamban 
jelenjenek meg. 

— D i á k csiny. Városi főgimnáziumunk 
néhány növendéke a feletti elkeseredésében, hogy 
egyik uj tanar, aki meg ezen allasábau veglegesitve 
sincsen, megbuktatta őket, ablaka alatt kisebb kali-
berű macskazenet rendeztek. Nem tudjuk helyeselni 
a tanulok emez eljárását; de viszont nemcsak mi 
bennünk, hanem az egész szentesi kösönsegben méltó 
visszatetszést szült az a drákói szigor, melyiyel a 

tanari kar a magukról megfeledkezett fiatal embere-
ket sújtotta. A tisztelt tanári kar több tagja ugyanis, 
ki maga nyújtott peldat arra, hogy miként keli a 

közeleti és magan heccekben reszt venni azzal büntette 
az ifjakat, hogy egyet közülók kitiltott az intézetből 
egyiknek konsilium abeundit adott, egy harmadikat 
pedig az erkölcsi magaviseletből „kevesbe törvény-
szérű" osztályzattal Utott el. A példa mindenesetre 
elrettentő; de azt hiszük, hogy a tanar urak magasztos 
hivatasa nem annyira az elrettentő, mim a példa-
adásban kulminál. — A meguauiott tanar ezen kí-
vül meg nyilvános botrányt okozó kihágás miatt 
fenyítő feljelentest is tett az ifjak ellen a rtőkapitany-
nal, valószínűleg azzal a szandekkal, hogy a meggon-
dolatlan ifjakat nehany napra elzárássá. A rtokapi. 
tany felszólította a tanart az ügynek bekes uton 
leendő eiintezesere, mire azonban gyermekeink ok-
tatoja es nevelője a legkisebb hajlamot sem muta-
tott. A főkapitanynak ezek utan ki kellett hallgatni 
az ifjakat. Ezzel az alkalommal lett kihallgatva liiny-
vald Zoltán takarekpenziari könyvelögyakornok is, ki 
mint szemtanú lett a főkapitány által megkérdezve, 
akit azonban jónak látott a Szentes es Videke — 
valószínűleg felületes informatió folytan, — pellen-
gerre aliitani. A targyalas vege az lett, hogy 
a tanar ur becsületsértest talalt a tüntetes-
ben, s igy az ügy a jbirósag előtt nyer befeje-
zest, Rmgvald Zoltán pedig tárgyi tényalladek hia-
nyaban felmentetett. 

— Sáska i r tás . Lassan bár, hanem azért még-
is csak folyik a saskairtas. Azalso csordajarason 182, a 

felsőn pedig80 hajtó — legnagyobb részbengyermekeki 
10—15—20 kr. napszam mellett — van elfoglalva a 

saskaűzéssel. A napi eredmény 5—8 literre tehető. 
— Köszönet ny i l v án i t á s . Mindazon ro-

konok, jó baratok, ismerősök és megtisztelők, kik 
istenben boldogult felejthetetlen egyetlen gyerme-
künk: Balog Antikának f. hó 22-én végbement te-
metésén megjelentek s szülői mély fájdalmunkat 
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enyhíteni igyekeztek, — fogadják ezutou is ősiints 
szívből fakadó hálás köszönetünk nyilvánítását Szen-
tes, 1892. junius 22. Balog Lajos és nejt. 

— Öngy i lkosság i kiserlet. Molnár Mária 
18 éves cseléd leány f. hó 2¿-én este 7—8 óra kő-
zött, a tul a Kurcán levő kútba vetette magát A 
kut hideg vize azonban csakhamar észretéritette az ön-
gyilkos-jelölt leányzót, s nehogy komolyabb baja es-
sék, a kútban beleszakadva levő ostorfába kapasz-
kodva tartotta fenn magat, míg segély érkezik. Ami 
rövid időn meg is érkezett s Molnár Mariát sikerült 
a kútból élve kimenteni. A gonosz nyelvek szerint, 
Maria leányzó a, saját szégyene miatt akart az élet-
től megválni. 

— R ö n d n e k muszá j l ö nn i ! A rkapitány 
iktatóban megforduló ügyes-bajosoknak bizonyára 
feltűnt mar az a rend es tisztasag, mely ezen^hiva-
talnal az ügyiratok rendezésében olyan mostoha gyer-
mek volt. Ennek a tűrhetlen allapotnak, mivel még 
a rkapitanyi hivatalban is muszáj röndnek lönni, — 
vege szakadt, s még eddig orak, napok, nem ritkán 
pedig hetek kellettek valamely szúkseges irat felku-
tatasára, ma mar csak egy pillanatra van szűkség. Biró 
Pal napdijas helyettes kiadót illeti ezért az érdemy 

ki az ügyiratok rendezését fáradsagot nem ismerő 
lelkiismeretesseggel alig par hónap alatt végezte. Az 
ilyen napdijas megerdemli, hogy nyilvánosan is 
megdicsérjük. 

— Vásá r . A mindszenti elöljáróságtól vett 
ertesités szerint, az ottani legközelebbi orssagos vásár 
f. évi junius 30-án fog megtartani. 

Hazánk és a főváros, 
— A t an i tó i fizetések. A tanítói üzetése* 

szabályozásáról szóló tvjavaslat már nem kerül sorra 
a kepviselőhaz nyári szünetelese előtt, hanem az 
őszszel, amikor is legelső sorban fog napirendire 
kitüzetni s igy újév előtt még remelhetöleg tör-
vénynyé lesz. 

— O l á h fészkelődések. Az oláhok nem 
tudjak eltelej leni a bécsi kudarcot es most abban 
sántikálnák, hogy a becsi kudarc ellensulyozasara 
Petervarra mennek a hatalmas cárhoz, a ki bizo-
nyara szívesen fogadja őket. Azért mennek a cárhoz, 
hogy felajanljak neki szolgalatukat es segítséget kér-
jenek tőle az olahok szamara, a kik — szerintük — 
Erdelyben elnyomatasban elnek. A küldöttség még ju-
lius hónapban útra kei. Az eszme Nagyszebenben 
jött letre es ma mar a legkisebb olah községek 
is be vannak avatva a titokba. A mozgalom ólén 
olah jegyzők allanak. 

— Borzasz tó fe lhőszakadás ós jég-
verés volt f. ho 21-én Budapesten. A különböző 
városrészekben mintegy 500 haz alsó reszet bon-
totta el a viz, kiszamitüatlan karokat okozva a pince-
lakoknak. A jeg, mely egy negyedórán at hullott, 
szinten tetemes karokat okozott, ezenkívül a villám 
is több helyen lesújtott. 

— Zsidó jegyesek és polgármester« 
D e b r e c e n varosának kerdesere — mint onnan 
jelentik — elvi jeientosegü feleletet adott a kultusz-
miniszter. Senki sem volt lisztaban eddig azzal, hogy 
zsidó jegyeseknel törvényhatósági joggal biró váro-
sokban ki illetekes a dispenzacio megadasara? Egy 
régi udvari leirat iranyado e targyban, mely azt 
rendelte, üogy a szabad kir. varosokban zsidó je-
gyeseknek a varos biraja adja meg a dispenzaciót. 
Ez az alias azonban megszűnt. Most Debrecen va-
ros kerdesere a kultuszminiszter kijelentette, hogy 
a varos birajanak jogutoda a polgármester, a zsidó 
jegyesek teüat tőle kerjek a dispenzaciót. 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged ós Szolnok között. 

— Érvényes 189á. óvi mártius 15-től. — 

Felfelé: 
Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-

teken délután 3 órakor. Ejjelizés 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 és 

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

vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon es pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 
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kekjkiallitasának főrendezője erteaiti az orszagban 
l evő ¡ e g y e s ü l e t e k e t és a községek elöljáróit, hogy 
Kossuth Lajos 90-ik szúletesoapja alkaimaból ren-
dezendő országos ünnepélyessegek emelesehez a köz-
ségeknek és egyesületeknek húszezer példány életnagy 
fényképutánzatu Kossuth arcképet ajándékoz a gyűj-
temény rendezője, Kreith Béla gróf. Ezen arcképeket 
egészen ingyen és bermentve küldi meg az 1848-49. 
ereklye-gyűjtemény valamennyi kózsegnek (meg a 
legkisebbnek is) és valamennyi egyesületnek (9000 
agy let van), mihelyt a község elöljárósága vagy az 
egyesület elnöksége, aláírásával és pecsétjével euatott 
levélben tudatja a Kossuth ünnepely rendezését és 
ez alkalomra az ajandek-kép ellogadásat. Ugyanez 
alkalommal a rendezőség telkéri a községek és egye-
sületek elöljáróit közreműködni arra, hogy a fővárosi 
vigadóban lévő ereklye gyűjteménynek küldjenek 
1848-49-iki emlékeket, különösen nemzetőri kaszakat, 
öltözeteket, felszerelési targyakat, okmanyokat és 
proklamációkat. A gyűjtemény mindent megvásárol 
vagy képekért becserél. 

Kölföld. 
— Miksa mex ikó i c s á s z á r kivégezteté-

sének 25. évfordulója e hó 19-en volt. Ekkor lövette 
főbe a győztes mexikói kőztarsasagi csapatok vezére, 
Juarez, királyunk öcsét yueretároban. A vegzetes nap 
reggelén 6 órakor a császárt s két tábornokát elő-
vezették a kapucinusok kolostorából, mely börtö-
nükül szolgait. A vesztőhelyre évre, a császár telje-
sen nyugodtan viselkedett. 8 mikor a kivégzést vezető 
tiszt a kapott parancscsal mentegette magat, így 
felelt neki: Fiatal ember ! A katona engedelmeskedni 
tartozik a parancsnak. Köszönöm az ön jóakaratú 
érzelmeit, de felhívom, hogy teljesítse, a mit rendel-
tek önnek. Azután odament Miramon és Mejia tá-
bornokokhoz, átölelte őket és igy szólt: Nehany perc 
múlva a más világon találkozunk. Ezután előlepett 
s erces hangon eme szavakat mondatta: „Mexi-
kóiak! Mielőtt meghalok, ki akarom meg jelenteni, 
hogy a sírba magammal viszem azt a megnyugvást, 
hogy mindazt a jót, a mi erőmtől telt, megtettem, 
s azt a vigasztalást, hogy hü es szeretett táborno-
kaim nem hagytak el. — Mex.kóiak! Bar lenne az 
én vérem az utolsó, a mely kiontatik, s virulna fel 
Mexikó, az én szerencsétlen fogadott hazam.tt — 
Azután oldalt állt, az egyik iabaval előre lépett, s 
karjait a mellén keresztbe fonva, szemeit az égre 
függesztve, nyugodtan várta a halalt. A lövesek el-
dördültek és Miksa császár megszánt élni. 

Irodalom 
— Az .Ország Világ'-ot, e kitűnő képes és szépirodalmi 

lapot, mely Benedek Elek szerkesztésében hétről-hétre érdeke-
sebb tartalommal s kiváló művészi becsU képekkel jelen meg. 

SZENTESI LAP. 
a iunius-szeptemberi negyed alkaimaból különösen ajánljuk 
olvasóink ügyeimébe. Az .Ország Világion legutóbb a koro-
názás jubileuma alkaimaból es meglátszott hogy «erkesztő 
es kiadó a leguagyobb aldozattul sem riadtak vissza: méltókép-
pen örökíteni meg a nagy jelentőségű napokat Negy heten ke-
resztül közölte e lap a szebbuel-*zebo es erdekesnél erdekesebb 
képeket a koronázási ünnepségekről. Valóban érdemes, hogy 
a ki meg eddig nem volt eloüzetóje e lapnak, nem csak júni-
ustól de lanuartol kezdve is elotuessen ra, hogy így egy teljes 
évfolyam 'jusson a birtokába. Ez azért is ajanlatos, mert az 
első ket negyedben jelent meg Benickyne-Bajza Lenke .Delila 
cnuü uagyerdekü regenye. Az .Orszag-Vilag'-ban ezidoszerint 
is ket erdekes regeny folyik, az egyik ^ziklay János .Leonora 
a másik a híres olasz írónő, Serao Matild .Ábrándok- c. re-
genye. Ezenkívül minden szamban több novella, tarca, költe-
meny. ismeretterjesztő cikkek, elet- és jellemrajzok stb. olvas-
hatok s a valtozatos rovatokat kiegeszitik Szekely Huszár nagy 
népszerűségnek örvendő heti krónikái, melyek nemcsak szelle-
messeguk, de mindeu fontosabb tarsadalmi, irodalmi stb. ker-
desben megnyilatkozó őszinte, nyílt hangjuk által tűnnek ki. 
Az .Ország Világ* minden heten más-mas keppel díszített bo-
rítékban jelen meg s negyedevre "2 írt az előfizetési ara. Tehát 
nemcsak a legnagyobb, de a legolcsóbb kepes lap is. Megem-
lítjük meg, hogy az Újonnan belepő előfizetők, ha csak egy 
hónapra űzetnek is elő, ingyen kapjak a tavalyi diszes kara-
csonyi szamot, mely nemelolizetőknek 50 kr., ezenkívül kapnak 
meg hat régibb mümellékletet. Az „Ország-Vilag4 az egyetlen 
lap, mely allandóan ad iuümelékletet előfizetőinek, még pedig 
evenkent hatot, a legjelesebb magyar müveszektől. Mutatvány-
számot a kiadóhivatal (Kecskemeti-utca 6. sz.) kivánatra in-
gyen küld. 

Pálya az Ujaknak. 
A m. kir. államvasutak igazgatosaga a következő 

palyazati hirdetmenyt tette kőzze: 
F. évi julius ho 10-evel 80 (nyolcvan) dijnokot 

szándékozunk helyben Budapesten alkalmazni, azon 
kötelezettseggel, hogy az illetők a vasúti tisztképző 
tanfolyamot az 189:2—3. tanévben, mint nyilvános 
rendes hallgatok, elvégezni tartoznak. — Ezen dijno-
kok f. evi. julius hó 10-től vétetnek fel szolgalatunkba 
es ezen minősegükben a jövő 1892—3-iki tanév 
befejezteig, a midőn a napdíj beszüntetése mellett, 
sajat költsegükre a végrehajtási szolgalathoz egyes 
aliomasokra fognak beosztatni azon célból, hogy a 
három havi {.rónaszolgaiat kőtelezettsegének eleget 
tehessenek. — Az állomások kijelölésénei lehetőleg 
tekintettel leszünk az illetők kivansagaira. A három 
havi gyakorlat utau, a hallgatok a tanfolyam igazga-
tosaga altal kepesitő vizsgara bocsáttatnak, a mely-
nek sikerek megallta utan a szükséghez képest és az 
üresedésben levő állások kereten belül, hivatalnok-
gyakornokka 45 írt havidíj elvezete mellett ki lóg-
nak neveztetni. 

Felhivjuk mindazokat, kik az 1892—3. iskolai 
évben a vasúti tisztaepző tanfolyamot nyilvános 
rendes hallgatói minőségűén vegezm ónajtjak, illetőleg 
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ennek hallgatására magukat kötelezik, hogy szabály-
szerűig kiállított és kellőleg felszerelt kérvényeiket 
legkésőbb f. évi junius hó 30-ig a m. kir. állam-
vasutak vezértitkárságához (Budapest, Andrássy-ut 
75. sz.) juttassák. Ezen határidSn tul érkező folya-
modványok figyelemre vételre nem számithatnak. 

A szabályszerűen kiállított kérvényhez csatolan-
dók lesznek: A megkívántató előképzettséget tanusitó 
iskolai bizonyítvány. (E tekintetben megkívántatik, 
hogy a jelentkezők legalább az érettségi vizsgát 
valamely főgymnásium vagy főreáltanodában, a zár-
vizsgát a kereskedelmi akadémián vagy kőzépkeres-
kedelmi iskolát sikeresen letették, a keszthelyi, kassai, 
debreceni és kolozsmonostori m. kir. gazdasági taninté-
zetet, a budapesti 1. fcer. allami polgáriskolai tanító-
képezdét; a budapesti iparművészeti iskolát; a 
budapesti allami középipariskolát, a brassói állami 
középlaipanskoiát, a kassai állami gépészeti közép-
ipariskolát, vagy a felsorolt intézetekkel egyenlő rang-
ban álló katonai intézetet végeztek legyen; felvétetnek 
végre azok, a kik cs. és kir. hadsereg vagy a m. kir. 
honvédség tényleges állományában szolgáltak s a 
tiszti vizsgát letették és azon gyógyszerészek, kik 6 
gymnazialis osztály végezése és 3 évi gyakornokos-
koiás utan a kinevezett allami vizsgáló bizottságok 
előtt a gyakornoki vizsgát sikeresen megállották vagy 
4 gymnazialis osztály végzése után az egyetemi gyógy-
szerészeti tanfolyamot jó sikerrel elvégezték.) 

2. A magyar állampolgárságot igazoló tanú-
sítvány. 

3. A hivatalos magyar nyelvnek szóban és írás-
ban való tökéletes birasának kimutatása. 

4. A 18-ik életév meghaladását igazoló születési 
levél. 

5. Ép és egészséges testalkatot igazoló pályaorvosi 
bizonyítvány. 

6. A szülők vagy fenntartók anyagi állapotát 
igazoló bizonyítvány. 

7. Erkölcsi bizonyítyány. 
8. Olyanoknal, kik a megfelelő előképszettséget 

regebben megszereztek, a bizonyítvány megszerzésé-
től a m. kir. államvasutak kötelékébe lépéséig eltöl-
tött időt igazoló bizonyítványt. 

Figyelmeztetjük a folyamodókat, hogy amennyi-
ben a m. kir. államvasutak kötelékébe felvétetnek, 
beosztási helyeiken legkésőbb f. évi julius hó 10-én 
jelentkezni tartoznak, mert ellenkező esetben felvé-
telűk hatalyát fogja veszteni. 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósitó levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók 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, 

győ r i , pontos , ízléses ét j u t á nyo s á r on . 
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cimü v e g y e s tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik évi folyamába lépett , — előf izetések 
elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

1891 Nyomatott Sima Ferenc gyorwjtóján. 




