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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél evre . . 
Negyed evre . 

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 es az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nózvt 
a lap egy oldala U helyre van beosztvt 
Egy aely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések ScKőnfeld A. könyrkereeke-

deseben is felvetetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak el. 

ÜTÜttér-bsz 

minden egyes ssr közlése 30 kr 

Kexiratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v n á r i a p , k • d d • i é s p é i t i k n r . 0 f l e 

Egyes szám ara 4 kr. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC, 

|Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohfefeltf A. kiiyv- és p i p l r k i r u k i i i i é l i i , 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

„Csak őt ne!" 
nNem bánjuk, ha az ördög lesz is, csak 

Sima Ferenc ne legyen a tápéi kerület kép-
viselője !" 

Ez volt a kormánypárt jelszava a tápéi 
kerületben és a megyei központ hivatalos 
köreiben. De a kerület 48 as és függetlenség-
párti polgárait igaz meggyőződése és szabad 
választói jogáról nem tántoritotta le se eza jelszó, 
se Lévai és a köréje csoportosult lélekvásárlók 
által szétszórt 60 ezer írt. És Sima Ferenc 
lett a kerület képviselője. 

A vármegye ez idő szerinti urai azonban 
nem ok nélkül mondták azt, hogy nem bán-
jait, ha az ördög lesz is a képviselő, csak 
Sima Ferenc ne l egyen; mert ők igen jól 
tudják, hogy az a Sima Ferenc, aki rendit-
hetlen kitartásával a vármegye közigazgatásá-
ban uralkodott és még itt-ott Uialkodó kor-
ruptió kiirtásában haladt előre a küzdelem 
utján bátran, senkitől sem félve, minden 
személyes érdekének félretételével, sokszor 
szembe nézve megtámadott becsülete érdeké-1 

ben a kard és golyóval; az a Sima Ferenc, 
kit becsületes küzdelmében semmiféle szemé 
lyes hajsza és hivatalos üldözés nem volt 
képes egy pillanatra se feltartóztatni: ez a 
Sima Ferenc, ha be kerül a parlamentbe, 
nem a nagyok és hatalmakhoz való dörzsö-
lődésre és személyes előnyök kizsákmányolá-
sára használja fel a mandátumot, hanem arra, 
hogy politikai elve diadala érdekében és a 
nép javára mindig felemelje szavát és elmondja 
esetleg a legkellemetlenebb igazságokat és pro-
vokálja Csongrádmegye bajainak orvoslása ér-
dekében az országgyűlés és a kormány 
figyelmét. 

És Sima Ferenc ezt már eddig is meg-
cselekedte. Országgyűlési szereplésében nem 
volt ugyan a kormány tetszésére; de ha ke-
rületének és az ő városának jól esett az, hogy 
egy igazi hang megszólalt végre Csongrád-
vármegye nevében az illetékes helyen i s ; de 
leginkább jól eshetett az, hogy Sima Ferencet 
legelső felszólalásakor, mint kész parlamenti 
embert üdvözölte — a hivatalos kormánypárti 
lapoktól eltekintve — az egész hazai sajtó. 
— A tápéi kerület tehát nemcsak a hazai 
érdekek képviseletére hivatott; de a parla-
mentben egyébként is komolyan számottevő 
erőt küldött a parlamentbe. 

S ez az, ami különösen fáj a megyei 
kormánypártnak, mely Sima Ferenc neve 
hallatára pukkad az irigységtől éppen ugy, 
mint a gyűlölettől. 

S valóban, ha Sima Ferenc rendkivül 
erős közéleti harcán végig tekintünk: ő éppen 
nem kiván rászolgálni a főispánok, az alis-

pánok és a főszolgabirák szeretetére; mert 
ezeket ostorozta örökké a nép érdekében. — 
S azírt^mondták ezek az urak: hogy: legyen 
bár az ördög, csak Sima ne! Mert Sima Ferenc 
nagyobb hatáskörében nagyobb erőfeszitéssel 
fog küzdeni azon cél felé, melynek végpontja 
az, hogy pusztulni kell a megye éléről min-
denkinek, ki önző, személyes érdeke istápo-
lására áldozza fel annak a népnek az érdekét, 
melyet jóakarattal, türelemmel és becsülettel 
vau hivatva kiszolgálni. 

Akiknek ez a programm nem tetszik és 
talán félnek is egy kissé ennek megvalósitá 
sától, megtettek Sima Ferenc ellen a válasz-
táskor mindent, s mikor elbuktak, akkor 
kerestek mesterségesen kifundált sérelmeken 
embereket, kik peticiónálnak Sima mandátuma 
ellen. S most folyik a vizsgálat a mandátum 
megsemmisithetése érdekében, folyik nagy appa 
rátussal. 

A főszolgabiró, ki a megyei választás 
óta alig volt hivatalában, most a legnagyobb 
készséggel segédkezik a tanuk előállítá-
sában, kik közt ott van Zádory Károly 
is, kinek éppen azért kellett távozni 
hivatalából, mert Sima Ferenc jelszava 
kezd immár diadalra jutni a megyében, hogy: 
menni kell a hivatalból mindenkinek, ki nem 
oda való. 

Ilyen érdekszférában mozgó és a Lévai 
pénzét kezelő kortesek serege sorakozik most 
a vizsgáló biztos körül, hogy őt meggyőzzék, 
mely szerint Sima csak ugy Tett megválasztva, 
mert a Lévai pénzes zsákja által fellelkesített 
szavazók nem mentek Sima ellen szavazni. 

Érdekes egy vizsgálat ez ; mert valóban 
nagy dolog az, mikor egy ember 60 ezer 
irtot elkölt és mégis megbukiK, s mégis csak 
nem szép és nem hazafias tett az a szavazó 
polgároktól, hogy 5 0 — 1 0 0 forintot eldobnak 
maguktól es azt mondják, hogy inkább kell 
Sima ingyen, mint Lévai 100 írtért. 

Hát biz azt be kell ismerni, hogy ez 
akkor nem volt szép dolog azoktól a függet-
len gondolkozású, becsületes polgároktól, mert 
mély keserűséget okoztak ezzel a kormány-
nak és a tisztelt főispán, alispán és főszolga-
biró urnák, ki, mint fiatal, ambitiózus ember, 
ha már maga nem lehetett, milyen szivesen 
számolt volna be méltóságos főispáni sógo-
rának, s ez a belügyminiszter ur ő nagymél-
tóságának a tápéi kerületből egy kormány-
párti képviselővel és azzal, hogy Sima Ferenc, 
a megyei ellenzék vezére, elbukott csúfosan, 
örökre megsemmisítve. 

Minő felséges vivmány lett volna ez s 
minő csúfos volt a vereség! — Ezt meg 
kellene torolni és ha már nem lehet a nép 
bizalmát, ragaszkodását, szeretetét Sima Fe-

renctől visszavenni, legalább kellemetlenséget 
kell neki csinálni, esetleg uj választást, költ-
séget. Ez a tápéi petitió története. 

S mennyi szennyet és erkölcstelenséget 
tartalmaz ez a kis történet! — Mikor a vizs-
gálat kideríti, hogy mily hallatlan lélekvásár-
lást követtek el a Sima párt ellen. Mikor a 
dorozsmai bíró, ki ráadásul nem is szavazott 
Sima Ferencre, maga, okmányilag hivatalosan 
jelenti ki, hogy: tudtával Sima Ferenc pártja 
részéről semmiféle terrorizmus nem volt; de azt 
tudja, hogg csúfabb vesztegetés és botrányosabb 
lélekvásárlás még soha nem volt ebben a kerü-
letben ; mert neki egy Lévai kortes, ki ráadásul 
dorozsmait kath. káplán, tanuk előtt azt mondta, 
hogy: ö maga 5000 forintot osztott ki a Lévai 
pártiak közt, kik addig meg se mozdultak, mig 
fejenként meg nem kapták az 50—50 frtot. 

Ezt egy város birája vallja, s a Lévai-
pártiak közül többen magok okmányilag állít-
ják ki magukról, hogy: 3 5 — 5 0 és 80 írtért 
szavaztak Lévaira. 

S ezen párt hivatalos vezetői petitiónál-
nak Sima Ferenc mandátuma ellen. Iiát le-
het-e ennél nagyobb politikai lelkiismeretlenség? 

Ezt a tudományt is a Zsilinszky-aera 
hozta be Csongrád vármegyébe; de majd ki-
irtjuk ezt a tudományt is, mint a sikkasztó 
jegyzőket. 

De ebben a tudományban a legszebb az, 
hogy a tisztelt hivatalos körök maguk is jól 
tudják, hogy Sima Ferencet egy uj választás 
esetén sokkal nagyobb szótöbbséggel választ-
ják meg. Ezt ők jól tudják és ezt hirdetik is ; 
de azt rebegik hozzá, hogy Sima Ferencnek 
600 írtjába került megválasztása és egy uj 
választásra már nem adhat ki ujabb 6000 frtot. 

Hát tisztelt urak ott a túloldalon! Abból 
az első választásnál önök szerint elköltött 
6000 írtból megmaradt még Sima Ferencnek 
annyia, hogy ki birja az uj választás költsé-
geit. — Mert ez a 6000 frt egy kimerithetlen 
tőke, melyet a nép elvszilárdsága, hazaszeretete 
és hozzáférhetlen becsülete nevel folyton. 

S jól jegyezzék meg, .hogy ez a tőke 
Sima Ferenccel élén megveri önöket minden 
politikai küzdelemben ott, ahol találja! 

— a — 8 . 

Városi közgyűlés. 
— Jun. 24. -

A közgyűlés mai második napján is, — noha 
az elnöki széket ezúttal Magyar József h. polgár-
mester foglalta el, — bőven kijutott dr. Tasnádi 
Antal kinevezett polgármesternek a vágásokból, s a 
képviselők minden egyes tárgynál újra meg újra 
olvasták a fejére, hogy szégyelje magát, hogy csak 
azért is polgármester. 

S valóban, ha dr. Tasnádi Antalban csak a 
legkisebb érzék is volna e sujtoló ítéletek mérlegeié-



%mMai. 
sére, lehetetlen, hogy be ne lássa, miszerint ő a 
•áros képviseleti többségének nem mandatáriusa, s 
hogy az a kenyér, melyet Stammer ur adott szájába 
egy század zsandár fedezete alatt, orcakenyér és nem 
a tisztes választás utján kiérdemelt polgármesteri 
fizetés. 

Nem a mi hibánk, hogy ezt be nem látja, s 
hogy oly görcsösen ragaszkodik ehez az orca-
kenyérhez. 

Avagy lehet-e megszégyenitőbb valami egy vá-
ros polgármesterére, mikor p. o. a bécsi magyarok, 
tehát a saját véreink egyletének gyámolitásara sem 
tud egyetlen krajcár segedelmet a képviselő testü-
lettől kieszközölni? 

Bizony nem lehet. Fel is sóhajtott e határozat-
nál az elnöklő helyettes polgármester, hogy miként 
hozza ezt a bécsi magyarok egyletének tudomására ? 

— Miként? — jegyezték meg egyszerre több 
felől, — hát egyszerűen ugy, hogy értesíttessék az 
egyesület dr. Tasnádi Antal kineveztetéseről, akinek 
a kezére egyetlen krajcárnak az elköltését sem bizza 
a város közönsége, s zörgessen az egyesület akkor, 
ha majd a polgármesteri széket olyan ember tartja 
elfoglalva, kit a város közönségének közbizalma és 
nem Stammer ur kegyelme emelt a város első tiszti 
állásába. 

Azt hisszük, hogy ezen megjegyzések értelme-
zése nem szorul bővebb magyarázatra. 

Szegény dr. Tasnádi Antal 1 * * 
* 

A közgyűlés lefolyásáról a következő tudósítást 
adjuk: 

Elnök Magyar József h. polgármester a köz-
gyűlést 9 órakor a képviselők élénk éljenzése közben 
nyitotta meg. A kinevezett polgármester „akadályoz-
tatás" címén maradt el az ülésről, lévén neki a köz-
gyűlés színe előtti megjelenés savanyu szőlő. A kép-
viselőkre dr. Tasnadi elmaradása a legjobb benyomást 
gyakorolta, s e felett érzett örömüknek Magyar Jó-
zsef h. polgármester éltetésében adtak méltó kifejezést. 

Ezután mindenekelőtt az előző napi ülés jegy-
zőkönyve olvastatott fel s hitelesíttetett. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után Varga Bóniarain 
intézett kérdést a h. polgármesterhez az ebadó ki-
rovása tárgyában. A kérdés veleje az volt, hogy mi-
után Gsongradvármegyének az ebtartasra vonatkozó-
lag 1890-ben alkotott szabályrendelete ez évi február 
24-én odamódosittatott, hogy tanyákban két kutya 
tartható házőrző gyanánt adómentesen : az összeírás 
és kirovás az 1890-ben alkotott, tehát sokkal terhe-
sebb, vagy a f. évben módositott s lényegesen ked-
vezőbb szabályrendelet alapján eszközöltetett-e egy-
idejűleg az 1891. és 1892. évekre? 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Nehéz napok. 
— Naplótöredék. — 

(Folyt ;és vége.) 

— — — — Az inspekciós testvér elvégezte 
olvasóját, kis viaszgyertya tekercsét meggyújtva, körül-
járt a teremben, hogy megnézze a betegeket, föléjük 
hajólt s hallgatta légzésöket. Midőn hozzám ért, le-
hunytam szemeimet, de mikor fölém hajólt fehér 
főkötőjének nagy, lenge szárnyaival, egy nagy sóhajtás 
szakadt fel keblemből. 

Kezét homlokomra tette. Felnyitottam sze-
meimet. 

.Rosszul van ?a kérdé. 
„Nem, Pia testvér, csak nem tudok aludni." 
A testvér széket tartott, leült ágyam mellé s 

megmagyarazta, hogy mégis csak igaza van a .ház-
rendnek," mikor nem enged sűrű látogatást. Aztán 
elővette nagy szemes olvasóját, a feszületet kezembe 
adta, s mondta, hogy imádkozzam, majd megsegit a 
jó Isten. Együtt suttogtuk: Miatyánk, ki a meny-
ben vagy . . . . 

Egyszerre Pia testvér hirtelen megszorítja 
kezemet. 

„Hallja?" susogta. 
Figyeltem. 
Gyöngén még, de azért elég tisztán hallatszott 

SZENTESI LAP 

A h. polgármesternek nem lévén kezében az | 
adatok, a kellő felvilágosítást nem adhatta meg, mi-
ért is utasíttatott a polgármesteri hivatal, hogy mi-
után az ebadó összeirásí lajstrom ép most van az 
adóhivatalban közszemlére kitéve, sürgősen nézzen 
utána, hogy az összeírás és kirovás minisztenleg 
jóváhagyott szabályrendelet alapjan eszközöltetett-e, 
vagy sem. S amennyiben ennek ellenkezőjéről győ-
ződnék meg, a helyes kirovás iránt az adózó pol-
gárok érdekében a szükséges intézkedéseket te-
gye meg. 

Ezután az állami adóleszamolás tárgyában Ud-
vardí Sándor által tett interpellátióra adott válasz 
keltett hosszabb és szenvedélyes vitát, erről azon-
ban lapunk közelebbi szamaban fogunk írni s itt csak 
azt emiitjük fel, hogy Udvardy tudomásul vette a 
leszámolással megbízott Juhász János vahszát. 

Olvastatott a gazdaszati szakosztály és szegény-
ügyi bizottság vélemenyes jelentése a városi szegé-
nyek segélyezése targyaban. A jelenté^tudajnásul 
vétetett s a szegények segélyezése a menház felépí-
téséig, továbbra is az eddigi modózatok szerint esz-
közöltetik. 

A vallás és közoktatásügyi ministernek a városi 
főgimnázium nyilvánossági joganak és az érettségi 
vizsgalatok megtartasi joganak engedelyezése targyá-
ban kelt leirata, mely szerint e jogokat egyelőre 
csak 3 évre adja meg s a végleges jog megadasat 
a gimnáziumnak teljes allami színvonalra emelése 
utanra tartja fenn, a gimn. bizottságnak adatott ki 
véleményezésre. 

Olvastatott a gimn. bizottság előterjesztése, 
melyben a vallas és közoktatásügyi miniszter altal, 
a görög nyelv pótlasara szolgáló tantargyak megis-
mertetésére a nyári szünidők alatt Budapesten rende-
zendő rendkívüli póttanfolyam hallgatasanak előmozdít-
hatasara Pólya Ferenc és Molnár Gyula főgimn. 
tanárok reszére fejenkent 100 —100 írt anyagi segélyt 
kér. — A közgyűlés többségé a különben méltányos 
kerelmet azon okon tagadta meg; mivel a varos 
közönségének a folyó évre mindezideig sincs meg-
szavazott költségvetése. 

Csongradvarmegye közigazgatási bizottságának 
ket uj óvoda telaltitasa iránti megkeresése tanulmá-
nyozás es jelentéstétel celjáool az iskolaszék és 
gazdászaii szakosztálynak adatott ki. 

Pásztor József, a Dósai-féle alapítvány volt keze-
lőjének segelyben való reszesites iránti kérelmét a 
közgyűlés elvetette. 

Hasonló sorsban reszesült a bécsi magyar egy-
let kérelme anyagi tamogatas, az orsz. magyar képző 
müveszeti tarsulat megkeresése Ligeti Antal festő-
művész síremlékének felállításához való anyagi tamo-

a mentők kocsijanak ismeretes élénk csilingelése, 
összevegyülve a mindinkább fokozódó robajjal. 

„Erre jönnek", súgtam. 
Pia testvér aggódva figyelt. Már egész közel 

hangzott a robaj. Vájjon elha,adnak-e, vagy meg-
állanak ? 

A dörgő robogás, éles csilingelés hirtelen meg-
szűnt. A testvér fölugrott, szaladt a fülkébe, meg-
nyomta a villamos csengők gombjait, hogy a nyug-
vó testvereknek tudtara adja az uj lakó érkezését, 
majd szignált Johannak s hallotam, amint lekiáltott 
a telephonon: „készítse a fölhúzó gépet", — azután 
sietett a földszintre, hogy segédkezzek. 

Par pillanat múlva négy testvér suhant át 
csöndesen a kórtermen. Nem sokára hallatszott a 
fölhúzó gep csikorgása, majd jöttek befelé lábujjhe-
gyen az aranyos sipkás mentők, a testvérek égő 
viaszgyertya-tekercseikkel, az asszitens meg az in-
spekciós orvos halókőu^ ^on. Azután a mentőszolgák 
hordagyou hoztak be a szerencsétlent. Hatul cso-
szogott az öreg Miklós morogva, hogy az embernek 
egy nyugodt ejszakaja nem lehet. Két fényes tálcán 
hozta a még fényesebb műszereket. Johann is be-
dugta bozontos fekete tejét s odasúgta a mentőszol-
ganak, hogy hozzák hamar azt a hordágyat; mert 
leereszti a gépet s akkor vihetik maguk le az 
emeletről. 

Borzalmas csöndesen, némán történt minden, 
hogy ne zavarjanak senkit. A nagy fehér főkötős 

74. szám 

gatás és a budapesti magyar vigszinház-egylet ké-
relme az alapító tagok sorába leendő belépés iránt. 
Mindhárom kérelem költségvetés nem létében tagad-
tatott meg. 

Fontosabb tárgya lett volna még a közgyűlés-
nek a Bogár-köz, vásár-és Polgár-zug szabályozása, 
ázonban ez a rég vajúdó ügy az idő előhaladottsága 
és határozatképes szám hiánya miatt a napirendről 
levétetett s 30 nap múlva kitűzendő közgyűlésre 
halasztatott, amikor is első tárgyul fog kitüzetni' 

Ezzel a közgyűlés Magyar József elnök éltetése 
mellett véget ért. 

Szentes, 1892. junius 25. 
Tisztelt szerkesztőség! 

Minden további félreértés s még inkább a félre-
magyaráztatás megelőzése végett, ugy a magam, 
mint elvtársaim nevében kijelentem, hogy a „Szen-
tesi Lap" folyó évi junius 24-iki számában „Háború 
és béke" cím alatt — a felelős szerkesztő távollété-
ben s feltesszük, hogy annak tudta és előzetes bele-
egyezése nélkül — megjelent cikkel, sem az úgyne-
vezett, de tényleg nem létező paktum tárgyaira, 
sem a cikkben foglalt személyi érdekű kérdésekre, 
sem az ezeket illetőleg kifejtett irányzatra, sem ál-
talában a cikknek a közbéke helyreállítását majdnem 
lehetetlenitő célzatára nézve egyet nem értünk, azzal 
magunkat és eljárásunkat nem azonosiljuk, hanem 
a valódi tényállás és az általunk kitűzött célok te-
kintetében azon alapon állunk, a melyet a „Szentesi 
Lapu s a „Szentes Vidéke* pünkösdi számában meg-
jelent nyilatkozatunkban kifejtettünk. 

Felkérem a tek. Szerkesztőséget, hogy ezen 
nyilatkozatnak becses lapjában tért engedni szíves-
kedjék. 

Tisztelettel 
Fekete Márton. 

Helyi és megyei hirek. 
— K ö z ö n y . Az iparos tanoncok oktatasa 

érdekében fentartott iskolákban az évet záró előké-
szítő osztály vizsgálatok a f. hó 20., 21., 23. és 24-ik 
napjain tartottak meg Zsoldos Ferenc ipartanodai bizott-
sági elnök, Zoó János igazgató és egy pár bizottsági tag 
jelenlétében. A városi hatóság, az ipartestület elnöksége, 
az érdekelt mesterek és szülők — noha ezen elő-
készítő vizsgalatok idejéről hivatalosan értesíttettek 
— egyáltalán nem tartották érdemesnek, hogy kép-
viseltessék magukat, vagy hogy a vizsgálatokon meg-
jelenjenek. Hogy mi lehet az oka e minősithetlen 
közönynek, melylyel e nagy fontosságú intézmény 

apácak posztó talpú cipőikben, nesz nélkül suhantak 
ide-oda, gyertya tekercsét magával vivén mindenik, 
egy-egy, tűzvonal mutatta a sötét oszlopok között: itt 
is egy, ott is szalad egy. Az öreg Miklós lerakta a 
műszereket s dohogva töltötte meg az irigatorokat 
karbolvizzel. Az asszisztens és az inspekciós orvos 
leoldozták a mentők hevenyészett kötését s uj kö-
tést kezdtek csinálni. 

Kíváncsi voltam, mi történik? Mikor mindenki 
oda figyelt az orvosok működésére, csöndesen fel-
emelkedtem agyamban s oda néztem. 

Még most is szemeim előtt a látvány. A test-
vérek gyertyáitól eléggé megvilágítva, fiatal, 1 8 - 2 0 
éves ember feküdt a viaszos vászonnal bevont ágyon, 
halálsápadt arccal, megüvegesedett, felfordult szemek-
kel. Homlokáról lehorzsolva a bőr, sötét barna haja 
— talán a halálveritéktől — összecsapzódva tapadt 
halantékára . . . . 

Az öreg Miklós valami műszerért nyúlt. Félre 
hajólt, s láthattam az egész embert. Azaz hogy csak 
két, véres, foszlányos csonka lábat felém me-
redni . . . . 

Soha sem feledem ezt el. Irtózatosabb látvány 
soha nem volt szemeim előtt. Térden felül el volt 
szakítva mind a két láb, a rongyos húscafatokról 
folyton csöpögött az egyre szivárgó vér. Középen, a 
hegyesen kiálló csonton a megaludt, tört vér fe-
ketéllett . . . . 

. . . . Azután hallotam az olló csattogását, 
amint az aszszisztens a hus rongyokat szeldeste le. 
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iránt az ezen iskolát fentartó hatóság és a közvet-
lenebbül érdekelt ipartestület viseltetik, egyáltalán 
nem tudjuk magunknak megmagyarázni; de mint 
sajnos körülményre kénytelenek vagyunk reá mutatni. 
Különben az iparos tanoncok által a lefolyt iskolai 
évben elért és felmutatott eredményt általánosság-
ban kielégítőnek jelezhetjük s e részben az oktatást 
végző tanítóknak teljes elismerésünket nyilvánítjuk. 
— Az ünnepélyes zárvizsga ma, vasárnap délelőtt 
9 orakor fog a tanoncmunkakiállitással kapcsolat-
ban a Kurcan tul levő közgyűlési teremben megtar-
tatni. A tanoncmunkakiállitás hétfőn délután 6 óráig 
lesz nyitva és a közönség által betekinthető, amikor 
a dijak kiosztása mellett ünnepélyesen berekesztetik. 

— R a j aki á l l i t ás. Városi főgymnáziumunk 
tanulóinak rajzgyüjtemenyéből ma, vasarnap és hol-
nap, hétfőn a íőgimn. rajztermében kiállítás rendez-
tetik. Ezen rajzkiállitás megtekintésére az érdeklődő 
szülők es közönség figyelmet e helyen is felhívjuk. 

— Gyors i r á s i vizsga. Főgymnásiumunk 
gyorirast tanuló ifjusaga f. hó 23-án tartotta gyors-
ír as-vizsgáját. Sajnaljuk, hogy a közönség nem bírt 
hatarozott tudomással a vizsgalat idejéről s igy töb-
ben, kik a gyorsírás iránt melegen erdeklődnek, nem 
jelenhettek meg. A vizsgalat alatt felmutatott ered-
mény a legnagyoob mértékben kielégítő volt, s öröm-
mel konstatálhatjuk, hogy tanulóink Bóna József, 
gyorsirástanar kitűnő vezetése alatt ugy az elméleti, 
mint a gyakorlati gyorsirasoan is igen szép előhala-
dast mutattak tel. A vizsgalat vegén versenyirás tar-
tatott, s a beadott tpalyamunkák szabatos rövidíté-
sei, a stenogrammok csinossaga, korrektsége, valamint 
a technikai ügyesség, melylyel tanulóink rendelkeznek, 
egyaránt dicserik a palyázokat es a tanfolyam veze-
tőjét. A versenyirás eredmenye a következő: az 1. 
fokú versenynel (percenként 150 szótag) a 3 frtos 
fődijat Kobicsek János; — a 11. fokú versenynél 
(percenként 100 szotag) a 2 irtos első dijat Rei-
chenbach Gyula, az 1 trtos dijat balazsovits Dezső 
nyertekel. Egész evben kilejtett szorgalmukért juta-
lomban részesültek: fcarkadi-Nagy Lajos, Kovács 
Laszlo, Bucsan Uyula, Nagy Endre Juhasz Sándor, 
Csúcs Lajos es Lővy Mihály. Szolgáljanak ezek buz-
dításul a jövőre nézve isi 

— H y m e n . Klein Szidónia kisaszonyt, özv. 
Kiéin Jozeta kedves leányát, f. ho 14-én jegyezte el 
maganak Léderer Sándor jarasbirosagi irattaros 
Kun-Felegyhazaról. 

— É le tmen tés i j u t a l o m . Farkas Gyula 
szentesi lakos reszere, ki a mult evi augusztus ha-
vaban sajat elete kockaztatasaval ket kunszentmár-
toni illetőségű nőt mentett ki a Körös folyoDOl, a 
varmegye alispanjanak telterjesztesere, a belügymi-
nister eletmentesi díj cimen május 46-an kelt rende-
letével 52 írt 50 kr. jutalomdijat engedeiyezett s re-

Majd meg a fürész harsogasat, mikor a combcsontot 
nyiszálta . . . . 

Tulfeszült idegeim nem bírtak tovább. Szemeim 
előtt elsőtétült minden, eszméletlenül hanyatlottam 
vánkosomra . . . • 

Két napig voltam önkívületben. xMikor magam-
hoz jöttem, Pia testvér szólítgatott nevemen, s bor-
levessel kínált. Nem esett ugyan jol, de ereztem, 
hogy megerősített. Sokáig nem mertem oda nézni 
hol azt az iszonyút láttam . . . . KesöbD tud-
tam meg, hogy a szerencsetlen egy vasúti munkás 
volt, ki saját vigyazatlansaga folytan került a vonat 
kerekei alá. A másnap reggelt sem erte meg. Bete-
ges, özvegy anyja volt egyik pestvideki faluban, a 
kihez karácsonyra haza szándékozott menni, hogy 
öreg szülőjével együtt ünnepeljen. Mikor az edes 
anya megkapta a lakonikus hivatalos sürgönyt, hogy 
.jöjjön fiát eltemetni/ a gyönge öreg asszony meg-
hasadt szívvel, holtan rogyott össze. 

Az öreg szülőt a kis faluban kegyelemből elföl-
delték a jó emberek a szentelt helyre. A fiút, — mi-
után a jövendő orvosai eléggé összekaszabolták, isten 
tudja hány darabban, hany helyütt ástak el hasonló 
szerencsétlenekkel. 

Hanem öreg szülőjével azért együtt töltötte 
a karácsonyt 1 Jj. 

SZENTESI LAP. 
szére ezen összeget a szentesi m. kir. adóhivatalnál 
kifizetésre utalvanyozta. 

— Meg tagado t t kére lem. Mahr Kázmér 
cukrász, a Széchényi ligetbeli kioszk tulajdonosa, bor 
sésör kimérési engedélyért folyamodott a tanácshoz. 
A kérvény Aradi főkapitanynak adatolt ki előzetes 
véleményezés céljából, ki — hivakózással a városi 
közgyűlésnek a kioszk felépithetéset engedélyező 
határozatara, mely szerint a kioszkban szeszes italok 
kizarásaval egyedül cukrász-készítmények arusithatók, 
— a kérelem megtagadasat javasolja a tanácsnak, 
annyival inkább; mert a tanacs a közgyűlés rendel-
kezése ellenére senkineksem adhat italmérési jogot. 

— Lódi jazás. Csongrádmegye területére ezen 
évre engedélyezett állami lódijazas f. hó 20-án Mind-
szenten tartatott meg. A jutalomdijak legnagyobb 
részét (180 frtból 155 frtot) hódmezővásárhelyi gaz-
dak nyertek el — kitűnő anyakancák és kancacsikói-
kért. Szentesről egyedül ifjú tíiró Lukács nyert dijat, 
es pedig egy második 20 frtosat 3 éves kancacsikóért 
és egy negyedik 15 frtos dijat, szopos csikóval bemuta-
tott anyakancaért. — H.-M.-Vásárhelyről a következő 
gazdák nyertek dijakat: Nyikos Sándor,Török Sándor, 
Gojdár Mihály, Hódi József, Hódi János, Kasza István, 
Sipter Janos.és Nyikos László, ami kétségkívül a mel-
lett bizonyít, hogy a lótenyésztésre vármegyenkben 
H.-M.-Vasarhelyon fordittatik a legtöbb gond. 

— Gyermekünnepé ly . Ehrlich Laura kis-
aszony magunóvodatulajdonosnő f. évi julius hó 3 an 
gyermekünnepélylyel kapcsolatos gyermekszinielő-
adást rendez. A gyermekünnepóly délután4 órától kez-
dődőleg a Kass-száloda udvarkertjében fog megtar-
tatni, mig a gyermekszinielőadás a városi színkörben 
— mérsékelt beléptidij mellett — este 7 órakor veszi 
kezdetét, „Az önfejű leánytf című, tündéries gyer-
mekszindarabbal. Ezen érdekesnek ígérkező gyermek-
ünnepély és szinielóadásra előre is felhívjuk a közön-
ség figyelmét. 

— A vasá rnap i munkaszüne t tárgyá-
ban kiadott miniszteri rendeletnek azon intézkedé-
sét, mely szerint 20000-et meghaladó lakossagu 
varosokban az ipari és kereskedelmi üzletekben az 
elarusitas és házhoz szállítás junius és julius hóna-
pokban csak délelőtt 10 óráig végezhető, — többen 
kijatszak varosunkoan. A főkapitány erre való tekin-
tettel rendeletileg tudatja az összes kereskedőkkel, 
hogy akik a rendeletnek e tilalmazott pontja ellen 
vetenek, rajtakapatás esetén a legszigorúbban fognak 
büntettetni. 

— K i nye r t ? A XVI. m. kir. államsorsje-
gyek f. hó 23-an ment végbe Budapesten. Akiknek 
ilyen, 2 frtos sorsjegyük volna, lapunk kiadóhivatala 
a húzás eredményéről készseggel nyújt felvilágosítást. 

Felkérettünk a következő sorok közlésére: 
Igen tisztelt szerkesztő ur! 

Becses lapjanak 72. szamában „Diákcsiny- cim 
alatt kis közlemény jelent meg, mely az ablakom 
alatt 18 ikaról 19-ikére virradóra lefolyt macskazene 
leírásával foglalkozik. A cikk beküldője oly célzatosan 
ferdít, közlése annyira hemzseg a ténybeli valótlan-
ságoktól, hogy nem hagyhatom helyreigazítás nélkül. 
Igen kérem t. szerkesztő urat, szíveskedjék tárgyila-
gos helyreigazításomnak a következőkben helyt adni: 

1. Téves cikkíró ur azon állitasa, hogy több 
tanuló bukott cl, mert összesen csak 1 vizsgázott, 
névszerint Habel Bertalan, kecskeméti születésü ma-
gántanuló. Megbukott pedig 4 tárgyból: magyar 
irodalomból, tanitja Pólya Ferenc, politikai földrajz-
ból, tanítja dr. Berecz Sándor, mathematikából, ta-
nitja Szalai István és német irodalomból, tanitja 
alólirott. Az éjjeli botrányban pedig még 3 tanuló 
vett részt: Kenyeres János, ki ellen didaktikai tekin-
tetben soha sem merült fel kifogás, legkevésbbé ré-
szemről, kinek az egész év folyaman 'ó közepes tanulói 
közé tartozott; Pázmány Lajos, végzett VIII. osztályú, 
a ki pótló érettségit kénytelelen ugyan tenni, de 
physikából, melyet ismét nem én tanítok, hanem 
Szalai István kartársam; végül Kelemen Alajos VII. 
osztályú, kinek viselkedése ellen az egész tanári kar-
nak alapos kifogásai volfak, ki előreláthatólag meg-
bukott volna és a kinek tanulói előéletére ezúttal 
kiterjeszkedni nem kívánok. 

i. Tevesen magyarázza cikkiró ur a drákói 
szigort is. Hová hanyatlik a tanári tekintély és a 
tanulói közszellem, ha egy, éjjel, részeg fővel a ta-
nár ablakai alatt gúnydalokat éneklő, a tanár abla-
kait döngető tanulót továbbra is megtűr az intézet-
ben? Meg vagyok győződve, hogy t. szerkesztő ur 
intézetünk és tanulóink erkölcsi fejlődésének tiszta-
ságát tartva szem előtt, helyeselni fogja eljárásunkat, 
mely különben is csak alkalmazása a középiskolai 
rendtartás 53. §-ának. 

3. Nem áll, hogy egy másodiknak consilium 
abeundit, egy harmadiknak „kevésbé törvényszerűit 
adott a tanári kar. Ez a második és harmadik egy 
személy. Hogy pedig egy VII. oszt tanulónak, a ki 
saját vallomása szerint egész éjjel dorbézolt, részeg 
volt, viseletből «kevésbé törvényszerűit kelle ad-

a. oidw^ 
nunk, az csak természetes. Ép oly természetes azon" 
ban, hogy ilyen tanulóra intézetünk jövője érdeké" 
ben többé nem reflektálunk. 

4. A mi a bekes elintézés megtagadását és 
Ringvald Zoltán ur részvételét illeti, arról a cikk be-
küldője t. szerkesztő urat merőben hamisan informálta. 
Én a magam részéről a békés elintézésre annyival 
inkább is hajlandó voltam, mert teljes tudatával 
birok hivatásom humánus voltanak. Zolnai Károly 
igazgató ur még vasárnap délután felszólította Kelemen 
Alajost, hogy kövessen meg. Tette pedig ezt előzetes 
megkérdezésemmel és beleegyezésemmel. Kelemen 
Alajos nem hajólt a szóra, nem hajólt megszomorított 
atyja szavára, még akkor sem, mikor az igazgató 
ur és atyja együttesen kérték. Ilyen megátaikodottsáf-
gal szemben ellene es az időközben eltűnt Habel ellen 
a vádat fönn kellett tartanom. 

Ringvald ur ellen azonban, tekintettel arra, hogy 
a tanári kar előtt önként jelentkezve, ott magáról 
való megfeledkezeseert tőlem bocsánatot kért, a mit 
később — kezeim közt lévő levele szerint — írásban 
is ismételt, a vadat elejtettem. Ép így elejtettem Páz-
mány és Kenyeres ellen, a kikrj az éjjeli dorbézo-
láson kivül mas kihágás ki nem derült. 

Végül említést tesz a cikkecske beküldője az 
uj tanarról, „a ki meg véglegesítve nincs." 

Engedje meg igen tisztelt szerkesztő ur kije-
lentenem, hogy valamint esetleges véglegesitesem után 
sem szándékozom csak egy arnyaiattal is enyhébben 
eljárni, ép ugy nem tágítok mai „véglegesitetlen* 
állapotomban sem. Paedagógiai elvem: A ki nem ta-
nul, nem tud, a ki nem tud, megbukik. 

Igen tisztelt szerkeztő urnák szíves közléséért 
előre is köszönet mondva, maradtam 

Szentes, 1892 jun. 24-en 
kitűnő tisztelettel 

Dr. Vesaprtmi Vilmos, 
köxs. főgyinn. tanar, 

E L H A L T A K N É V S O R A 
1892 junius 16-tól junius iö-ig. 

Tun-Kis Sándor, 72 eves, nyakkötszővetlob. 
— Farsang Mária, 10 hónapos, bélhurut. — Orosz 
Eszter, 6 éves, roncsoló toroklob. — Németh Lídia, 
7 eves, váltóláz. — Solyom Mária, 6 eves, tüdőlob. 
— Balogh Antal, 9 eves, szívbaj. — Vanka Sára, — 
58 éves, szívbaj. — Szalai Antal, 4 éves, roncsoló 
toroklob. — Argyellan László, 3 honapos, bélhurut. 
— Jenei Ferenc, 67 éves, agyszélhüdés. — Czibola 
Mihály, 3 honapos, bélhorut. 

Szerkesztői üzenet. 
— M. J. urnák N.-Királyság. Lapunk jelen 

számara későn érkezzett, jövő szamban adjuk. 

2 2 6 4 . - 8 9 2 . a. ü. 

Hirdetmény. 
Az adóköteles iegy vertulajdonosokat ezen-

nel felhívom, miszerint az 1892/3. évi vadá-
szati és fegyveradó évre fegyvereiket szám-
szerint 1892. évi junius hó végé ig 
Szentes város adóhivatalánál, az ott besze-
rezhető űrlapok kitöltésével bejelenteni, az 
1883. évi XXIII. t -c . 41 .—43. §§-ok követ-
kezményeinek terhe mellett, polgári köteles-
ségüknek ismerjék. 

Szentesen, 1892. évi junius 9-én. 
2V2 Sulc Károly, 

a. ü. tanácsnok. 

Meghívó. 
Az alakulóban levő 

Szentesi Kereskedelmi Részvény-
társaság 

1891. évi julius hó 7-én délután 4 órakor, 
Szentes város tul a kurcai közgyűlési termében 

tartja 

alakuló közgyűlését 
melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. 

Szentesen, 1892. junius 25 én. 
Az alapitó bizottság megbízásából; 

Szén&ssy Ferenc. 
Tárgysoroza t : 

1. Az alapítók jelentése. 
2. Ideiglenes elnök és jegyző valasztása. 
3. Megalakulas iránti határozat kimondása. 
4. Az alapítók részére felmentvény megadása. 
5. Az alapszabálytervezet tárgyalása s az alap-

szabályok megállapítása. 
6. Elnök, igazgatósag, felügyelő bizottság, vezér-

igazgató és titkárvalasztása. 
7. Jegyzőkönyv hitelesitésére küldöttség vá-

lasztása. 
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— Gyors i r á s i vizsga. Főgymnásiumunk 
gyorirast tanuló ifjusaga f. hó 23-án tartotta gyors-
írás-vizsgáját. Sajnaljuk, hogy a közönség nem bírt 
hatarozott tudomással a vizsgalat idejéről s igy töb-
ben, kik a gyorsírás iránt melegen erdeklődnek, nem 
jelenhettek meg. A vizsgalat alatt felmutatott ered 
mény a legnagyoob mértékben kielégítő volt, s öröm-
mel konstatálhatjuk, hogy tanulóink Bóna József, 
gyorsirástanar kitűnő vezetése alatt ugy az elméleti, 
mint a gyakorlati gyorsirasuan is igen szép előhala-
dast mutattak tel. A vizsgalat vegén versenyirás tar-
tatott, s a beadott tpalyamunkák szabatos rövidíté-
sei, a stenogrammok csinossaga, korrektsége, valamint 
a technikai ügyesség, melylyel tanulóink rendelkeznek, 
egyarant dicserik a palyázokat es a tanfolyam veze-
tőjét. A versenyirás eredmenye a következő: az I. 
fokú versenynel (percenkent 150 szótag) a 3 frtos 
fődíjat Hobicsek János; — a 11. fokú versenynél 
(percenként 100 szotagj a 2 irtos első dijat Rei-
chenbach Gyula, az 1 frtos dijat Balazsovits Dezső 
nyertekel. Egész evben Kiiejtett szorgalmukért juta-
lomban részesültek: öarkadi-Nagy Lajos, Kovács 
Laszlo, bucsan Gyula, Nagy Endre Juhasz Sándor, 
Csúcs Lajos es Lővy Mihály. Szolgáljanak ezek buz-
dításul a jövőre nézve isi 

— H y m e n . Klein Szidónia kisaszonyt, özv. 
Klein Jozeta kedves ieanyat, f. ho 14-én jegyezte el 
maganak Léderer Sándor jarasbirósagi írattaros 
Kun-Felegyhazaról. 

— É le tmen tés ! j u t a l om . Farkas Gyula 
szentesi lakos reszere, ki a mult evi augusztus ha-
vaban sajat élete kockaztatasaval ket kunszentmár-
toni ilietősegú nőt mentett ki a Körös folyonol, a 
varmegye alispanjanak telterjesztesere, a belügymi-
nister eletmentési díj cimeu május 46-an kelt rende-
letével 52 írt 50 kr. jutalomdijat engedelyezett s re-

Majd meg a fűrész harsogasat, mikor a combcsontot 
nyiszálta . . . . 

Tulfeszült idegeim nem bírtak tovább. Szemeim 
előtt elsőtétült minden, eszméletlenül hanyatlottam 
vánkosomra . . . . 

Két napig voltam önkívületben. Mikor magam-
hoz jöttem, Pia testvér szólítgatott nevemen, s bor-
levessel kínált. Nem esett ugyan jol, de ereztem, 
hogy megerősített. Sokáig nem mertem oda nézni 
hol azt az iszonyút láttam . . . . Később tud-
tam meg, hogy a szerencsétlen egy vasúti munkás 
volt, ki saját vigyázatlansága tolytan került a vonat 
kerekei alá. A másnap reggelt sem erte meg. bete-
ges, özvegy anyja volt egyik pestvideki faluban, a 

kihez karácsonyra haza szándékozott menni, hogy 
öreg szülőjével együtt ünnepeljen. Mikor az edes 
anya megkapta a lakonikus hivatalos sürgönyt, hogy 
,jöjjön fiát eltemetni,* a gyönge öreg asszony meg-
hasadt szívvel, holtan rogyott össze. 

Az öreg szülőt a kis faluban kegyelemből elföl-
delték a jó emberek a szentelt helyre. A fiút, — mi-
után a jövendő orvosai eléggé összekaszabolták, isten 
tudja hány darabban, hany helyütt ástak el hasonló 
szerencsétlenekkel. 

Hanem öreg szülőjével azért együtt töltötte 
a karácsonyt 1 

SZENTESI LAP. 
szére ezen összeget a szentesi m. kir. adóhivatalnál 
kifizetésre utalvanyozta. 

— Megtagado t t kére lem. Mahr Kázmér 
cukrász, a Széchényi ligetbeli kioszk tulajdonosa, bor 
sésör kimérési engedélyért folyamodott a tanácshoz. 
A kérvény Aradi főkapitanynak adatolt ki előzetes 
véleményezés céljából, ki — hivakózással a városi 
közgyűlésnek a kioszk felépithetéset engedélyező 
határozatara, mely szerint a kioszkban szeszes italok 
kizarásaval egyedül cukrasz-készitmények arusithatók, 
— a kérelem megtagadasat javasolja a tanácsnak, 
annyival inkább; mert a tanacs a közgyűlés rendel-
kezése ellenére senkineksem adhat italmérési jogot. 

— L ó d í j a z á s . Csongrádmegye területére ezen 
évre engedélyezett állami lódijazas f. hó 20-án Mind-
szenten tartatott meg. A jutalomdijak legnagyobb 
részét (180 frtból 155 frtot) hódmezővásárhelyi gaz-
dak nyertek el — kitűnő anyakancák és kancacsikói-
kért. Szentesről egyedül ifjú Biró Lukács nyert dijat, 
es pedig egy második 20 frtosat 3 éves kancacsikóért 
és egy negyedik 15 frtos dijat, szopos csikóval bemuta-
tott anyakancaért. — H.-M.-Vásárhelyről a következő 
gazdák nyertek dijakat: Nyikos Sándor, Török Sándor, 
Gojdár Mihály, Hódi József, Hódi János, Kasza István, 
Sipter Janos.és Nyikos László, ami kétségkívül a mel-
lett bizonyít, hogy a lótenyésztésre vármegyénkben 
H.-M.-Vasarhelyon fordittatik a legtöbb gond. 

— Gyermekünnepé ly . Ekrlich Laura kis-
aszony magunóvodatulajdonosnő f. evi julius hó 3 an 
gyermekünnepélylyel kapcsolatos gyermekszinielő-
adást rendez. A gyermekünnepély délután4 órától kez-
dődőleg a Kass-száioda udvarkertjében fog megtar-
tatni, inig a gyermekszinielőadás a városi színkörben 
— mérsékelt beléptidij mellett — este 7 órakor veszi 
kezdetét, ,Az önfejű leánytf cimü, tündéries gyer-
mekszindarabbal. Ezen érdekesnek ígérkező gyermek-
ünnepély és szinielóadásra előre is felhívjuk a közön-
ség figyelmét. 

— A vasá rnap i munkaszüne t tárgya-
ban kiadott miniszteri rendeletnek azon intézkedé-
sét, mely szerint 20000-et meghaladó lakossagu 
városokban az ipari és kereskedelmi üzletekben az 
elarusitas és házhoz szállítás junius és julius hóna-
pokban csak délelőtt 10 óráig vegezhető, — többen 
kijatszak városunkoan. A főkapitány erre való tekin-
tettel rendeletileg tudatja az összes kereskedőkkel, 
hogy akik a rendeletnek e tilalmazott pontja ellen 
vetenek, rajtakapatás esetén a legszigorúbban fognak 
büntettetni. 

— K i nye r t ? A XVI. m. kir. államsorsje-
gyek f. hó 23-an ment végbe Budapesten. Akiknek 
ilyen, 2 frtos sorsjegyük volna, lapunk kiadóhivatala 
a húzás eredményéről készseggel nyújt felvilágosítást. 

Felkérettünk a következő sorok közlésére: 
Igen tisztelt szerkesztő ur! 

Becses lapjanak 72. számában „Diákcsiny* cim 
alatt kis közlemény jelent meg, mely az ablakom 
alatt 18 lkáról 19-ikére virradóra lefolyt macskazene 
leírásával foglalkozik. A cikk beküldője oly célzatosan 
ferdít, közlése annyira hemzseg a ténybeli valótlan-
ságoktól, hogy nem hagyhatom helyreigazítás nélkül. 
Igen kérem t. szerkesztő urat, szíveskedjék tárgyila-
gos helyreigazításomnak a kővetkezőkben helyt adni: 

1. Téves cikkíró ur azon állitasa, hogy több 
tanuló bukott cl, mert összesen csak 1 vizsgázott, 
névszerint Habel Bertalan, kecskeméti születésü ma-
gántanuló. Megbukott pedig 4 tárgyból: magyar 
irodalomból, tanítja Pólya Ferenc, politikai földrajz-
ból, tanitja dr. Berecz Sándor, mathematikából, ta-
nítja Szalai István és német irodalomból, tanitja 
alólirott. Az éjjeli botrányban pedig még 3 tanuló 
vett részt: Kenyeres János, ki ellen didaktikai tekin-
tetben soha sem merült fel kifogás, legkevésbbé ré-
szemről, kinek az egész év folyaman ;ó közepes tanulói 
közé tartozott; Pázmány Lajos, végzett VIII. osztályú, 
a ki pótló érettségit kénytelelen ugyan tenni, de 
pliysikából, melyst ismét nem én tanítok, hanem 
Szalai István kartársam; végül Kelemen Alajos VII. 
osztályú, kinek viselkedése ellen az egész tanári kar-
nak alapos kifogásai voltak, ki előreláthatólag meg-
bukott volna és a kinek tanulói előéletére ezúttal 
kiterjeszkedni nem kívánok. 

Tevesen magyarázza cikkíró ur a drákói 
szigort is. Hová hanyatlik a tanári tekintély és a 
tanulói közszellem, ha egy, éjjel, részeg fővel a ta-
nár ablakai alatt gúnydalokat éneklő, a tanár abla-
kait döngető tanulót továbbra is megtűr az intézet-
ben? Meg vagyok győződve, hogy t. szerkesztő ur 
intézetünk és tanulóink erkölcsi fejlődésének tiszta-
ságát tartva szem előtt, helyeselni fogja eljárásunkat, 
mely különben is csak alkalmazása a középiskolai 
rendtartás 53. §-ának. 

3. Nem áll, högy egy másodiknak consilium 
abeundit, egy harmadiknak „kevésbé törvényszerűit 
adott a tanári kar. Ez a második és harmadik egy 
személy. Hogy pedig egy VII. oszt tanulónak, a ki 
saját vallomása szerint egész éjjel dorbézolt, részeg 
volt, viseletből „kevésbé törvényszerűit kelle ad-

8. oldat^ 
nunk, az csak természetes. Ép oly természetű azon" 
ban, hogy ilyen tanulóra intézetünk jövője érdeké" 
ben többé nem reflektálunk. 

4. A mi a békés elintézés megtagadását és 
Ringvald Zoltán ur részvételét illeti, arról a cikk be-
küldője t. szerkesztő urat merőben hamisan informálta. 
Én a magam részéről a békés elintézésre annyival 
inkább is hajlandó voltam, mert teljes tudatával 
birok hivatasom humánus voltanak. Zolnai Károly 
igazgató ur még vasárnap délután felszólította Kelemen 
Alajost, hogy kövessen meg. Tette pedig ezt előzetes 
megkérdezésemmel és beleegyezésemmel. Kelemtn 
Alajos nem hajólt a szóra, nem hajólt megszomorított 
atyja szavara, még akkor sem, mikor az igazgató 
ur és atyja együttesen kérték. Ilyen megátalkodottság-
gal szemben ellene és az időközben eltűnt Habel ellen 
a vádat fönn kellett tartanom. 

Ringvald ur ellen azonban, tekintettel arra, hogy 
a tanári kar előtt önként jelentkezve, ott magáról 
való megfeledkezeseért tőlem bocsánatot kért, a mit 
később — kezeim közt lévő levele szerint — írásban 
is ismételt, a vadat elejtettem. Ép így elejtettem Páz-
mány és Kenyeres ellen, a kikrj az éjjeli dorbézo-
láson kivül mas kihágás ki nem derült. 

Végül említést tesz a cikkecske beküldője az 
uj tanarról, „a ki meg véglegesítve nincs." 

Engedje meg igen tisztelt szerkesztő ur kije-
lentenem, hogy valamint esetleges véglegesitesem után 
sem szándékozom csak egy arnyalattal is enyhébben 
eljárni, ép ugy nem tágítok mai „véglegesitetlen* 
állapotomban sem. Paedagogiai elvem : A ki nem ta-
nul, nem tud, a ki nem tud, megbukik. 

Igen tisztelt szerkeztő urnák szives közléséért 
előre is köszönet mondva, maradtam 

Szentes, 1892 jun. 24-en 
kitűnő tisztelettel 

Dr. Veseprcmi Vilmos, 
köxs. főgyuin. tanár, 

E L H A L T A K N É V S O R A 
1 j u n i u s 18-tól junius á5-ig. 

Tun-Kis Sándor, 72 eves, nyakkötszővetlob. 
— Farsang Mária, 10 hónapos, bélhurut. — Orosz 
Eszter, 6 éves, roncsolo toroklob. — Németh Lídia, 
7 eves, váltóláz. — Solyom Mária, 6 eves, tüdőlob. 
— Balogh Antal, 9 eves, szívbaj. — Vanka Sára — 
58 éves, szívbaj. — Szalai Antal, 4 éves, roncsoló 
toroklob. — Argyellan László, 3 honapos, bélhurut. 
— Jenei Ferenc, 67 éves, agyszélhüdés. — Czibola 
Mihály, 3 honapos, bélhorut. 

Szerkesztői üzenet. 
— M. J. urnák N.-Királyság. Lapunk jelen 

számara későn érkezzett, jövő szamban adjuk. 

.—892. a. ü. 

Hirdetmény, 
Az adóköteles iegy veriulajdouosokat ezen-

nel felhivom, miszerint az 1892/3. évi vadá-
szati és fegyveradó évre fegyvereiket szám-
szerint 1892. évi junius hó végé ig 
Szentes város adóhivatalánál, az ott besze-
rezhető űrlapok kitöltésével bejelenteni, az 
1883. évi XXIII. t -c . 41 .—43. §§-ok követ-
kezményeinek terhe mellett, polgári köteles-
ségüknek ismerjék. 

Szentesen, 1892. évi junius 9-én. 
2V2 Sulo KAroly, 

a. U. tanácsnok. 

Meghívó. 
Az alakulóban levő 

Szentesi Kereskedelmi Részvény-
társaság 

1891. évi julius hó 7-én délután 4 órakor, 
Szentes város tul a kurcai közgyűlési termében 

tartja 

alakuló közgyűlését 
melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. 

Szentesen, 1892. junius 25 én. 
Az alapitó bizottság megbízásából; 

Szénássy Ferenc. 
Tárgysoroza t : 

1. Az alapítók jelentése. 
2. Ideiglenes elnök és jegyző valasztása. 
3. Megalakulas iránti határozat kimondása. 
4. Az alapítók részére felmentvény megadása. 
5. Az alapszabálytervezet tárgyalása s az alap-

szabályok megállapítása. 
6. Elnök, igazgatósag, felügyelő bizottság, vezér-

igazgató és titkárvalasztása. 
7. Jegyzőkönyv hitelesítésére küldöttség vá-

lasztása. 
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Özv. Jurenák Edéné 
kíséri háztelkéből még egy sarok porta 

eladó. 
Nagy-Balogh Imre 1 1 

III. t. Dömsödi Tamás féle háza eladó; érte-
kezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

Böszörményi Mihály 
belső-ecseri két fertály földje e'ndó 
vagy haszonbérbe kiadó; értekezhetni a tul j-

donossal II. t. 309. szám alatt. 

Berleti hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztár uri-utca 

felőli házában f. évi szeptember hó á9-étől 
ogy, esetleg két nagy bolt helyiség 

bérbeadandó. Értesítést ad 
V&rady Lajos, 

1—3 igazgató. 

Sarkadi-Nagy Imrének 
kistőkei 113 hold földje akár egy tagban, akár 
kisebb részletekben is, három, esetleg hat évre 
haszonbérbe kiadó; értekezhetni helyben Sar-
kadi Nagy Ferencel, vagy Tisza-Sason a tu-

lajdonossal. 

K i o s z k m e g n y i t á s . 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint a Kurcán tuli 
Széchényi kertban felépített 

K I O S 2 K O T 
az első zenekar közreműködése mellett üuue 
pélyesen megnyitom. 

Nem kiméivé semmi költséget, igyekeze 
tem odairányul, hogy a n. é. közönségnek 
kellemes szórakozási helyet szerezzek. 

Vasár- és ünnepnapok és séta-
hangversenyek alkalmával a cukrászat-
hoz tartozó cikkeket, u. m. fagylalt , jeges 
kávé, finom sütemények a fentnevezett 
napokon pontos kiszolgálás mellett kapható. 

A n. é. közönség pártfogását továbbra is 
kérve, vagyok tisztelettel 

Máhr Kázmér, 
1—3 cukrász. 

Pintér Istvánnak 
egyharmadrész cséplőgépje van iutáuyos 
áron eladó. Venui szándékozók saját házánál 

értekezhetnek. 
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Lipcse, 1892. n agy arany-érem. 

A „Gróf ESTERHÁZY GÉZA"-féle COGNAC 
orvosi tekintélyek al*al ajanlva, felette kellemesen es jól zlik, minő 
< # tekinMéhen bármelyik f r a n c i a pyárimánynyal versenyezhet 

ára pedig sokkal olcsóbb. 

Különlefességs- - * -C 0 GN AK 
mindenütt kapható. 

GYÁR : ANGYALFÖLD. 
Megrendelések intézendők 11—20 

Gróf Esterházy Géza közp. irodájába: 
B U D A P E S T , 
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H ö l g y e k számos dicsérő levele tanúskodik a már rövid idő alatt is hiressé vált 

S K R A 1 L A R O K E N O C S " * 
biztos, jó tulajdonsagairól. — közkedveltségü piptreszor az arcbőr üdeségének és szépségenek tentar-
tásara, mely kenőcsből csak egy kis babszem nagysagnyit kell estenkint az arcra kenni és reggel szappan 
segélyével lemosni; ez 5—7-szer egymásután ismetelve, elegendő a bőr minden foltjainak, pőrsenéseinek 
és szeplőinek eltuntetesére. — Ezen kenőcs a bőrnek különös lágyságot, íehersegeí és üdeséget kölcső 
nöz, és mert teljesen artalmaJan, mint női toiletteszer megbecsülhetetlen. 

Egy tégely ára: 5ü kr. — Nagyobb tégely: 80 kr. 

XXX 

E S A I L ¡ 3 Z - A . -A. 3ST_" 
Minden tekintetben a legkényesebb igényeknek is megfelelő, kedves illatú, kellemes babzásu pipereszappan, 
mely rendkívüli tartósságánál lógva — a fentemiitett .Serail kenőcs* használatához, — különösen 
ajánlható. — Egy darab 30 kr. 

Kapható egyedül a készítőnél : 

* t M t T £ Y D £ l V SV10 
„a Szentháromsághoz" címzett gyógyszertárában Kun-Szeiit Marton, piactér. 

Megrendelhető utanvottel s a pakolasi csekély költségek hozzáadásával, bárhova posta utján is 
elkül 'etnek 

XXX 
XXX xox 
XXX 

l e « i t o s í * 
Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy a magas borárak dacára 

s a j á t s z ü r e t e l é s ü b o r a i m 
1 - 2 

álát, fisszes koicsmahelyiségeimben tetemesen lejebb szállítottam. — Nevezetesen 
a Dósai-féle saját házamnál, 
a „Szarvasihoz cimzett vendéglőmben (vásárhelyi-utca), 
a Pál Sámuel-féle Ecseri-házban, 
a Pászti János-féle vásárszéli házban, 
a Kovács János mészáros házában (felsőpárt) és 
a lvorsós-Tótli Sánclor-féle házban - e boraimat literenkint 35., két decis poharak-

ban < krert méretem ki, liektoliterenkint pedig sokkal olcsóbban is. 1 

Ezeu kívül a cséplések alkalmára saját hüamuái jó minőségű bor 5 0 litertől felfelé - lite-
renkent es fogyasztással együtt 25 krért kapható. 

00 krért kapható.ttUŐ é i m e I i é k i b o r* í e h é l > l i t e i J e 5 0 k l - Villányi és ménesi vörös, literje 
italokat á l t J h ™ e l L k Ö f D ! é g ^ y ő z ő d ^ t szerezhetett már magáuak arról, hogy boraimat és a nálam kimérésre kerülő 
italokat általában mindenkor tisztán kezelem. Üzleteimet eddig tapasztalt szíves pártfogásukba ajánlva, vagyok 

Íisztele0t»l 

N e u m a n n J é n á i . 

iMutw, 18VÜ NyjnutoU Sima forenc ¿yacwjtujia. 




