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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél evre . . 
Negyed évre. 

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

Szerkesztőse^;: 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részéi illető közlemé-
qyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 
Megjelen hetenként háromszor: 

v n i r i a p . k i H i i i s p é i t i k n r tgge l . 
Egyes szám ára 4 kr. 

Hirdetésekre nózve> 
a lap egy oidala 14 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bólyegdij minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfcld A. könyvkereske-

désében is felvetetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b M 
minden egyes sor kóilóse 30 kr 
K é z i r a t o k vissxa nem adatnak. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohfcrffeld A. kiayv- és piplrkirukiáéiéln, 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Ez is demagógia. 
Sándorfalva népe feljajdul a reá nézve 

immár elviselhetlenné vált közterhek súlya 
alatt és keres tisztességes munka és szorga-
lom által biztosított módot, hogy helyzete el-
viselhetővé váljék. Sima Ferenc, a tápéi ke-
rület képviselője — kötelességéhez hiven — 
visszhangot ad a sándorfalvi nép panaszos 
szavára és siet a tanácscsal, hogy miképpen 
lehet ezen a népen segíteni. S ime, a kenyér-
féltők táborában nyomban felhangzik a kritika, 
hogy Sima Ferenc demagógoskodik, a népben 
jogtalan aspiratiókat ébreszt, táplál és ezzel 
igyekszik magának döntő szerepet biztosítani 
kerületében, £ s már szárnyra vau eresztve 
farizeusi szemforgatások között, hogy igy ké-
szítik elő az ágyát a veszedelmes munkás-
mozgalomnak, a socialismusnak, a társadalmi 
rendet felforgató nihilismusnak. S mindennek 
a veszedelmes állapotnak élesztője, csinálója 
Sima Ferenc, kivel szemben most már résen 
kell állni a kormánynak, a megyének — és 
a mi fő — Pallavicini őrgróíuak s az ő ren-
geteg nagy uradalma egész tisztikarának. 

így vagyunk informálva, hogy a sándor-
falviak panasza és népgyűlésen is kifejezett 
elégületlensége kész alkalom a vád és véde-
lemben utazó politikai kufároknak, hogy fel-
költsék a gyanút és elhintsék a socialismus 
vádját, s ami ebben legfő, ennek ódiumát 
Sima Ferenc fejére hárítsák. — Hát kire 
másra ? Ö reá; mert Sima Ferenc most ennek 
a kerületnek a képviselője, ő reá hallgat a 
sándorfalvi nép, tehát őt kell megvádolni 
mindenütt, ahol csak Sima Ferencnek ártani 
lehet. 

És Sima Ferenc mindenesetre nyugodtan 
néz ennek a vádnak a szemébe; mert ha 
demagógia is az egy képviselőtől, hogy saját 
választóinak jogos panaszát meghallgatja, hogy 
egy, anyagilag teljesen képtelen község bajain 
segíteni igyekezzék: ha ez demagógia, akkor 
Sima Ferenc ezt a cimet szívesen elfogadja. 

Hanem hát az a kérdés, hogy az-e a 
demagóg, aki nem zárkózik ugyan el a nép 
panasza elől; de jogosulatlan aspiratiókat nem 
támaszt benne, — s az késziti-e elő egy köz-
ség népe kebelében a socialismus melegágyát, 
aki törvényes uton, becsületes eszközök és 
módok segítségével elhallgattatni igyekszik a 
jogos panaszt és gyökereset orvosolni szán-
dékozik egy községnek pénzügyileg tarthatlan 
helyzetét, vagy az csinálja e jobban a munkás-
mozgalmat, aki tudomást se akar venni a nép ba-
járól s nézi rideg közönynyel, vagy a jólét lenéző 
pöffeszkedésével a nép vergődését és azt 
mondja, hogy a nép sorsa a munka és nyo-
mor, tehát dolgozzék és nélkülözzön! 

Mi azt hisszük, hogy aki igy gondolkozik 
és beszél, sőt tesz, az készíti elő a munkás-
mozgalmat ^ T T f f c a d a l m i rend felbontására 
vezető utat. 

Azért félre a farizeuskodással és nézzünk 
hát szemébe annak a sándorfalvi kérdésnek 
a maga tiszta mezítelenségében. S lássuk, 
becsületes fegyverekkel küzdenek-e azok, kik 
itt demagógiával vádolnak akkor, mikor valaki 
a sándorfalvi eltakarhatlan sebek orvoslásához 
eszközt és módot keres? 

Lapunk mult számában egész terjedel-
mében közöltük a sándorfalvi népgyűlés ha-
tározatát. — Ezen határozatban a sándoríalvi 
nép panasza két részre osztható. Egyik a köz-
ségé, mint erkölcsi testületé, a másik az egye-
seké, mely a megélhetés és a község terhei-
nek elviselhetése kérdesóvel íoglalkozik. 

A község, mint erkölcsi testület baja, 
olyan, mely többé kevésbé a megyei hatóság 
jóakaratú beavatkozásával orvosolható, s igy 
ez egyszerű administratiónális kérdés, mely-
ből a legnagyobb agitát-óval sem lehet a de-
magógia számára kültf íösebb és tartósabb 
táplálékot keresni, pláne munkásmozgalmat 
csinálni. 

iSem igy van a kérdés másik oldala, az, 
hol a nép feljajdul, hogy egy faluban, melynek 
nincs semmi hatara, melyet közvetlen a bei-
telkek mentén az urasági árok vesz körül, 
mint egy vas gyürü, mely a munka és szor-
galom számára nem enged semmi terjeszke-
dést ; ha ebben a faluban a nép panasza fel-
hangzik, hogy nem lehet megélni, a panasz, 
ha jogos, akkor biztos talaja minden társa-
dalmi baj felköltésének és igy természetes 
utja a társadalmi rend felbomlásának is. 

S ezzel a bajjal könnyű demagógiát űzni; 
de hát demagógia volt-e az Sima Ferenc ré-
széről, mikor azt mondta, hogy ezen a bajon 
a legkönnyeben ugy lehetne segíteni, ha a 
sándorfalvi nép őrgróf Pallavicini Sándor is-
mert nagylelkűségéhez fordulna és azt mon-
daná, sőt mondja is, hogy : Uram, neked egy 
óriási uradalmad veszi körül Sándorfalva köz-
ségét és ezen uradalomnak egy részét ma is 
bérbeadod és e bérlettel boldogitsz és felgazda-
gitsz egyeseket. Jövőre ne egyeseket boldogíts, 
hanem bérbe szánt földednek egy részét add 
bérbe ennek a szegény népnek, add olyan 
árban, mint a nagybérlőnek adtad és ezzel 
biztosítsd a megélhetését egyes szegény embe-
reknek, akik ráadásul neked szegény munká-
said is. 

Hát demogógia ez ? Hát a társadalmi rend 
felbontására törekszik az, ki igy a nép meg-
élhetéséhez az utat igyekszik előkészíteni? 

Hát van más mód } melylyel Sándorfalva 

népét tarthatlan helyzetéből ki lehet menteni ? 
S lehet-e Pallavicini őrgróf országszerte ismert 
nagylelkűségét az ő anyagi megkárosítása 
nélkül nemesebben használni fel egy egész 
község boldogitására, mint igy? S nem kö-
veti-e el az a legnagyobb lelkiismeretlenséget, 
kinek módjában áll ezen az uton az őrgróf 
nagylelkűségét alkalmazásba venni ennek a 
népnek a segítségére és a helyt, hogy ezt 
tenné, még demagógiával vádaskodik ? 

Hát hiszen a sándorfalviak az algyőiekkel 
együtt, képviselőjükkel az élén, meg fognak 
jelenni Pallavicini őrgróf előtt s a nemes gróf 
látni fogja, hogy itt nem demagógiával, hanem 
a nép bajának oly módon való orvoslásával 
áll szemben, mely neki egy krajcárjába sem 
kerül, s a népen mégis segítve lesz. 

Az igaz, hogy egyeseknek igy el kell esni 
egy pár zsiros bérlettől. 

De Pallavicini őrgrófot sokkal nemesebb 
embernek ismeri az ország, mintsem hogy 
csak azérl ne hallgatná meg százak panaszát, 
hogy egyesek kacaghassanak ! 

A vizsgalat. 
Zsilinszky Mihály főispán dr. Cicatricis 

Lajos megyei főjegyzővel egyetemben sorra 
járta a Szentes városi hivatalokat, s minden 
hivatalban szigorú vizsgálatot tartott. A két 
napig tartó inspiciálás szomorú eredményeket 
mutatott fel, amennyiben a két városi aljegy-
zőnél, a hagyatéki ügydarabok, főként pedig 
a haláleset felvételek elintézése körül feltűnő 
hanyagságot észlelt. Különösen Szakái Mihály 
aljegyző hivatalában botrányosak az állapotok, 
ki az árvaszék több rendbeli megsürgetése 
dacára is, az ügydarabokat hónapokig hever-
tette magánál elintézetlenül. Egyes érdekelt 
felek is folyton panaszkodtak az aljegyző 
hanyagsága miatt, sőt az alispánhoz írásos 
feljelentéssel is fordultak, s igy éppen kapóra 
jött a főispáni vizsgálat. 

A másik aljegyző, Magyar Eleknél — 
tudomásuuk szerint, — súlyosabb beszámítás 
alá eshető mulasztás nincs. Nála is vaunak 
ugyan elintézetleu darabok; de korántsem 
oly mérvben, mint Szakái Mihálynál. Magyar 
Elek a vizsgálat alkalmával azzal védekezett 
hogy a hátralékos ügydarabokat csak a na-
pokban letelt hosszabb szabadságideje miatt 
nem intézhette el. Mint értesülünk, a főispán 
fegyelmi vizsgálatot rendelt el mindkét aljegyző 
ellen, őket állásuktól felfüggesztette s egyúttal 
szóbelileg utasította a polgármestert, hogy 
fizetésük betiltása iránt haladéktalanul intéz-
kedjék. 

A községi bíróságnál is bizonyos mérvű 
rendetlenségeket észlelt a vizsgáló bizottság. 
Nyiry Gyula tanácsnok ugyanis csak hóna-
pok múlva szokta kitűzni a peres felek ré-
szére a tárgyalási határnapokat. Ez az eljárás 
még tűrhető a rendes peres eljárásnál, hol 
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utóvégre is nagyobb összegekről lévén szó, 
a felperes jobban várhat, de a községi bíró-
ságnál, mely intézmény arra volna hivatva, 
hogy legfölebb 20 frtig terjedhető követelé-
seknél a felperes gyorsan és olcsón jusson 
pénzéhez, — ez ügyeknek hivatalból való 
huzása-halasztása, ellentétben van a törvény 
szellemével. 

A többi hivatalokban — leszámítva egyes 
apróbb kezelési hibákat, melyeket a vizsgáló 
főispán jegyzőkönyvbe sem vétetett, — rend 
uralkodott. 

Azon elvi álláspontunknál fogva, hogy 
9a közigazgatásban rend és tisztaság legyenu 

— a hivatali vizsgálatokat, melyeknek tartását 
a törvény is előírja, csak helyeselni tudjuk, 
A főispán kötelességét teljesítette. De váljon 
teljesitette-e a polgármester? 

Sajátságos dolognak tartjuk, hogy az itt 
leirt rendetlenségeket éppen csak egy főispáni 
vizsgálat volt képes kideríteni. Hát innen on-
nan egy 4ve, mit csinált Tasnádi uram, hogy 
ezeket nem vette észre ? — Nem tudunk róla 
semmit, hogy valami városboldogitó nagy 
eszmék vették volna igénybe drága idejét! Hát 
sohasem eszközölt papiros-polgármestersége 
alatt ötféle vizsgalatokat ? Vagy talán nem ért 
hozzá ? Kettő közül valamelyiknek állni kell; 
mert különben észre kellet volna venni, hogy 
mi történik a saját szeme láttára. 

Mint halljuk, ez ügyből kifolyólag, a fő 
ispán felutazott Budapestre a belügyministerhez, 
hol azt fogja kérelmezui, hogy Szeutesen a 
hivatalok megvizsgálására ministeri biztos 
küldessék ki. Hát ha ez a hír való, a főispán 
saját gyengeségét árulja el, hogy nem akar, 
vagy nem mer a darázsfészekbe belenyúlni, s 
annak ódiumát egy ministeri biztosra akarja 
hárítani. 

Igen is kell ministeri biztos a közigaz-
gatás minden ágának megvizsgálására ; de nem 
Szentesen, hanem Gsongrádmegye községeiben, 
különösen pedig Kisteleken és Horgoson; mert 
bár a Varjassi-féle üzelmek megvizsgálása 
végett járt is egy megyei tisztviselőkből álló 
söprögető comissió; de azt hisszük, hogy egy 
erélyes és igazságos ministeri biztos, talál ott 
még elég szennyet és piszkot. 

Helyi és megyei hirek. 
— Lapunk jelen számával a I I I . negyed 

első számát veszik t. olvasóink, ugyanezért tisz-
teletei kérjük az előfizetések szives megújítását. 

— Ha l á l o zás . Lapunk szerkesztőjét súlyos 
gyász érte, édes anyja : őzv. Sitna Lajosné szül. Dó-
náth Sara asszony elhunytaval. A megboldogult f. 
ho 28-an ejjel hunyt el egészen váratlanul. Temetése 
junius 30-an délelőtt volt Nagy-Kőrösön, hova lapunk 
szerkesztője a halálhír vétele után azonnal elutazott, 
s par napig valószínűleg ott is fog maradni. 

— Pá ly ása tok . Szentes városánál rendsze-
resített tiszti allasokra dr. Csató Zsigmond alispán 
mar meghirdette a pályázatot. A pályázat a követ-
kező állások betöltésére vonatkozik: 

1. Egy kerületi orvosi. Fizetés 300 frt. 
2. Egy alszamvevői. Fizetés 500 frt. (A meg-

választandó 1000 frt biztosítékot tartozik letenni.) 
3. Egy adopenztári tiszti. Fizetés 500 frt. (A 

megválasztandó 1000 frt biztosítékot tartozik letenni.) 
4. Egy adótiszti. Fizetés 500 frt. (A megválasz-

tandó 500 frt biztosítékot tartozik letenni.) 
5. Egy adóügyi fogalmazói. Fizetés 500 frt. 
6. Egy rendőrbiztosi. Fizetés 400 frt. 
7. Két imoki. Fizetés 400—400 frt. 
8. Egy alkapitanyi. Fizetés 600 frt. 
9. Egy árvaszéki kiadói. Fizetés 500 frt. 
Ezen állasok — az alszámvevő kivételével — 

élethossziglan töltetnek be. A kellően felszerelt kér-
vények f. évi julius hó 11-ik napjanak délutáni 5 
órájáig Gsongrádmegye alispáni hivatalában nyúj-
tandók be. 

— Dereg lyén Sárospa tak tó l Szente-
sig. fwain Mark egyik regényének, .Huckleberry 

SZENTESI LAP 

Finn kalandjai-«nak hatása alatt állott bizonyára az 
a hat tagból álló érdékes expeditió, mely tanitó-
képezdészekből alakulva, dereglyén utazott le a Bod-
rog és Tiszaháton, öt szentesi, Sárospatakon tanuló 
ifjúnak támadt az a furcsa ötlete, hogy saját jár-
művökön teszik meg az utat hazáig — vizén. Csat-
lakozott hozzájuk egy erdélyi tanuló is, ki az alföl-
det akarván megszemlélni, épen szája ize- szerint 
esett az utazás terve. Az igy hat tagúvá lett expe-
ditió közköltségen dereglyét vásárolt s a szüksége-
sekkel ellátva magát, vasárnap, junius 26-án délután 
4 órakor, az ünnepélyes vizre szálláson nagyszám-
ban megjelent sarospataki tanulók lelkes eljenzése 
közepet, a Bodrogon megkezdte vizi útját, hogy 
innen a Tiszaba jutva, evezzen le Szentesre. A hat 
sportkedvelő ifjú tegnap, f. hó 30-án délután 4 órakor 
érkezett meg Szentesre. Az utazásban átélt szerfelett 
érdekes kalandokat tárcarovatunkban fogjuk hozni. 

— A kereskedő i f j ak népünnepélyére és 
nyári táncmulatságára nagj^an -folynak már az elő-
készületek. A rendezőség 40 taggal alakult meg, 
ólén: Szekely László elnökkel, Richter Jakab titkár-
ral, ifj. Kovács Sándor pénztárossal, és Brüll Vil-
mos ellenőrrel. A 40 rendező egymással versenyez 
abban, hogy a közönség részére valami ujat, meg-
lepőt teremtsen. Hisszük is, hogy e mulatság a sike-
rültebbek egyike lesz a kereskedő ifjak e tekintetben 
megérdemelt jó hírnevét meg fogja alapitaní. A 
mulatság napjaul e hó 31-ike van kitűzve. A pro-
grammot — annak megállapítása után — közölni fogjuk. 

— Gyász l apo t vettünk Szegvárról, mely 
főtiszt. Körrey Ferenc t. kanonok, szentszéki ülnök, 
aranymisés aldozár, egyházmegyei nesztor s nyu-
galomba vonult szegvári r. kath. plébánosnak elhuny-
tát tudatja. Az agg egyházi férfiú á.dozarságanak 
61-ik, eletének 84 évcüen junius 27-én, vegeigyen -
güles következtében hunyt el. Temetése 29-en dél-
után 4 órakor ment végbe altalanos részvét mellett. 
Nyugodjék békében! 

- Tűz i j á ték , tíartsch Károly tüzmüvész, 
Stuwer bécsi tűzmester tanítványa körünkbe érke-
zett s f. évi julius hó 3-án (vasarnap) a Széchényi 
ligetben fényes tűzijátékot rendez öt homlokzattal, 
zar- és főniutatvanvul a Vezúv kitörése, Herkulánum 
és Pompéji pusztulasa fog bemutattatni, nng a szü-
neteket több egytiiást követő, szálló, kígyózó, disz-
és huilórőppentyük töltik ne. Belépti dij: számozott 
hely 50 kr, ülőhely 30 kr, állóhely 20 kr, gyerme-
kek telét űzetik. Kezdete pontban 9 orakor. Az elő-
adás megtartásat mozsarlörések fogjak jelezni. 

— Dorozsma községe — mint nekünk irják, 
— iunius 28-án nagy veszede'mben forgott néhány 
felügyelet nélkül hagyott gyerek miatt. Tűzzel ját-
szottak a gyerekek és felgyújtottak Korsanszky kö-
telesmester házát. Leegett ezenkívül két más ház is. 
Virág pék házából a legenyek es szomszédok a lisz-
tet akartak kihordani s munkaközben a lisztes kamara 
már égő teteje beszakadt s öt emDert, Vörös Mihály, 
Nagy László, Virág Imre, Ökrös Imre és Rác Jánost 
— temetett a zsaratnokba. Mindnyájan kegyetlenül 
összeégtek, egynek a sebei halalosak. 'Szerencsére 
jókor kivonultak a szegedi tűzoltók és igy aztán 
sikerült a tüzet elfojtani. 

— A vas á rnap i mnnkaszüne thez . 

Abból az alkalomból, hogy a kereskedelmi mimster 
a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvény vég-
rehajtási utasítását módosította, kérdés tétetett arra 
nézve, vájjon ériutve van-e a korábban kelt minis-
teri utasitas azon intézkedése, amely szerint fodrá-
szok és borbélyok üzleteiket vasárnap délután 2 
óráig nyitva tarthatják? A kérdésre e felelet az, hogy 
ezen intézkedés az utóbb kiadott ministeri rendelettel 
érintve nincs, teháta fodrászok és borbélyok ezután 
is vasárnap délután 2 óráig jogositvák az emberiség 
szépítését eszközölni. 

- A W i n n e c k e féle üstökös . Az ég-
bolton ismét érdekes vendég közeledik felénk. A 
Winnecke-féle üstökös, mely julius elsejétől fogva 
szabad szemmel is látható lesz az égen. Az üstökös 
visszatérését már március 18-ikán észrevették a bécsi 
csillagvizsgalóból. Az üstökös akkor a Göncölszekér 
csillagkép közelében állott, de üstökét még nem 
látták. Halvány, elmosódó kód környékezte magvát. 

76. xsám. 

Dr B dshof bécsi csillagvizsgáló szerint t t üstökös, 
mikor először meglátta, körülbelül olyan volt, mint 
egy kifacsart citrom belseje. Egy másik csillagvizs-
gáló azt állítja, hogy az üstökös magvában csillag-
szerű pontokat figyelt meg. Nincsen kizárva az, hogy 
mind a két megfigyelő jól látott, mert az üstökösök 
magva a napközelben majdnem mindig óriási válto-
zásokon megy at s e miatt folytonosan más és más. 
Julius elsején, éjfélkor, az üstökös a sarkcsillag köz-
vetlen közelében áll majd. Legnagyobb földhöz való 
közelségben julius 9-én lesz. Ezen a napon tizen-
nyolc és fél millió kilométernyire halad tőlünk, tehát 
majdnem nyolcszor közelebb, mint a nap. Az üstö-
kös gyorsasága a nagy főldközelség miatt rendkívüli 
na^y lesz. Julius 9 én éjfélkor 6 óra 39 perc 19 
másodperc rektascenzió s csakis + 13 fok 26 perc 
deklínációban fog állani. Ebből a helyéből eddigi 
déli irányát folytatva, augusztus elsején érkezik arra 
a pontra, a honnét függélyesen hasítja át a föld-
pályasikot. Ez a pont az égen 3 óra, 54 perc, 44 
másodperc és —21 fok 26 perc deklináció. Ha a 
julius 1-én és augusztus 1-én elfoglalt állasát össze-
hasonlítjuk, akkor rögtön szembetűnik, hogy milyen 
óriási gyorsasággal halad. Szeptember 1-én már 
lezuhan a déli égen; ezen a napon hetven millió 
kilométernyi távolságra lesz a földtől. A Winnecke-
üstököst tulajdonképen Pons-féle üstökösnek kellene 
hívni, mert Pons Jean, a luccai csillagvizsgáló igaz-
gatója fedezte fel 1819-ben. ütját legelőször Éneke 
állapította meg, a ki kiszámította, hogy öt év, két 
hó és tizenkét nap alatt visszatér a naphoz. 

— Köszöne t ny i l v án í t á s . Mindazon ro-
konok, jó baratok, ismerősök és megtisztelők, kik 
istenben boldogult felejthetetlen férjem, illetve forrón 
szeretett édes apánk : Borsos-Szabó Józsefnek f. hó 
28-an délelőtt végbement temetesén megjelentek s 
mély fajdalmunkat igaz részvétük nyilvánítása által is 
enyhíteni igyekeztek, — fogadják ezúton is halas 
szívből fakadó őszinte köszönetünk nyilvánítását. 
Szentesen, 1892. junius 30-án. Özv. Borsos-Szabó 
Józsefné szül. Halász-Szabó Juliánná és családja. 

— Ha l á s z szerencse. Jó fogást csinálták 
a napokban a szegedi halászok a Tiszaban. Ez egy 
240 frtos harcsa, s a halaszoknak ugyancsak dol-
gozni kellett, mig végre sikerült a hatalmas halat a 
hálóból egy nagy bárkába kebelezni. A harcsa-királyt, 
mel) egy fiók cápával vetekedett, a mai halpiacon 
vágják fel a boldog szegedi halászok. 

— Posta- és t áv i ra t-n ta lványozás . 

Szlávik Gyula postahivatali főnöktől vett értrsrtés 
szerint, f. évi julius hó 1-ével, az utalványozható 
összeg maximumának érintetlenül hagyása mellett a 
postautalvanydiiak következőleg állapittatnak meg: a) 
Beltöldőn és Ausztriával való forgalomban az 5 krnyi 
díjminiumraal 5 frt helyett 10 frtig terjedő összeget 
lehet utalványozni; magasabb összegek dija ugyanaz 
marad, mint eddig b) Bosznia-Hercegovinával, a 
Törökországban levő és utalványszolgálatra felhatal-
mazott cs. kir. osztrák postahivatalokkal, Németor-
szág és Luxemburggal való forgalomban: 20 frtig 
10 kr., 20 forinton felül 30 frtig 15 kr., 30 frton 
felül 40 frtig 20 kr., 40 frton felül 50 frtig 25 kr., 
és igy minden további 10 frt után 5 kr. Németor-
szággal és Luxemburggal való forgalomban az egy 
utalványon utalványozható összeg maximuma 200 
f r t ; a megszállott tartományokkal és a keleten levő 
cs. kir. osztrák postahivatalokkal való forgalomban 
pedig 500 frt. A többi külföldi államokkal való for-
galomban a nemzetközi egyezmény vagy külön egyez-
mények alapján minden 10 forint után 10 kr. 

— A város i sóház i épü le t , mely a 
pünkösdi ünnepek alatt véres gyilkosság és öngyil-
kosság színhelye volt, ismét lakó nélkül maradt. A 
fedeztetési évad ugyanis junius 30-án véget érvén, 
az itt állomásozott mének és méntelepes katonák 
ma hajnalban berukkoltak Dorozsmára. 

— Szerencsés ép í tőmester . A XVI. m. 
kir. államsorsjegyek üOOOO frtos főnyereményét Gart-
ner Rezső temesvári építőmester nyerte meg, egy 
928 sorozat 21 nyerő számú sorsjegygyei, melyet a 
húzás előtt ugy tukmáltak reá egy dohánytőzsdében. 



76. jnám. 
— H o r g o s r ó l a következő sorok közlésére 

kérettünk fel az otUui elöljáróság által: 
A .Szentesi Lap* folyó évi 72-ik számában 

.Zilált állapotok* cimü vezércikkében azon állítás fog 
laltatik, hogy a horgosi tanitókat hónapok óla a 
község nem birja fizetni, s ez emberek ugy jutottak 
fizetésökhöz, hogy a jegyző magán váltóra kölcsönt 
vett fel, s ebből fizette ki a tanitókat. — Az igazság 
érdekében indíttatva érezzük magunkat a következők 
kijelentésére: 

A horgosi tanitók fizetései e hó folyamán a köz-
ségi pénztárból teljesen ki lettek szolgáltatva, s igy 
azon állítás, hogy azok a jegyző által magánváltóra 
felvett kölcsönből lettek volna fizetve, téves és félre-
értésen alapszik, mert a jegyző által e célra kölcsön 
felvéve nem lett. 

Amidőn e nyilatkozatunknak b. lapjában való 
szives közzétételét kérjük, maradtunk a tek. szer-
kesztő urnák 

Horgoson, 1892. junius bó 28-an. 
Zubricky Pál, Balogh János, 

községi jegyző. községi b ró. 

A felelős szerkesztő távollétében közöljük e 
nyilatkozatot ugy, a mint beküldetett, ez azonban a 
hivatkozott cikkben közölteket lényeges nem cáfolja 
meg. A tény az — és ezt az elöljáróság fenti nyilatko-
zatával hivatalosan is megerősiti, — hogy a tanitók 
hónapokig nem kapták meg a községi pénztárból fize-
téseiket, s hogy az elmaradt fizetéshez végre e hó-
nap közepe táján jutattak csak hozza, mindenesetre 
megcáfolhatlanul igazolja a .Szentesi Lap" azon 
állítását, hogy Horgos község pénzügyeit a Stammer-
féle közigazgatás a legziláltabb helyzetbe sodorta. 

Hazánk és a főváros, 
— AB 1848-49. évi e rek lyéknek a fő-

városi vigadóban látható muzeuma megszerezte Gá-
bor Áronnak összes megmaradt ereklyéit, Turóci 
Mózeshez irt rendkívül érdekes leveleit, továbbá a 
könyvet, a melyből Gábor Áron az ágyuöntést ta-
nulmányozta. E könyvnek igen sok lapjain olvasha-
tók Gábor Áronnak ironnal irt jegyzetei. — A kézdi-
vásárhelyi agyuöntő és felszerelő gyárműhely képe 
most készül a leghívebb leírások és rajzok nyomán 
E festményen láthatók Gábor Áron és Turóci Mózes 
munkálkodása az ágyugyárműhely nagy számú mun-
kásai közt. A kép igen nagy és szép. — Az 1848-
49-i honvéd-emléklapból eddig már igen sok példányt 
rendeltek meg, nemcsak a még élő honvédek, hanem 
olyan családok is, a kiknek valamelyik rokon tagja 
részt vett a dicső szabadságharcban. Az illető 1848 
49-iki honvéd neve és rangja az emléklapon a Hun-
jaria által megkoszorúzott keretben arany betűkkel 
lesz leirva. A névtől jobbra, a szabadságharc nagy-
jai: Damjanich, Pertzel, Batthyány, Petőfi, Klapka 
stb. továbbá a különféle honvéd csapatok és öltö-
zetek gyönyörű szinnyomatban láthatók. Ez emlék-
lap díszpéldánya 2 frt, olcsóbb példánya 1 frt. A 
kép jövedelme a fővárosi vigadóban látható 1848-
49-i magán ereklye gyűjtemény gyarapítására lesz 
fordítva. 

— Ssép j e l ene t r ő l adnak számot a fővá-
rosi lapok tudósításai a nagyváradi Szent-László 
király ünnepségekről szólva. A nagy diszbanketten 
ugyanis a Bach István karnagy vezetése alatt álló 
37. ezredbeli zenekar rázendeitette a .Szózat*-ot s 
József Ágost főherceggel az egész társaság felállt s 
ekkor folyt le az a megható jelenet, mely felejthetet-
len lesz azok előtt, kik e lakomán résztvettek. A két 
főherceg, az összes püspökök, főrendek, katonák és 
polgárok együtt énekelték a nagy király emlékére 
rendezett lakomán a .Szózat'-ot. A lelkesedés tüze 
hatotta át a jelenvoltak szivét, mindenki énekelt és 
mindenki kőnyezett, József Ágost és László főherceg 
lelkesen énekelték: 

, Áldjon vagy verjen sors keze, 
Itt élned vagy meghalnod kell", 

mialatt Schlauch maga is énekelve, kezeivel taktust 
vert. Ehhez hasonló szépre nem emlékezünk. Ez az 
igazi Szent-László jubileum. Mindnyájunk előtt ugy 
tünt fel, mintha megjelent volna előttünk a daliás 
magyar király alakja, a homlokát köröző dicsfény-
nyel, hagyományos szépségű arcáról a boldogság 
fénye sugároznék e lélekemelő látványon, a mint az 
uralkodóház két nagyreményű sarja, a magyar 
katholikus egyház fejedelmei és a nemzet annyi kiváló 
férfia egy szivvé forrnak a hazaszeretetben. A meg-
ragadó jelenet hatása uralta az egész társaságot 
még azután is, hogy a két ifjú főherceg 9 Szózat 
eléneklése után a jelenlevők lelkes éljenzése közt az 
étteremből távozott. 

SZENTESI LAP. 
— "Meg l övöm az istent." Mosócon tör-

tént Űrnapkor, hogy egy Szkala nevű ember, a ki 
a mozsarak sütögetésével volt megbízva, mielőtt a 
mozsarat elsütötte volna, így szólt a körülötte álló 
suhancokhoz; ,No most mindjárt meglövöm az is-
tent.* Ebben a pillanatban a szivarjából tüz esett 
a mozsárra s ez elsülve, elhordta a káromkodó 
fejét. — A hírért különben a .Felvidéki Hiradó* 
felelős. 

Külföld. 
— A kho l e r a kitöréséről egyre fenyegetőbb 

jelentések érkeznek Oroszországból. Igy a .Times* 
jelenti, hogy egy hajón, mely Kalkuttából (India) 
indult el Hullba, kitört a kholera, ugy, hogy a hajó 
kénytelen volt visszatérni a kikötőbe. A 26 főnyi 
legénységből 6 meghalt és 18 betegen fekszik. Csak 
öt embert kiméit meg a járvány. A kikötőorvosok 
konstatálták, hogy egészségtelen hus fogyasztásából 
származott a baj. — Teheránból (Persia) jelentik 
ugyancsak a .Times*-nek, hogy Mestedben két nap 
alatt 550 ember halt meg kolerában, a hivatalos 
jelentés azonban csak 80—100 halálesetet konstatál 
naponkint. Az orosz kormány végre hivatalosan elis-
meri, hogy a Kaspi-tenger keleti vidékéről a kholera 
rohamosan közeledik európai Oroszország felé. A 
pétervári hivatalos lap közli a belügyminiszternek a 
kholera tovább terjedésének meggátlására vonatkozó 
intézkedéseit. Ezek szerint mindazokba a helysegekbe, 
melyeket a közeledő járvány fenyeget, egészségügyi 
bizottságokat neveznek ki s az élelmiszereket szigo-
rúan ellenőrizni fogják. Egy odesszai tudósítás sze-
rint a kholera már Bakuban is kitört s huszonhárom 
embert pusztított el. Tifliszben is történt néhány 
kholera-eset, de a hatóságok ezekről még nem kap-
tak hivatalos jelentést. 

Különfélék. 
— A cigánylaposl borbélyválasztás. Két borbélyuk volt 

a cigánylaposi iszkápás cigányoknak. Horák József, meg Baka 
Mihály. Minthogy azonban a két ember sehogy se tudott meg-
élni, de meg Horáknak a borotvaja olyan volt, hogy az iszká-
pások nappal is csillagosnak látták tőle az eget, határozatba 
ment, hogy alkotmányos uton fognak borbélyt választani. Meg-
állapították mindenekelőtt a szavazatképességet. A lajstromba 
tizenöt éven felöl mindenkit, tizenöt éven alul csak azt vették 
fel, a ki száz iszkápát tud verni naponkint. A választás napia 
junius 19-én volt. Nagy nap volt az Cigánylaposon. Zászlódisz, 
muzsikaszó, kortesnóták csak ugy meg voltak, mint más alkot-
mányos választásnál. Meg a programmbeszéd se hiányzott. Baka 
Mihály egy hordóra állt, onnan tette kijelentéseit, ígérvén, 
hogy ha megválasztják, Parisból fog borotvát hozatni s két 
hétig díjtalanul dolgozik. Képzelhetni, hogy mennyi ember tó-
dult ki a városból e ritka látványosságra. A jelöltek az alkot-
mányos költségek fedezésére perselylyel jártak körül. Még 
vesztegetés is volt, a mi hozzátartozik az alkotmányossághoz. 
Délután négy órakor volt a felvonulás. Talicskán tolták a bi-
zalmi férfiakat és szavazókat, utána pedig ugyancsak talicskán 
a két jelölt haladt cilinderrel és gatyában. Kölcsönös éljenzés, 
abcugolás stb. után megeredt a szavazás a ponyvasátorban 
Este hat órakor bezárták a szavazást. Horák 300, Baka ÖáO 
szavazatot kapott s igy Baka Mihály lett Cigánylapos borbélya, 
és pedig 320 szótöbbséggel. A mint megválasztották, mindjárt 
expreszlevelet irt Párisba uj borotváért, aztán viszavonult a 
tiszteletére rendezett bankettre." Az újonnan megválasztott bor-
bély — mint elvegezék — öt iszkápát fog kapni minden 
borotválás után. A választás példás rendben foly le ; ínég egy 
kis alkotmányos verekedés sem volt. 

— K i m o n d o t t n agyobba t ? B. zenetanár 
azt állította : két sertést ugy hizlalt ki, hogy mikor éhe-
sek voltakés röfögtek, közvetlen közelükben zongorázott 
nekik, míg le nem feküdtek. M. rajztanár pedig akként 
hizlalt ki 4 darabot, hogy az etetés idejében árpa és 
kukorica szemeket rajzolt ellőttük. 

— H o g y , l á t* a vak ? Egy hamburgi or-
vosi szaklapban egy vak ember cikket kőzöl, a mely-
ben a többi közt azt bizonyítja, hogy téves az a 
felfogas, mintha a vak az ő látóképjssegének pót-
lasára a tapintás érzékét használná főképpen, mert 
sokkal inkább használja a hallást. Nemcsak a hal-
lása élesebb a vaknak, hanem megkülönböztető ké-
pessége is csaknem hihetetlen s e tehetségénél fogva 
képes a városok utcáin minden vezető nélkül járni. 
Minthogy a vak a külvilág benyomásait legnagyobb 
részt hallása által nyeri, gyakran megtörténik, hogy 
valamely személy beszéd-hangja jobb meggyőződése 
dacára is tévútra vezeti őt s ahhoz vonzódik, a kit 
a hang után rokonszenvesebbnek itél. Egy vak leány 
például többször hallott egy énekesnőt s ezt annyira 
ideális lénynek rajzolta magának képzeletében, hogy 
mikor valaki őt az énekesnő feslett életmódjáról 
felvilágosította, igy kiáltott fel: .Ha ez a hang is 
csal, akkor minden a világon hazugság.tf 

Irodalom 
— A .Magyar Géniusz" cimü társadalmi, irodalmi és 

művészeti heti lap, mely Hevesi József és Karcag Vilmos 
szerkesztésében folyó évi január hó 1-én indult meg, rövid fél-
évi fennállása után, máris a legkedveltebb, legelterjedtebb ké-
pes hetilap Magyarországon. Munkatársai közé tartoznak legelső 
íróink és művészeink, kik a magyar olvasó közönségnek egy, 
valóban a legmagasabb niveaun álló lapot nyújtanak. Különö-
sen kiemelhetjük munkatársai közül irodalmunk egyik büszke-
ségét, Dóci Lajost, a ki kizárólag a .Magyar Géniuszának 
írja gyönyörű ¿arcacikkeit, mini e lapnak állandó rendes inun-

3. 
katársa.Egyik specialitását a .Magyar Géniuszának képelik a 
szines illusztrációk és mellékletek, melyekkel még a külföld 
hasonnemü vállalatokat is túlszárnyalta. Ezeken kivül közöl 
minden szamában regényt első íróinktól (a most folyó félévben 
Benickyné-Bajza Lenkétől); elbeszéléseket, költeményeket, is-
meretterjesztő cikkeket, irodalmi és művészeti tárgyú közlemé-
nyeket, a heti események bírálatát satyrikus tollal, közlemé-
nyeket a hadsereg köréből stb. stb. Különösen nagy kedveit-
ségnek örvendenek arcképtanulmányaink, melyekben az előfi-
zetőknek beküldött arcképeit mutatjuk be hü reprodukcióban 
s az arcképből előkelő írók magyarázzák meg az illetőnek 
jellemét, gondolkodásmódját. Mint képzelhető, e rovat iránt 
nagy erdeklödés mutatkozik. — Mindezek mellett a .Magyar 
Géniusz* a legolcsóbb hetilapok egyike s a közönség, mely 
méltán érdeklődik az illusztrációk iránt, melyek az eseménye-
ket képekben mutatják be, könnyű szerrel juthat e fényes 
kiállítású laphoz. A .Magyar Géniusz* előfizetési ára egész 
évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedevre 2 frt 50 kr. Az újonnan 
belépő előfizetőink a .Kenyér* cimü emlék lapot ingyen kap-
ják. A wMagyar Géniusz" szerkesztősége és kiadóhivatala Bu-
dapest, VU. Kerepesi-ut 14. 

A r é g i és a mai eskü. 
A középkorból fenmaradt s a XIX. század első 

felében is a bíróságok előtt tett esküformákat ma 
mar nem igen ismerik. Pedig abban az időben vallás 
szerint osztályozták az embereket, s minden vallás-
felekezetbeli másképen lett meghiteltetve. 

A katholikus akár mint peres fél, akár mint 
tanú, a bíróság asztalara kitett feszületre tette jobb-
kezének ket ujját, a biró két szentelt gyetyat gyúj-
tott a feszület két oldalára s igy eskette meg az 
Atya, Fiu és Szentlelek nevében, vagyis a Szent Há-
romságra, hogy igazat mondott. 

Azon keresztények, akik a Szent-Háromságra 
esküt nem tehettek, vagy az Isten nevében hasonló 
módon, vagy az ég felé nyújtott jobb kéz mutató 
és közép ujjának felemelésével tették le a hitet. 

Nehéz volna ma meghatározni, vájjon akkor 
volt-e több hamis eskü a bíróságok előtt, vagy mii 
amikor az egész eskütétel csak anynyibol áll, hogy 
tanú vagy pores fél jobb kezét szivére téve mondja 
el, hogy igazat vallott s befejezi ekként: 

.isten engem ugy segéljen!* 
A mai esküforma nem ismer valláskülönbsé. 

get, akar katholikus, akar protestáns, akár zsidó, akar 
unitárius, vagy bármely vallású iegyen a tanú, vagy 
peres fél, az esküminta egy és ugyanaz. 

Miként emiitettem, a régibb joggyakorlat az 
eskütétel mikéntiségét még a keresztények között is 
külön-külön hatarozta meg, a zsidókat meg majdnem 
kivette az e*küforma és letétele által a törvényes 
eljárás alól. 

Régibb peres iratok közt kutatva, az 50-es évek 
idejéből találtam egy ilyen régi kivételes eskümintát. 

Miután a mai nemzedék az ilyen eskümintáról 
fogalommal sem bírhat, jónak láttam azt ugy, amint 
találtam, egész terjedelmében közzé tenni: 

Zsidó tanú eskűformája. 

Melyet a Talmudra tett kézzel, föltett kalappal, 
napkelet felé fordulva, a zsinagógában, halottas ing-
ben — vagy ha máshol is, legalább valamely meg-
hitelt (Beglaubter) zsidó előliáró jelenlétében és pa-
lástöltéssel szokás vele letétetni: 

.En N. N. esküszöm az élő istenre, a szent is-
tenre, a mindenható istenre, ki az eget, földet, ten-
gert és mindeneket, mik azokban vannak, teremtettei 
hogy a kérdésbeli dolog felől mindeneket, amit lát-
tam, hallottam vagy tapasztaltam, igaz lelkiisméret 
szerint megvallok, semmit abból el nem tagadok 
és semmit hozzá nem adok. Ha pedig ellenkezőt 
cselekedném: a föld engem nyeljen el, mely Dátánt 
és Abiront elnyelte; a gutaütés és bélpoklosság száll-
jon meg, mely Elizeus könyörgésére Szíriai Námánt 
elhagyta és Elizeus szolgáját, Jezit megszállotta. És 
ha hamisan esküszöm: a nyavalyatörés, a vérfolyás 
jöjjön rám, a hirtelen guta üssön meg és a vélet-
len halál ragadjon el. Veszszek el testestül, lelkestül 
és minden vagyonostul és Ábrahám kebelébe soha 
ne jussak. És ha hamisan esküszöm, a Sinai hegyen 
Mózesnek adatott törvény engem törüljön el, és 
minden iras, mely Mózes ót könyvében írva van, 
kárhoztasson el és ha esküvésem nem igaz, törüljön el 
engem Adonaj és aző istenségének hathatósága. Amen, 

Szerkesztői üzenetek. 
F.-Tóth István urnák. Helyben. A vadaszerdei 

telepre vonatkozólag beküldött nyilatkozatát a szer-
kesztő távollétében nem hozhatjuk. A dolog külön* 



76. jnám. 
— Horgosról a következő sorok közlésére 

kérettünk fel az ottaui elöljáróság által: 
A .Szentesi Lap* folyó évi 72-ik számában 

.Zilált állapotok* cimü vezércikkében azon állítás fog 
laltatik, hogy a horgosi tanítókat hónapok óla a 
község nem birja fizetni, s ez emberek ugy jutottak 
fizetésökhöz, hogy a jegyző magán váltóra kölcsönt 
vett fel, s ebből fizette ki a tanitókat. — Az igazság 
érdekében indíttatva érezzük magunkat a kővetkezők 
kijelentésére: 

A horgosi tanítók fizetései e hó folyamán a köz-
ségi pénztárból teljesen ki lettek szolgáltatva, s igy 
azon állítás, hogy azok a jegyző által magánváltóra 
felvett kölcsönből lettek volna fizetve, téves és félre-
értésen alapszik, mert a jegyző által e célra kölcsön 
felvéve nem lett. 

Amidőn e nyilatkozatunknak b. lapjában való 
szíves közzétételét kérjük, maradtunk a tek. szer-
kesztő urnák 

Horgoson, 1892. junius hó 28-án. 
Zubricky Pál, Balogh János, 

községi jegyző. községi bíró. 

A felelős szerkesztő távollétében közöljük e 
nyilatkozatot ugy, a mint beküldetett, ez azonban a 
hivatkozott cikkben közölteket lényeges nem cáfolja 
meg. A tény az — és ezt az elöljáróság fenti nyilatko-
zatával hivatalosan is megerősíti, — hogy a tanítók 
hónapokig nem kapták meg a községi pénztárból fize-
téseiket, s hogy az elmaradt fizetéshez végre e hó-
nap közepe táján jutattak csak hozza, mindenesetre 
megcáfolhatlanul igazolja a .Szentesi Lap" azon 
állítását, hogy Horgos község pénzügyeit a Stammer-
féle közigazgatás a legziláltabb helyzetbe sodorta. 

Hazánk és a főváros, 
— A z 1848-49. évi e rek lyéknek a fő-

városi vigadóban látható muzeuma megszerezte Gá-
bor Áronnak összes megmaradt ereklyéit, Turóci 
Mózeshez irt rendkívül érdekes leveleit, továbbá a 
könyvet, a melyből Gábor Áron az ágyuöntést ta-
nulmányozta. E könyvnek igen sok lapjain olvasha-
tók Gábor Áronnak ironnal irt jegyzetei. — A kézdi-
vásárhelyi agyuőntő és felszerelő gyárműhely képe 
most készül a leghívebb leírások és rajzok nyomán 
E festményen láthatók Gábor Áron és Turóci Mózes 
munkálkodása az ágyugyárműhely nagy számú mun-
kásai közt. A kép igen nagy és szép. — Az 1848-
49-i honvéd-emléklapból eddig már igen sok példányt 
rendeltek meg, nemcsak a még élő honvédek, hanem 
olyan családok is, a kiknek valamelyik rokon tagja 
részt vett a dicső szabadságharcban. Az illető 1848 
49-iki honvéd neve és rangja az emléklapon a Hun-
jaria által megkoszorúzott keretben arany Detükkel 
lesz leirva. A névtől jobbra, a szabadságharc nagy-
jai: Damjanich, Pertzel, Batthyány, Petőfi, Klapka 
stb. továbbá a különféle honvéd csapatok és öltö-
zetek gyönyörű szinnyomatban láthatók. Ez emlék-
lap díszpéldánya 2 frt, olcsóbb példánya 1 frt. A 
kép jövedelme a fővárosi vigadóban látható 1848-
49-i magán ereklye gyűjtemény gyarapítására lesz 
fordítva. 

— Szép j e l ene t r ő l adnak számot a fővá-
rosi lapok tudósításai a nagyváradi Szent-László 
király ünnepségekről szólva. A nagy diszbanketten 
ugyanis a Bach István karnagy vezetése alatt álló 
37. ezredbeli zenekar rázendeitette a ,Szózat"-ot s 
József Ágost főherceggel az egész társaság felállt s 
ekkor folyt le az a megható jelenet, mely felejthetet-
len lesz azok előtt, kik e lakomán résztvettek. A két 
főherceg, az összes püspökök, főrendek, katonák és 
polgárok együtt énekelték a nagy király emlékére 
rendezett lakomán a .Sxózat"-ot. A lelkesedés tüze 
hatotta át a jelenvoltak szivét, mindenki énekelt és 
mindenki kőnyezett, József Ágost és László főherceg 
lelkesen énekelték: 

9Áldjon vagy verjen sors keze, 
Itt élned vagy meghalnod kell", 

mialatt Schlauch maga ís énekelve, kezeivel taktust 
vert. Ehhez hasonló szépre nem emlékezünk. Ez az 
igazi Szent-László jubileum. Mindnyájunk előtt ugy 
tűnt fel, mintha megjelent volna előttünk a daliás 
magyar király alakja, a homlokát köröző dicsfény-
nyel, hagyományos szépségű arcáról a boldogság 
fénye sugároznék e lélekemelő látványon, a mint az 
uralkodóház két nagyreményű sarja, a magyar 
katholikus egyház fejedelmei és a nemzet annyi kiváló 
férfia egy szivvé forrnak a hazaszeretetben. A meg-
ragadó jelenet hatása uralta az egész társaságot 
még azután is, hogy a két ifjú főherceg a Szózat 
eléneklése után a jelenlevők lelkes éljenzése közt az 
étteremből távozott. 

SZENTESI LAP. 
— "Meg l övöm az istent." Mosócon tör-1 

tént Űrnapkor, hogy egy Szkala nevű ember, a ki 
a mozsarak sütőgetésével volt megbízva, mielőtt a 
mozsarat elsütötte volna, igy szólt a körülötte álló 
suhancokhoz; ,No most mindjárt meglövöm az is-
tent." Ebben a pillanatban a szivarjából tűz esett 
a mozsárra s ez elsülve, elhordta a káromkodó 
fejét. — A hirért különben a .Felvidéki Hiradó" 
felelős. 

Külföld. 
— A kho l e r a kitöréséről egyre fenyegetőbb 

jelentések érkeznek Oroszországból. Így a .Times" 
jelenti, hosry egy hajón, mely Kalkuttából (India) 
indult el Hullba, kitört a kholera, ugy, hogy a hajó 
kénytelen volt visszatérni a kikötőbe. A 26 főnyi 
legénységből 6 meghalt és 18 betegen fekszik. Csak 
öt embert kiméit meg a járvány. A kikötőorvosok 
konstatálták, hogy egészségtelen hus fogyasztásából 
származott a baj. — Teheránból (Persia) jelentik 
ugyancsak a .Times"-nek, hogy Mestedben két nap 
alatt 550 ember halt meg kolerában, a hivatalos 
jelentés azonban csak 80—100 halálesetet konstatál 
naponkint. Az orosz kormány végre hivatalosan elis-
meri, hogy a Kaspi-tenger keleti vidékéről a kholera 
rohamosan közeledik európai Oroszország felé. A 
pétervári hivatalos lap közli a belügyminiszternek a 
kholera tovább terjedésének meggátlására vonatkozó 
intézkedéseit. Ezek szerint mindazokba a helysegekbe, 
melyeket a közeledő járvány fenyeget, egészségügyi 
bizottságokat neveznek ki s az élelmiszereket szigo-
rúan ellenőrizni fogják. Egy odesszai tudósítás sze-
rint a kholera már Bakuban is kitört s huszonhárom 
embert pusztitott el. Tifliszben is történt néhány 
kholera-eset, de a hatóságok ezekről még nem kap-
tak hivatalos jelentést. 

Különfélék. 
— A olgánylapo8l borbélyválasztás. Két borbélyuk volt 

a cigányiaposi iszkápás cigányoknak. Horák József, meg Baka 
Mihály. Minthogy azonban a két ember sehogy se tudott meg-
élni, de meg Horáknak a borotvája olyan volt, hogy az iszká-
pások nappal is csillagosnak látták tőle az eget, hatarozatba 
ment, hogy alkotmányos uton fognak borbélyt választani. Meg-
állapították mindenekelőtt a szavazatképességet. A lajstromba 
tizenöt éven felöl mindenkit, tizenöt éven alul csak azt vették 
fel, a ki száz iszkápát tud verni naponkint. A választás napia 
junius 19-én volt. Nagy nap volt az Cigánylaposon. Zászlódisz, 
muzsikasző, kortesnóták csak ugy meg voltak, mint más alkot-
mányos választásnál. Meg a programmbeszéd se hiányzott. Baka 
Mihály egy hordóra állt, onnan tette kijelentéseit, Ígérvén, 
hogy ha megválasztják, Parisból fog borotvát hozatni s két 
hétig díjtalanul dolgozik. Képzelhetni, hogy mennyi ember tó-
dult ki a városból e ritka látványosságra. A jelöltek az alkot-
mányos költségek fedezésére perselylyel jártak körül. Még 
vesztegetés is volt, a mi hozzátartozik az alkotmányossághoz. 
Délután négy órakor volt a felvonulás. Talicskán tolták a bi-
zalmi férfiakat és szavazókat, utána pedig ugyancsak talicskán 
a két jelölt haladt cilinderrel és gatyában. Kölcsönös éljenzés, 
abcugolás stb. után megeredt a szavazás a ponyvasátorban 
Este hat órakor bezárták a szavazást. Horák 300, Baka 6:20 
szavazatot kapott s igy Baka Mihály lett Cigánylapos borbélya, 
és pedig 320 szótöbbséggel. A mint megválasztották, mindjárt 
expreszlevelet irt Párisba uj borotváért, aztán viszavonult a 
tiszteletére rendezett bankettre." Az újonnan megválasztott bor-
bély — mint elvégezék — öt iszkápát fog kapni minden 
borotválás után. A választás példás rendben foly le; még egy 
kis alkotmányos verekedés sem volt. 

— K i m o n d o t t n agyobba t ? B. zenetanár 
azt állította : két sertést ugy hizlalt ki, hogy mikor éhe-
sek voltakés röfögtek, közvetlen közelükben zongorázott 
nekik, mig le nem feküdtek. M. rajztanár pedig akként 
hizlalt ki 4 darabot, hogy az etetés idejében arpa és 
kukorica szemeket rajzolt ellőttük. 

— Hogy , l á t " a vak P Egy hamburgi or-
vosi szaklapban egy vak ember cikket kőzöl, a mely-
ben a többi közt azt bizonyítja, hogy téves az a 
felfogas, mintha a vak az ő látóképességének pót-
lására a tapintás érzékét használná főképpen, mert 
sokkal inkább használja a hallast. Nemcsak a hal-
lása élesebb a vaknak, hanem megkülönböztető ké-
pessége is csaknem hihetetlen s e tehetségénél fogva 
képes a városok utcáin minden vezető nélkül járni. 
Minthogy a vak a külvilág benyomásait legnagyobb 
részt hallása által nyeri, gyakran megtörténik, hogy 
valamely személy beszéd-hangja jobb meggyőződése 
dacára is tévútra vezeti őt s ahhoz vonzódik, a kit 
a hang után rokonszenvesebbnek itél. Egy vak leány 
például többször hallott egy énekesnőt s ezt annyira 
ideális lénynek rajzolta magának képzeletében, hogy 
mikor valaki őt az énekesnő feslett életmódjáról 
felvilágosította, igy kiáltott fel: .Ha ez a hang is 
csal, akkor minden a világon hazugság." 

3. 
katársa.Egyik specialitását a .Magyar Géniu9Z*-nak képesik a 
színes illusztrációk és mellékletek, melyekkel még a külföld 
hasonnemü vállalatokat is túlszárnyalta. Ezeken kivül közöl 
minden szamában regényt első íróinktól (a most folyó félévben 
Benickyné-Bajza Lenkétől); elbeszéléseket, költeményeket, is-
meretterjesztő cikkeket, irodalmi és művészeti tárgyú közlemé-
nyeket, a heti események bírálatát satyrikus tollal, közlemé-
nyeket a hadsereg köréből stb. stb. Különösen nagy kedveit-
ségnek örvendenek arcképtanulmányaink, melyekben az előfi-
zetőknek beküldött arcképeit mutatjuk be hü reprodukcióban 
s az arcképből előkelő írók magyarázzák meg az illetőnek 
jellemét, gondolkodásmódját. Mint képzelhető, e rovat iránt 
nagy érdeklődés mutatkozik. — Mindezek mellett a «Magyar 
Géniusz4 a legolcsóbb hetilapok egyike s a közönség, mely 
méltán érdeklődik az illusztrációk iránt, melyek az eseménye-
ket képekben mutatják be, könnyű szerrel juthat e fényes 
kiállítású laphoz. A „Magyar Géniusz* előfizetési ára egész 
évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedevre 2 frt 50 kr. Az újonnan 
belépő előfizetőink a .Kenyér" című emlék lapot ingyen kap-
ják. A „Magyar Géniusza szerkesztősége és kiadóhivatala Bu-
dapest, VII. Kerepesi-ut 14. 

Irodalom 
— A „Magyar Géniusz" cimü társadalmi, irodalmi és 

művészeti heti lap, mely Hevesi József és Karcag Vilmos 
szerkesztésében folyó évi január hó 1-én indult meg, rövid fél-
évi fennállása után, máris a legkedveltebb, legelterjedtebb ké-
pes hetilap Magyarországon. Munkatarsai közé tartoznak legelső 
íróink és művészeink, kik a magyar olvasó közönségnek egy, 
valóban a legmagasabb niveaun álló lapot nyújtanak. Különö-
sen kiemelhetjük munkatársai közül irodalmunk egyik büszke-
ségét, Dóci Lajost, a ki kizárólag a „Magyar Géniuszának 
írja gyönyörű tárcacikkeit, mint e lapnak állandó rendes mun-

A régi és a mai eskü. 
A középkorból fenmaradt s a XIX. század első 

felében is a bíróságok előtt tett esküformákat ma 
mar nem igen ismerik. Pedig abban az időben vallás 
szerint osztályozták az embereket, s minden vallás-
felekezetbeli másképen lett meghiteltetve. 

A katholikus akár mint peres fél, akár mint 
tanú, a bíróság asztalara kitett feszületre tette jobb-
kezének ket ujját, a biró két szentelt gyetyat gyúj-
tott a feszület két oldalára s igy eskette meg az 
Atya, Fiu és Szentlelek nevében, vagyis a Szent Há-
romságra, hogy igazat mondott. 

Azon keresztények, akik a Szent-Háromságra 
esküt nem tehettek, vagy az Isten nevében hasonló 
módon, vagy az ég felé nyújtott jobb kéz mutató 
és közép ujjának felemelésével tették le a hitet. 

Nehéz volna ma meghatározni, vájjon akkor 
volt-e több hamis eskü a bíróságok előtt, vagy ma9 

amikor az egész eskütétel csak anynyibol áll, hogy 
tanú vagy peres fél jobb kezét szivére téve mondja 
el, hogy igazat vallott s befejezi ekként: 

.Isten engem ugy segéljen!" 
A mai esküform& nem ismer vallásküiönbsé. 

get, akar katholikus, akar protestáns, akár zsidó, akar 
unitárius, vagy bármely vallású iegyen a tanú, vagy 
peres fél, az esküminta egy és ugyanaz. 

Miként említettem, a régibb joggyakorlat az 
eskütétel mikéntiségét még a keresztények között is 
külön-külön hatarozta meg, a zsidókat meg majdnem 
kivette az e»küforma és letétele által a törvényes 
eljárás alól. 

Régibb peres iratok közt kutatva, az 50-es évek 
idejéből találtam egy ilyen regi kivételes eskümintát. 

Miután a mai nemzedék az ilyen eskűmintáról 
fogalommal sem bírhat, jónak láttam azt ugy, amint 
találtam, egész terjedelmében közzé tenni: 

Zsidó tanú esküformája. 

Melyet a Talmudra tett kézzel, föltett kalappal, 
napkelet felé fordulva, a zsinagógában, halottas ing-
ben — vagy ha máshol is, legalább valamely meg-
hitelt (Beglaubter) zsidó elöljáró jelenlétében és pa-
lástöltéssel szokás vele letétetni: 

,En N. N. esküszöm az élő istenre, a szent is-
tenre, a mindenható istenre, ki az eget, földet, ten-
gert és mindeneket, mik azokban vannak, teremtette» 
hogy a kérdésbeli dolog felől mindeneket, amit lát-
tam, hallottam vagy tapasztaltam, igaz lelkiisméret 
szerint megvallok, semmit abból el nem tagadok 
és semmit hozzá nem adok. Ha pedig ellenkezőt 
cselekedném: a föld engem nyeljen el, mely Dátánt 
és Abiront elnyelte; a gutaütés és bélpoklosság száll-
jon meg, mely Elizeus könyörgésére Szíriai Námánt 
elhagyta és Elizeus szolgáját, Jezit megszállotta. Es 
ha hamisan esküszöm: a nyavalyatörés, a vérfolyás 
jöjjön rám, a hirtelen guta üssön meg és a vélet-
len halál ragadjon el. Veszszek el testestül, lelkestül 
és minden vagyonostul és Ábrahám kebelébe soha 
ne jussak. És ha hamisan esküszöm, a Sinai hegyen 
Mózesnek adatott törvény engem törüljön el, és 
minden iras, mely Mózes ót könyvében írva van, 
kárhoztasson el és ha esküvésem nem igaz, törüljön el 
engem Adonaj és aző istenségének hathatósága. Amen, 

Szerkesz tő i üzenetek. 
F.-Tóth István urnák. Helyben. A vadaszerdei 

telepre vonatkozólag beküldött nyilatkozatát a szer-
kesztő távollétében nem hozhatjuk. A dolog külöu-



4. oldal. 
ben sem Jbir oly közérdekű jelleggel, hogy érette 
polemiába^bocsájtkozní érdemes volna. 

Több képviselőnek Szegvar. Fenti izenetünk első 
része önöknek is szól. Személyi vonatkozású nyilat-
kozatok közlésének megengedését a felelős szerkesztő 
maganak tartotta fenn. 

2 . . . kának. Helyben, igéretünkhöz képest, 
im itt közöljük válaszát egész terjedelmében: . 

Válasz 2:-nek. 
Hallgatom lantjának 

Gyönyörű zengését, 
Szerelmes szivének 

Szörnyű epedését; 
Hallgatom, hallgatom . . 

S bus zengemenyének 
Viszhangi szivemben 

ilyeténkép kélnek : 

Kenetlen talicska 
Szörnyű csikorgása, 

Vagy üres bordónak 
Mélabús kongása, 

S mint egy veg kanavász 
Végig repesztése: 

Ugy tűnik tel nekem 
Lantjanak zengése. 

Boldogtalan jószág, 
Vén girbes Pegazus! 

Mi bűnt követtél el, 
Hogy ily kezekre juss? 

— Ugy kell, vén ostoba, 
Sorsod megérdemled, 

Hisz mégis boszantó 
Végtelen türelmed. 

És most, ifjú lantosi 
Haldd meg feleletem; 

Képedet szüntelen 
Esengve ölelem ; 

Erted eped lelkem. 
Nem futok el tőled, 

Nem haragszom reád 
Es nem is gyűlöllek. 

S ha majd égö szivem 
Tenszivedre vonod, 

S eperajkam édes 
Mézét, ha csókolod: 

Ugy simitlak képen 
Ebadta költője, 

Hogy kiköpöd egy pár 
Záptogadat tőle. 

Tanulság * 
Így dallotok füzfahajtás, 
Elmaradt a remélt hatás. 

Szürszabó-N. Kálmán urnák! 
Azt hallottam, hogy ön felőlem a helybeli „Sz. és 

V." ujsagban kicsinylőleg irt, tehát nehogy hallgatásom 
helybenhagyásnak^ vétessék, önnek következőleg 
válaszolok: 

Az adóleszámolási évek közül most az 1888. 
evi következik munkaba vetelre, ennek évi vállalati 
dija 40ti frt, tehát ha tetszik, a következő ajanlatot 
teszem : atadoui önnek, vagy bárkinek ezen évi le-
számolást 306 frtért, — mert 100 frt szükséges 
a felülvizsgálat dijaira, — ugy azonban, hogy ön 
kötelezi magat az utasitas ertelmében a leszámolást 
keresztül vinni s a városi képviselő testület 126.—891. 
kgy. szamu végzése ertelmében fogja tőlem fizeté-
sei meg kapni, ugy és akkor, a mint én az eddigi 
befejezett évi főkönyvekért már megkaptam. Joga-
ban all önnek a felülvizsgalatra egy egyént vá-
lasztani. Ha helyben lesz hagyva munkája, akkor 
kiűzetem önnek a 306 irtot, ellenesetben ön fizet 
nekem 612 frtot. A pénzt természetesen letétbe he-
lyezzük. Tartozik ön hajnali 4 órától délelőtt 8 óráig, 
délután 6 órától esti 9—10 óráig az adóleszámolasi 
uivatai helyisegeben dolgozni és a munkát annyi 
idő alatt bevégezni, mint eddig én mar három évit 
bevegeztem. Jelenlétére én fogok felügyelni, mint a 
képviselő testület megbizottja. 

Ajanlatanak hozzám leendő benyujthatasára 8 
napot tűzök ki. Azt hiszem, ezidő szerint elég ért-
hetően adtam meg válaszomat. 

Szentes, 1892. junius 30-án. 
Juhász János, 
adólesz. megbizott. 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra ¿5 perc reggel, 12 óra 25 perc 
délután, 2 óra 35 perc délután. 

Félegyházara érkezik 12 óra OS perc délután, 4 óra 4ti 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

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

Csotigrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 02 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 

SZENTESI LAP. 

Fileay házára 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. 

délegyháza—szegedi vonal. 

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

Dorozsina felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 
Szegedre érkezik 1 óra perc d. u. 6 óra57 perc este 

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

Péteri fele)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
Felegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 

41 perc délután. 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 

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

Ut> perc délután, 9 óra Uö perc éjjel. 
Szegedre erkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 

délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra ejjel, 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. 

76. szám. 

fizetéssel javadalmazott 

javadalmazott 

javadalmazott 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedese vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 1892. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 

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

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

Lefelé ; 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 orakor. Éjjelizes Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasarnap reggel 4 óra&or. Szentesről ugyanezen na-
pokon es pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

4. évi 500 frt 
adótiszti állásra; 

5. évi 500 frt fizetéssel 
adóügyi fogalmazói állásra ; 

6. évi 4 0 0 frt fizetéssel 
rendőrbiztosi ál lásra; 

7. évi 4 0 0 — 4 0 0 frt fizetéssel javadalmazott 
két Írnoki állásra; továbbá az ez idő szerint 
betöltetlen 8. évi 600 frt fizetéssel javadalmazott 
alkapitányi állásra; 

9. évi 5 0 0 frt fizetéssel javadalmazott 
árvaszéki kiadói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen 
állások bármelyikét elnyerni kivánják, hogy 
képesítettségüket igazoló bizonyitványnyal fel-
szerelt kérvényüket 1892. évi jul ius hó 
11-ik napjának d. u. 5 órájáig hozzám 
nyújtsák be. 

Megjegyezem, mikép a megválasztandó 
alszámvevő és az adópénztári tiszt 1 0 0 0 — 1 0 0 0 
frt, az adótiszt pedig 500 frt biztosítékot kö-
teles a városi szervezeti szabályrendelet értel-
mében letenni, továbbá, hogy az alszámvevői 
állás a legközelebbi általános városi tisztújí-
tásig a többi állás pedig élethossziglan töl-
tetik be. 

Szentesen, 1892. évi junius hó 27-én. 

1—3 Dr. Csató Zsigmond, alispán. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszent marton —szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
Szolnokra erkezik 11 óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

perc éjjel. 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjjel 
Szentesre erkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

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

4751. sz. 1892. 
Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresített és a városi képviselőtestület által 
választás utján betöltendő következő tiszti 
állásokra; 

1. évi 300 frt fizetéssel javadalmazott 
kerületi orvosi állásra; 

2. évi 500 frt fizetéssel javadalmazott 
alszámvevői állásra ; 

3. évi 500 frt fizetéssel javadalmazott 
adópénztári tiszti ál lásra; 
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Vörös disznópor. 
Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek 

bizonyult a sertések között nagy pusztítást okozó orbáne (Rothlauf), 
l éptá lyog (Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz emésztés 
hasmenés (Ruhr Durchfall) nátha és hurut ellen. 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként 
kétszer vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi 
kevertessék sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozzaa sörte 
hullatást és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt 
okozó bajnak veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 
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tontos, 1891 Nyomatott Sima Ferenc gyormjtójáa. 




