
XXII. évfolyam 1892. 83. szám. Vasárnap, julius 17, 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

szellemi részét illető közlemé-
és az előfizetési pénzek is 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézvt 
a lap egy oldala ü helyre van beosztvi 
Egy aely ara 90 kr. Bélyegdíj mindéi 

oeiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Sehónfeld A. könyrkereeke-

deseben is felvétetnek 

Bórmentetlen levelek esak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

H y i l t t é r - b e n 
minden egyes ser közlése 30 kr 
Kóxiratsk vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
t . t f rsap, ks iéss és péstekss re jee l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelöt szerkesztő és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SoMsffcfi A. kisyv- «• papirkarstksdstéles. 

Ugyanitt egyes számok n kaphatók. 

Egyenlő mértéket kérünk! 
Lapunk mult számában számot adtunk 

azon vizsgálat eredményéről, melyet Zsilinszky 
főispán dr. Cicatricis megyei főjegyző közben-
jöttével tartott Szentes város hivatalaiban. 

Két hivatalnok felfüggesztése lett a vizs-
gálat vége. Szomorú dolog és mert közelről 
érdekel bennünket és azon irányzatot, melyet 
a megyei és községi kormányzattal szemben 
mi programmszerüleg képviselünk, foglalkozni 
kívánunk vele. 

Először is kijelentjük, hogy ha komoly 
mulasztást fedezett fel a főispán, megelége-
déssel vesszük tudomásul, hogy erélylyel és 
kellő szigorral járt el a muladékos tisztvi-
selőkkel szemben. 

De azt a kérdést vagyunk bátrak felvetni, 
hogy ha a főispán egyszeri vizsgálattal oly 
hibákat és mulasztásokat fedezett fel, melyek 
súlyos fegyelmi vétséget képeznek, teljesitette-e 
ellenőrző kötelességét a polgármester? — 
Hiszen ezeket a hibákat neki kellett volna 
felfedezni, s neki kellett volna a megtorló 
eljárás iránt a törvényes lépéseket megtenni. 
— S ha nem tette vagy azért; mert nem 
képes a hibák felfedezésére, vagy mert nem 
gyakorolta a kellő felügyeletet és el lenőrzést: 
akkor mi abból a konsekventia ? — Az, hogy 
fegyelmi vizsgálat alá vonandó a polgármester 
is ; mert ő a felelős a városi administratióban 
első sorban mindenért. 

A főispáanak ezt tudnia kell s tudja is, 
hát azt az erélyt és jogos szigort, melyet a 
két aljegyzővel szemben gyakorolt, miért nem 
alkalmazta a polgármesterrel i s? 

Hiszen az ő főispánsága alatt történt 
már az, ha jól emlékszünk, hogy a Döme féle 
sikkasztásért ellenőrzés elmulasztása cimén 
fegyelmi vizsgálatott rendeltek el és anyagi 
felelősséget mondtak ki Balogh János ellen, kinek 
polgármestersége idejéből a Döme-féle szám-
adások még megyeileg is fölül voltak vizs-
gálva és helyben voltak hagyva, bár minden 
kételyt kizáró bizonyságnak tűnik fel, hogy 
Balogh János idejére visszamenőleg hamisit-
tattak meg a számadások. — Ezt bizonyítja 
a sikkasztók vallomása is, tehát Balogh Jánost 
csak a bosszú fegyverével, mesterségesen lehe-
tett belevonni a felelősségbe; de mégis bele-
vonták. 

Hát kérdjük, hogy ha Balogh Jánost 
anyagi és erkölcsi felelősségre lehetett vonni 
oly mulasztásért, mely vele szemben már csak 
azért sem igazolható b e ; mert az ő idejéből 
minden számadás fölül vizsgáltatott: vajon 
miként lehet a felelősség köréből kihagyni 

dr. Tasnádit ? — Erre szeretnénk mi meg-
nyugtató választ kapni. 

S ezt a választ legkivált elvárnánk a 
vármegye uj főjegyzőjétől, kit programmjánál 
fogva is elkötelezettnek, képzettségénél fogva 
pedig feltétlen képesnek tartunk arra, hogy 
a felügyelet és ellenőrzésből eredő konsekven-
tiát minden irányban levonja és levonhassa. 

Ha a két tisztviselő ellen folyamatban 
tett fegyelmi vizsgálat során felmerülő körül-
ménytől van függővé téve ez irányban a to-
vábbi eljárás, akkor megnyugszunk és tovább 
nincs ez időszerint szavunk ehez a dologhoz; 
de egyébként mi feltétlen követeljük az egyenlő 
mérték alkalmazását. 

S ez alól — azt hisszük, — hogy Stam-
mer egtávozásay után már nem bújhat ki senki, 
még Stammer cselekedte polgármester s e ! 

— E g y kis he lyre igaz í t ás . Szentes vá-
ros hivatalaiban tartott főisr.ani vizsgálat alkalmá-
ból irtuk, hogy: mint halljuk, a főispán miniszteri 
biztost kér a szentesi hivatalok megvizsgálására, s 
ebből kifolyólag az a megjegyzés csúszott be a cikkbe, 
hogy ez a vizsgalat jobban el fér Kistelekre és Hor-
gosra. — Ezt a megjegyzést korrigáljuk most ki az-
zal, hogy Kistelek itt tévedésből csúszott bele a 
cikkbe; mert Beszedics távozása óta, Kistelek kö-
zönsége meg van elégedve az ottani községi kor-
mányzattal. Legalább mi semmi panaszt nem hal-
lottunk Kistelekről az utóbbi időkben. — S igy az 
az úgynevezett kormánybiztos általunk egyenesen 
Horgosra és egy kissé túlkapások dolgában Sándor-
falvára utaitatik. Sandorfaivára azért; mert itt a 
jegyzői elhatalmasodás mint a tilloxéra nehezedik a 
község népének érdekeire. Ezekhez a kérdésekhez 
különben majd saját hatáskörünkben még mi bőven 
hozzá fogunk szólni, s egy kis regulatura érdekében 
meg fogjuk intervivolni a tisztelt felettes hatósagot. 

8 ami a kormánybiztost illeti, ezt feltétlenül 
Horgosra utaljuk; mert sajatsagos dolog az és éppen 
ez képezi a mi megbotránkozásunk kövét, hogy: 
Szentesen hiba van néhány hivatalban, s a tisztvi-
selőt felfüggesztik. S ez rendjén van, ennek ugy kell 
lenni; de Horgoson a bün fenefcestől fordította föl 
a községi kormányzatot, s ezt ismerte a főispán, 
ismerte a főszolgabíró, ismerte mindenki, aki ellenőr-
zésre volt utalva ; de ott nem függesztettek fel senkit, 
sőt isten csodája, hogy arany érdem keresztet nem 
eszközöltek ki a jegyzőnek. — S miért P Mert a jegyző 
a derék és érdemekben megőszült; de még a tíachkor-
szakbeli szolgálatára és megjutalmazott alispánnak 
a veje volt. — Ez a gyalázat uraim ! — Ez az, ami 
vérig lázit minden tisztességes embert. Tudja jól 
mindenki, hogy mi az életben soha nem emeltük fel 
a szavunkat semmiféle visszaélés mellett, sőt osto-
roztuk azt kérlelhetlenül minden irányban; de az 
ellen már fölemeljük a szavunkat, hogy az a kéz, 
mely sújtani bir itt, eltakarja a bünt amott! 

Hát hiszen most megy a vizsgálat Horgoson. 
Ha jól tudjuk, f. hó Ő-án veszi kezdetét, figyelemmel 
kuérjOk ennek eredményét, s szeretjük hinni, hogy a 

lepel lehull egyszer valahára e ponton is Stammer 
ur dicső kormányzatáról. 

A vizsgák után. 
Már megírtuk hogy mily fogyatékos és 

gyenge az az eredmény, melyet a szentesi 
főgimnázium a mult tanévről felmutat, mily 
lesújtó különösen az, hogy a VIII. osztály 
első éve csaknem 4 0 % bukással végződött. 
— Hol a hiba?uem tudjuk s ezúttal nem is 
keressük, annyi azonban tény, hogy a gimnázi-
umunkban uralkodó szellem és eredménytelen-
ség sok szülőt fog arra indítani, hogy tudo-
mányos pályára szánt gyermekeit más városba 
lesz kénytelen intézetbe vinni. — Pedig éppen 
azért emeltettük óriási áldozattal a gimnázi-
umot és éppen azért hoz meg a város erre éven-
ként közel 20000 frt áldozatot, hogy a szen-
tesi fiuk ne legyenek kénytelenek idegen vá-
ros falai közé vonulni, ha tudományos pá-
lyára akarják magokat előkészíttetni. — Sőt 
ugy kontempláltuk annak idején, hogy ez az 
intézet még a szomszéd vidékre is vonzerőt 
fog gyakorolni, mi Szentes városának külön is 
emelésére szolgál. 

Az első érettségi vizsga ezen reményün-
ket nagyon lehűtötte. — S amily elkedvetle-
nítő hatással van ez a szülőkre éppen ugy, 
mint a nagy közönségre, annál nagyobb meg-
elégedéssel és örömmel írhatunk azon eredmény-
ről, melyet a polgári leányiskola mutat föl. 

Már megemlékeztünk arról, hogy az is-
kola növendékei a kézimunkából egy valósá-
gos kiállítást rendeztek és pedig oly kiállítást, 
melynek igazi belbecse van. — Ez Gonda Ju-
liska kisasszony érdeme. De ez csak egyik 
oldala annak a becses éremnek, melyet a hely-
beli polgári leányiskola egy évi oktatás ered-
ményenként felmutat, a másik oldala az elmé-
leti oktatás eredménye, mely valóban megle-
pett mindenkit. Amily kiválóan tünt ki a kézi 
munka tanításnál Gonda kisasszony sikeres 
működése, éppen oly fényesen excellált Gres-
kovics Nóra a magyar nyelv és főleg a költészet-
tannal. Oly eredményt mutattak fel növendékei, 
hogy a IV. osztálybeli leányok e tantárgyból 
bátran versenyezhetnek a szentesi főgimnázium 
legfelső osztályaival. 

Minden tantárgyból kiváló sikert mutat 
fel ez az iskola; de a költészettanból ugy fe-
leltek a növendékek, hogy gyönyörrel vegye« 
bámulattal töltötték el a hallgatókat. 

Gyönyörűen szavaltak is a leányok, p. o. 
a zárvizsgán Balogh Mariska a 4-ik osztályból 

Mikes keservét* ugy szavalta, hogy bátran 
beillett volna egy magasabb színvonalon álló 
concertba. 

Örömmel emlékezünk meg ez iskola vizs-
gáinak eredményéről; mert ez valóban fényes 
eredmény volt, olyan, mely ezután csakugyan 
vonzani fogja a vidéket a szentesi polgári 
leányiskolához, mely az országban az első 
rangú polgári leányiskolák közé emeltetett 
tanítóinak kiváló szakértelme és rendkívüli 
huzgalma által. 
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Helyi és megyei hírek. 
— A csongrádi mandátum iga-

zoltatott . Tegnap^délután ült össze a bí-
ráló bizottság, mely j Hock János csongrádi 
országos képviselő mandátuma ellen beadott 
petíció felett volt hivatva dönteni, — Már 
napokkal elébb kiszivárgott a hir, hogy Hock 
mandátuma igazoltatni l o g ; mert a kérvénye-
zők vádja számára semmi bizonyítékot nem 
talált a vizsgáló biztos, S Hock mandátuma 
egyhangúlag igazolva lett. A vizsgálatnál fel-
merült 513 frt költség felében a kérvényezők, 
egy negyedében Hock és másik egy negyedé-
ben Hegyi Antal plébános marasztaltatott. 
Szinte érthetlen ez a marasztaló határozat. 
Mert ha Hock mandátuma egyhangúlag iga 
zoltatik, ebből a következtetés az, hogy jogta-
lan volt a petíció, s igy teljesen azok lettek 
volna a költségben marasztalandók, kik alap-
talanul kérvényeztek. 

— Közszemlére tet t névjegysék. A 
szentesi követvalasztó kerület központi valasztnianya 
az 1893. évre érvénynyel biró ideiglenes névjegyzéket 
egybeállítván, ezen nevjegyzék a f. évi julius hó 5-étől 
25-éig bezarólag a városi közigazgatási irodában 
délelőtt 8-tól 12 és délután ¿-tői 6 óráig közszemlére 
lesz kitéve, mely idő alatt a névjegyzék ellen bárki 
is ugy a sajat személyét illetőleg, mint a névjegyzékbe 
történt jogtalan felvétel vagy kihagyás miatt felszó-
lalhat. A felszólamlások beadásara határidőül julius 
5—15-ig bezarólag terjedő idő, a íelszólamlasokra 
teendő észrevételek beadasára pedig julius ü—25-ik 
napja tüzetett ki. A felszólamlások és az ezekre tett 
észrevételek a központi valasztmanyhoz cimezve s a 
szükseges okmanyokkal felszerelve, bélyegmentes be-
advanyban Szentes város polgármesteri hivatalahoz 
irasban nyújtandók be. 

— Megh iusu l t remények. A milyen szép 
remenyeket fűzött városunk gazda közönsége az idei 
aratashoz, — sajnos — annyira szomorú valóra 
ebredt. Mar-mar a 82-ik év ismétlődését látta min-
denki, s midőn az annyira várt aratastól egynehány 
nap választ el, — határunk legnagyobb részében a 
buza termés felerészben megsemmisül. — A köd 
rozsda es egy pár napi forróság káros összehatása 
okozta ez alkalommal is a földmives veszedelmét. 
Különösen könnyebb talajú homokos földek és a 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Az államfogházból. 
L 

Mikor én képviselő lettem s felmentem Pestre, 
Mikszáth Kálmán azzal fogadott a Házban, hogy: 
Barátom, a szabadelvű klubban valósagos legenda-
körrel vesznek téged körül. 

— Hogy hogy? — kérdém. 
— Azt mondjak, hogy gróf Károlyi Gábor csak 

egy fejű sarkanya a parlamentnek, te pedig hétfejű 
sarkanya leszesz. — Elevenen eszed a mamelukokat, 
gorombáskodni fogsz a miniszterekkel és insultálod 
az allamtitkarokat. — Szóval, barátom, te egy őssze-

_íerhetlen ember hírébe vagy itt keverve es en nem 
győzök eleget beszelni, hogy: ha Stammer és Zsi-
linszkyről nincs szó, te vagy a legszeretetreméltóbb 
emberek egyike, ki, ha nő tarsasagot talalsz, szívesen 
feleded és kerülöd a politikát, s vele a rád kigyót-
békát kiáltó emberek társasagát. 

— Édes Kálmánom! Szinte lehetetlennek kep-
zeltem ennyi jóakaratot benned! S azután meg bír-
tad győzni a mamelukokat? 

— Nem egészen, lesik a szüzbeszédedet. — Ha 
nem harapod le egy miniszter fűiét se és Zsilinszkyt 
feldicséred, mint az ország legjelesebb főispánját és 
kijelented, hogy tévedésben voltál Stammer kormány-
zata iránt és azért ostorozod oly kegyetlenül, akkor 
azonnal megváltozik a mamelukok ábrázata irántad. 

— S akkor nem semmisitik meg a mandatu-
momat? — kérdém kedélyesen Mikszathot, ki rava-
szul hunyorgatott szemével. (Ez neki rendes szokása.) 

~ Hiszen barátom, — felelt Mikszáth most 

SZENTESI LAP. 

magasabb fekvésű ormos vidékek szenvedtek a leg-
nagyobb mértékben. Dónáth, Nagy-Királysag, Fábián-
Sebestyén, Derekegyházoldal szenvedtek legérzéke-
nyeoben úgyannyira, hogy a mar-már munkában levő 
aratókkal is több helyen uj alkut kellett kötni. De 
nem ment a csapástól Nagy és Kis-Tőke és Ecser 
sem. A mint szemtanuk alhtják, az orosházi határ 
kalászos terményei a sok eső és rozsda miatt a gyenge 
középen is sokkal alabb állanak. Szép reményünk 
meghiusulta feletti fajdalmunkat egyedül a mainál 
magasabb buza arak enyhíthetik, a mi hasonló szo-
morú körülmények utan — különösen ha azok na-
gyobb területre kihatnak — elmaradhatatlan. 

— Felosz lot t e gy l e t A szentesi iparos 
ifjak képző és segélyző egylete, miután a törvényben 
körülirt betegsegélyző penztarak tervezetebe az ön-
képzés be nem illeszthető, 12 évi fenáilasa utan, 
mint ilyen, megszűnt letezni. A f. évi junius 19 én 
megtartott rendkívüli közgyűlés mondotta ki a felosz-
lást is rendelkezett az egylet vagyona felett. Az egy-
let értekes felszerelese es bútorzata, a könyvtár, a 
Zsoldos-fele 100 frtos alapitvany, a zaszloaiap es 
sorsjegyek (mintegy 125 frt), pénztári keszlet stb. a 
megalakuló iparos ifjúsági önképed egyletre marad-
nak; az utasszoba telszereieséről s egyleti hátralé-
kairól a közgyűlés a segelypenztar javara rendelke-
zett. Az índitvanyoa hozott iparos ifjak önképző egy-
letenek megalakitasara a közgyűlés Dizottsagot neve-
zett ki, mely az alapszabalyokat kidolgozza. Tagjai: 
Petrovics Soma, Kac Zsigmond, berceli Dániel, Szi-
geti Zoltán es Sipos Lajos. Az ev vegéig, vagyis 
mig az uj egyiet es a segelypenztar is megalakul, a 
jelen egyleti tagok jogai es kötelességei enntetlenűl 
maradnak, sót az egylet a segélyezést is folytatja 
ideiglenesen. 

— Gye rmekmu l a t s ág ós gye rmek 

szlnielőadas. Euriich Laura^ovonó, mint ezt mar 
jeleztük, nyilvános jellegű maganovodajanak nóven-
dekeivel ma, vasarnap, az ovodai kellékek gyarapi-
tasaia a Kass-szalioda kerthelyisegeben gyermekmu-
latsagot rendez. A mulatsag délután 4 orakor disz-
kivonulassai veszi kezdetet. Ezt követőleg este 7 
orakor a városi sziukórbeu gyermekszinielőadas tar-
tatik. Színre kerül 9Ajb önfejű leány" cimü tűnderies 
színűm 3 ielvonasban. Előadjak: Krausz Malvinka, 
Gótzl Jozsa, Ehriich Ilonka, Franki Mariska, Paskesz 
Ilonka, Szilagyi Mariska, Friedmann Üertacska, Rt is 
Pistika, Hottmann Sandorka, Deutsch Nandorka, 

már ravaszon mosolyogva, — mondtam ezeknek a 
szamaraknak, hogy én ismerem a te kerületed: nincs 
ott Levai-part. Ott a penznek volt pártja és neked; 
de Lévainak nincs partja. 

Hanem annyit mondhatok, hogy itt gyanakodva 
néznek rád, tartanak a nyelvedtől. 

— Pedig látod, én a nyelvemet soha nem vesz-
tegettem olyan emberekre, kik erre nagyon rá nem 
szorultak. 

Mikszathtól elvalva, a rólam terjesztett furcsa 
legendanak híre felett elgondolkozva, azonnal az 
én szerelmes csongrádmegyei ellenfeleim jutottak 
eszembe. — Milyen jol keszitik ezek nekem a parla-
menti elethez az utat! 

Aznap este nőtarsaságban voltam és elbeszél-
tem, hogy Mikszáth miként fogadott a Házban. 

— Ez meg semmi, — szólt egy nőismerősőm; 
— de itt valosagos veszély fenyegeti önt. 

— Engem? 
— Igen. 
— És ugyan mi, ha szabad tudnom? Beszéljen 

asszonyom, az Istenért, latja, hogy már is remegek. 
— No no, ön mindent olyan könnyen vesz. 
— Ha becsületről van szó, akkor nem. 
— Pedig arról van. 
— És kiéről, ha szabad tudnom? 
— Az önéről. — No, ugy-e, most már komo-

lyan néz rám? 
— És kíváncsian várom a folytatást asszonyom* 
— Az imént egy tekintélyes újságíróval beszél-

tem; egy jeles zsurnaliszta ez, ón is jól ismeri. Azt 
mondta nekem, hogy önt kinézik az országgyűlésről. 

— Kinéznek? 
— Igen; mert elintézetlen ügye van. 

77 zsám. 

Szilágyi Klárika, Deutsch Olgácska, Deutsch Elvira, 
Rác Emiké, Gzirbus Emiké, Ehrenfeld Jolánka. Hely-
árak : nagy páholy 2 frt, kis páholy 1 frt 50 kr, 
támlásszék 50 kr, zártszék 40 kr, földszint 25 kr, 
karzat és gyermekjegy 10 kr. 

— Adózók figyelmébe. Az 1892. évre 
szóló Ill-od oszt. kereseti adókivetési lajstrom f. évi 
julius hó 4-étől 11-éig bezárólag a városi adóhivatal-
ban 8 napi közszemlére lesz kitéve, miért is felhívjuk az 
ezen adófizetésre kötelezetteket, hogy a lajst^ousOt'-
á fentebb említett napokon betekinteni saj*f érde-
kökben levőnek tekintsék, nehogy a sérelmes kiro-
vás elleni jogorvoslattól elüttessenek. » * 

— A z Iparos t a noncok munkakiállitásán 
jeles és jó munkáért oklevelet nyert tanoncok részére 
mar elkészültek az elismerő és dicsérő oklevelek. 
Ezen okleveleket Zoó János igazgató ma, vasárnap 
délelőtt 9 órakor fogja a tul a kurcai közgyűlési 
teremben kiosztani a nyertes tanoncok között. 

— P á l y á s a t szülésznői állásokra. A városi 
tanács közelebb tartott üléséből 1 bel- és 6 külterületi, 
egyenként 50—50 frttal javadalmazott szülésznői ál-
lásra hirdet pályázatot. Ezen pályázati hirdetmény 
lapunk mai számának hirdetési rovatában olvasható 
s felhívjuk rá az ezen állások valamelyikét elnyerni 
akaró szülésznők figyelmét. 

— Szö r nyű robbanás . F. hó 1-én délelőtt 
fél 10 órakor M. M. polgártársunk lakásán a kony-
hából rettenetes dördülés hallatszott, s nyomban rea 
egy hamu és üszőktől borított, véresnek látszó alak 
kétségbeesett sikoltozások közt rohant ki a kony-
hából. A haz nepe midőn a robbanásra s nagyjaj-
gatasra összefutott s a halálra rémült szolgáló arcat 
s ruháját vérben látta, a legkomolyabb katastrófát 
sejtette. A konyhaban sűrű füstfelhő gomolygott, 
szerteszét hamu, tüzes üszök hevert, s a falon mintha 
szétfrőcscsent vér csörgedezett volna. Mi történt? 
Dinamit robbant fel, vagy pokolgép mázolt valakit 
a tálhoz? A megrémült leányzó segélyére sietők 
előtt csakhamar kiderült a való, midőn a látszólag 
súlyosan sebesültről a vért le akarván mosni, meg-
győződtek, hogy az tulajdonképen nem is annyira 
vér, mint inkább — nbizke-lé! A nagy riadalom 
okozója néhány üveg befőtt ribizke volt, mely fele-
dekenységből előző nap a sütőben maradt s áttü-
zesedvén, hihetetlen robajjal s erővel kiszakítván a 
sütő oldalát, hamuval, üszőkkel szórta tele a kony-

— Nekem? 
— Igen. 
— S kivel? 
— L. nem adott önnek elégtételt; mert elin-

tézetlen ügye van, s most az ón ellenségei ezen 
lovagolnak. 

— Igen aszonyom; de hát én nem tehetek arról 
ha L. urat ugy kell elégtételadásra kényszeritnem. 
Lassa, rajtam nem múlik a dolog, s az se, hogy L. 
urat fegyverrel tanítsam meg nevem és politikai 
szereplésem respektálására. — S legyen nyugodtan 
asszonyom, ha valaki engem megbánt, azt velem 
büntetés nélkül senki sem teheti. 

— De mi történik akkor, ha a becsületbíróság 
nem ad önnek igazat? 

— Igazat fog adni, mert igazam van. 
— Én félek; mert ellenfelei mind patentirozott 

kormányparti emberek. 

— Igazi gavallér emberek gavallérkérdésben 
nem ismernek pártpolitikát, asszonyom. — Erről 
nyugodt lehet. 

— E szerint nem nézik ki önt a Házból, — 
felelt megnyugodva az én aszonyom, s kis vártatva 
utána veté: Lássa, önnek oly sok ellensége van. 

— De van sok jó barátom is, s ezek támo-
gatása mellett nyugodtan nézek ellenségeim szemébe. 

— Csak ne párbajozzon! 
— De asszonyom, ha kell és nem teszem, ak-

kor azután csakugyan elintézetlen ügyem lesz. 
— Az élet az első. 
— Nem asszonyom. A becsület és tisztesség. 
— De önnek csaladja van és gyermekei. 
— Éppen azért kell nagyon vigyáznom, hogy 

ne legyen gavallérsag és tisztesség dolgában elintézetlen 



SZENTESI LAP. 

1848., 1866. és 1884. években, de ez csak esetlegesség 
s veszedelmes dolog volna ennek rendszerességében 
bizni. — Ha Zdekauer tanár megfigyelései alaposak, 
akkor ugyancsak megijedhet egész Európa, mert tud-
juk, hogy a mulkori influenza egész Európát bejárta. 

Szentesi piaoi árak. 
— julius J. 

Gabnaűzletűnkben éppen nincs semmi vételkedv, 
s ugy látszik, hogy az üzérkedő világ egyaltalán nem 
akarja figyelembe venni, hogy a rozsda fellépése 
tönkre tette a kilátásban volt termés negyedreszét, 
s jó szerencse lesz, ha a holdanként reménylett 8 
mm. helyett átlag 5 mm. búzát kapunk, sok helyt 
pedig ha a vetőmagot visszakapjuk. 

Az árak következők: 
Buta: 78 - 7 9 kilós, mmja 8 frt, 76—77 kilós 

mmja 7 frt 80 kr, 74—75 kilós mmja 7 irt 6 0 - 7 0 kr. 
Kukorica: köble 4 frt 20 kr. 
Árpa: köble 4 frt. 
Szalonna: mmja 40—42 frt. 
Uizott sertés: tiszta vagasra 40—42 kr. kilónként. 

ELHALTAK NÉVSORA. 
Ib9i, juüius ¿5-tol julius á-ig. 

Sulc Emma, 7 hónapos, hörglob. — Bácsi 
Imre, 33 éves, tüdővesz. — Kardos Zsuzsanna, 82 
éves, vegelgyengüles. — Horváth Imre, 20 eves, 
hagy máz. — Krébec Mária, 8 hónapos, bélhurut.— 
Borsos-Szabó József, 70 éves, végelgyengülés. — 
Sárközi Maria, 11 napos, bélhurut. — Mikec Mihály, 
5 napos, születési gyengeseg. — Janó Anna, 3 hetes, 
ránggörcs. — Bubori Klára, 6 éves, roncsoló torok-
lob. — Fülöp István, 7 éves, tüdölob. — Fazekas 
Eszter, 3 éves,roncsoló toroklob. — Bubori Juliana, 
12 éves, roncsoló toroklob. — Geisler Fülöp, 85 éves, 
végelgyengülés. — Kis Maria, 16 éves, tűdővesz, — 
Bubori József, 15 éves, roncsoló toroklob. 

Szerkesztői üzenetek. 
Tobb képviselőnek. Szegvár. A beküldött cik-

ket nem közölhetjük; mert a .Szentesi Lap* nem 
nyithat tért egy, általa ismeretlen lapban meg-
jelent cikk feletti polémia szamára. Hogy Kevicki 
ur azt irja, hogy a .Szentesi Lap* ő ellene izgat, 
ebben sokkal töDb a komikum, mint a k moly es 
jogos panasz; mert mi azt a tisztelt urat absolute 
nem ismerjük és ismeretlen nagysagokkal, meg ha 
a szegvari masodjegyzői allasra pályázik is, nincs 
szándékunk szóba állni. Mi ajánlottuk megvalasztas 
végett Orosz János társulati hivatalnokot és ajánlot-
tunkkal nem fogunk szegyent vallani soha; mert 
Szegvár egy jó és becsületes hivatalnokot nyer benne. 
S nekünk, kik annyi harcot álltunk mar ki Szegvar 
községéért is egykor-maskor, van annyi jogunk Orosz 
Jánost ajanlani, mint Kevicki urnák magat feldicserni. 

B. D. Helyben. Önök reánk bizzák, hogy a 
hasonlithatlanul tinóm modorban irt .Végszó llon-
kanak* cimü szellemes dupiikajuk közöltessék-e, vagy 
ne? kijelentvén, hogy a női nem iránti köteles tisz-
telet szemmeltartásaval a továbbiaktól — ha a mi 
véleményünk is az lenne — készek elállni s szivesen 
hagyjak meg a dicsőséget s az ez okozta örömet a 
gyengébb nemhez tartozó eperajku madarkajuknak. 
— Szabály, hogy a hölgyeknek altalában több sza-
bad sok tekintetben, mint a férfiaknak, — ezért, no 
meg udvariasságból is, mi azt hisszük, hogy az önök 
által elmondottak alapjan is, — jobb lenne a kedé-
lyes polémiát ,Végszó* nélkül fejezni be. 

1461. T. 892. 

a. odtt_ 
Kelt Szentes város tanácsának 1892. éj\ 

junius hó 25-én tartott üléséből. 
1V3 Dr. Tasnády Antal , 

polgármester. 

Özv. Jurenák Edéné 
kiséri háztelkéből még egy sarok porta 

eladó. 

Nagy-Balogh Imre 
III. t. Dömsödi Tamás-féle háza eladó; érte-

kezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

2425 - 8 9 2 . aü. 

Hirdetmény« 
Mely szerint az 1892. évre szóló III ad 

oszt. kereseti adókivetési lajstrom az 1883. 
évi XL1V. t. c. 16. §-a értelmében Szentes 
város adóhivatalánál 1892 évi julius hó 4-ik 
napjától 1892. évi julius hó 11-ik napjáig 
közszemlére van kitéve, mindenki által leendő 
betekintés végett, miről az adózó közönség 
oly hozzáadással értesíttetik, hogy mindazok, 
kik a kivetésben meg nem nyugszanak, a ki-
vetés elleni netaláni felszólamlásaikat a laj-
strom kitétele napjától számitott 15 nap alatt9 

e hivatalnál nyújtsák be. 
Szentes város adóhivatalánál 1892. évi 

julius hó 2-án. 1 - 3 
Sulo Károly, 

&. Q. tanácsnok. 

Berleti hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztár uri-utca 

felőli házában f. évi szeptember hó 29-étől 
egy, eset leg két nagy bol thely iség 

bérbeadandó. Értesítést ad 
Várady Lajos, 

2—3 igazgató. 

Kioszk megnyitás. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint a Kurcán tuli 
Széchényi kertben felépített 

I I O S 1 K O T 
az első zeuekar közreműködése mellett ünne-
pélyesen megnyitom. 

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

Vasár- és ünnepnapok ós séta-
hangversenyek alkalmával a cukrászat-
hoz tartozó cikkek, u. m. fagyla l t , j eges 
kávé, finom sütemények a fentnevezett 
napokon pontos kiszolgálás mellett kapható. 

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

Máhr Kázmér, 
2—3 cukrász. 

77. szám. 

hát t a szintén kiszakított ajtón sugarakban lövelt 
ki a vérpiros befőtt-lé, elborítva az épen ott levő 
szolgálót. Szerencsére a túlságos ijedtségen kívül más 
nagyobb baj nem történt. 

— T ű z i j á t é k . Bartscht Károly tüzmüvész 
előadasára, mely ma, vasárnap este 9 órakor fog a 
Széchényi ligetben megtartatni, ismételten felhívjuk 
a közönség figyelmét. 

Tekintetes szerkesztő u r ! 
A .Szentes és Vidéke* f. évi 54. számában 

Varga Imre ur, mint a vadászerdői telepesek meg-
bízottja, .Vidéki levelezés* cimén — két heti vajú-
dás után — egy cikket kőzöl, melyben a „Szentesi 
Lap* f. évi 70-ik számaban „Uj-Szentesről* cimü 
cikkemben megirtak valótlansagat erőlködik Oebizo-
nyitani. 

Lássuk, mennyiben sikerült ez? 
Varga ur először is az egyháznak adott 40 

hold föld ügyévei nincsen tisztában, állitvan, hogy 
ezt a község kapta, pedig tényleg az egyhazat illeti, 
már pedig, hogy egyház és község két különböző 
fogalom, ezt replikázó urnák is tudnia kellene. 

Másodszor: dacara, hogy 40 frttal olcsóbban 
jutottak a települők a földnek holdjahoz, a magas 
községi adókirovásnak aligha fognak örülni. 

Harmadszor: a jutányos áron vásárolt erdő-
terület mennyiségét kifogasolja. Hat hogy én az er-
dőt nem mértem fel, az tény — s ezt talán meg 
Varga ur sem veszi tagadásba, — hanem amint 
informálva lettem, ugy irtam meg. 

Végül, hogy ar erdő hasznalataval mi okon nem 
szabadok: arról nem irtam egy betűt sem. 

Hogy fent érintető cikkemmel nem akartam a te-
lepülők ügyének ártani, arról még Varga ur is meg 
lehet győződve és ha mas szemüvegen keresztül ol-
vassa el cikkemet, nem is bocsajtja replikáját — 
melyben a lóláb egy kissé kikandikál a szoknya 
alól — világgá. 

Szentes, 1892. junius 30. 
kiváló tisztelettel 

Fábián-Tóth István. 

Külföld. 
— A ko l e r a f u l l a j t á r a . Nem valami meg-

nyugtató dolog az, a mit Zdekauer petervari udvari 
orvos és tanar a koleráról és unfluenzarol 1889-ben 
egy tudományos fölolvasasaban elmondott. E szerint 
az influenzát rendesen kolera szokta követni, ö már 
öt kolera-járvanyt ért meg Oroszországban s mind-
annyiszor azt a megfigyelést tette, hogy azokat min-
dig kisebb-nagyobb grippe-jarvany előzte meg. Igaz 
ugyan, hogy a kolera idáig 18 éves periódusokként 
lépett fel Oroszországban, nevezetesen pedig 1830., 

ügyem; mert ez nemcsak rám; de csaladomra is 
árnyat vetne. — Hisz ón mondta, asszonyom, az 
imént, hogy ellenfeleim szeretnének ugy mestersé-
gesen csinált elintézetlen ügy arán kinézetni a Házból. 

— Nekem örömmel beszélték. 
— No lássa, asszonyom, ilyenek az én derék ellen-

feleim. Egy oldalról hirdetik, hogy én parbajozok 
folyton, hogy az ősszetérhetlenség színében tüntet-
hessenek fel; más oldalról meg elintézetlen dolgokkal 
vádolnak, hogy nekem gavallér kérdésben kellemet-
lenségeket okozzanak. — De én ezt nyugodtan né-
zem és ha nem keresem is; de nem kerülöm 
a párbajt. — S a tisztelt L. ur se kerüli ki piszto-
lyomat, vagy kardomat. 

— S önt becsukjak. 
— Az lehet, asszonyom, sőt bizonyos; de azt 

kérdem öntől, hogy míg az emberek joggal nézhet-
nek ki a társaságból egy férfit, ki a közvélemény 
által előirt gavallér kötelességnek nem tesz eleget: 
ki lehet-e térni a párbaj elől ? 

— Nem, ebben i,aza van; deákkor nem volna 
szabad elitéin: a párbajozókat. 

— Ebben meg önnek van igaza, asszonyom. — 
Mert abszurdum az, hogy: ha nem párbajo-
zom, akkor elitéi a társadalom, s ha párbajozom, 
akkor meg élitél a törvény. 

— És milyen az az államfogház P 
— Nem tudom asszonyom; de ha kiültem azt 

a 8 napi fogságot, melyet egy korábbi párbajomért 
rám mértek, majd leirom a Szentesi Lapban. 

Hát most eleget teszek ezen ígéretemnek. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város belterületén, a már létezőn 

kívül még egy, — a város külterületére pedig 
6 szülésznői állás rendszeresítése határoztatván 
el, ezen állásokra a városi tanács által pályázat 
nyittatik, — külön-külön 50 frt, azaz ötven 
forint évi fizetéssel. 

Felhívja tehát a városi tanács mindazon 
okleveles szülésznőket, kik ezen állások vala-
melyikét elnyerni óhajtják, hogy a szülésznői 
tanfolyam bevégzését igazoló oklevéllel ellátott 
kérvényüket a f. évi ju l ius hó 2 0 - i k 
napjáig a tanácshoz nyújtsák be. 

Amennyiben pedig a város belterületére 
választandó szülésznő a III. és IV. tizedben 
fogja teendőit végezni s ezen tizedek valame-
lyikében, a külterületre választandó 6 szülésznő 
pedig, lehetőleg valamelyik tanyai iskola kö-
zelében tartozik lakást tartani, — a pályázati 
kérvényben tized és házszám, illetve a külte 
rületen a határrész és tanyaszám, hol az illető 
szülésznő lakását tartani fogja, a pályázati 
kérvényben megjelölendő lesz. 

Meghivó. 
Az alakulóban levő 

Szentesi Kereskedelmi Részvény-
társaság 

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

tartia 

alakuló közgyűlését 
melyre a részvényesek ezennel meghívatnak. 

Szentesen, 1892. junius 25-én. 
Az alapító bizottság megbízásából; 

Szénássy Fereno. 
Tárgysorozat : 

1. Az alapítók jelentése. 
2. Ideiglenes elnök és jegyző választása. 
3. Megalakulas iránti hatarozat kimondása. 
4. Az alapítók részere felmentvény megadása. 
5. Az alapszabalytervezet targyalasas az alap-

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

igazgató és titkárvalasztása. 
7. Jegyzőkönyv hitelesítésére küldöttség f i -

Usztasa. 
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özv. Sarkadi Nagy Sándorné 
nagytőkéi 184 hold tanyaföldje több évekre 
haszonbérbe kiadó; értekezni lehet a tulajdo-

nossal I. t. 130. szám alatt. 

****************** ******************* 
1 II.. .. l L C « , « A k n l 1/ r»riírncik-Q7állÍtÓÍa. ^ " 

ifj. Pataki Jánosnak 
vekerzugi tanyáján 34 hold és kis-Tőkén a 
borozdás halommal 8 hold földje együttesen 
haszonbérbe kiadó; értekezhetni a tulajdonos-
sal a vekerzugi tanyáján mindenkor, vagy pe-
dig vasárnaponként III. t. 462. szám alatti 

házánál. 

ad. III.—közp. v. 1892. 

Hirdetmény. 
A szentesi követválasztó kerület központi 

választmánya által közhírré tétetik, hogy a 
követválasztóknak az 1893. évre érvényes 
ideiglenes névjegyzéke Szeutes város közigaz-
gatási igtató hivatalában f. évi ju l ius hó 
5- iknapjától 25 - ig bezárólag, köz szem 
lere lévén kitéve, ezen idő alatt a névjegy 
zéket d. e. 8 órától 12-ig mindenki megtekint-
heti, délután 2-től 6 óráig lemásolhatja. Miről 
oly hozzáadással értesíttetik a közönség, hogy 
a névjegyzék ellen az 1874. évi XXXIII. t. c. 
44. §-nak rendeletéhez képest, bárki is, ugy 
saját személyét illetőleg, valamint a névjegy-
zékben történt bármely jogtalan felvétel, vagy 
kihagyás miatt felszólalhat. 

A felszólamlások beadására határidőül 
f. évi julius 5 tői 15 ig bezárólag terjedő idő 
a felszólamlásokra teendő észrevételek beadá-
sára pedig az idézett törvény 53. §-a értelmé-
ben julius hó 16-tól 25-ig terjedő 10 nap 
tűzetik ki. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy a 
felszólamlások és az azokra tett észrevételek 
a szentesi választó kerület központi választ-
mányához cimezve, a szükséges okiratokkal 
felszerelvén, bélyegmeutes beadványban Szen-
tes város polgármesteri hivatalánál Írásban 
nyújtandók be. 

Kelt Szentes város központi választmá-
nyának 1892. évi junius hó 2 0 — 2 3 ik nap-
jain tartott üléseiből. 1—3 

Beszédes István, Dr, Tasnády Antal, 
kzp. vál. Jzö. közp vál. elnök. 
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A Vörös-kereszt-Egylet Erzsébet kórházának cognak-szállitója. 
L i p c s e , 1 8 9 2 . n a g y n r a n y - é r e m . 

A „Gróf ESTERHÁZY GÉZA"-féle COGNAC 
orvosi tekintélyek által ajánlva, felette kellemesen és jól ízlik, minő-
ség tekintetében bármelyik f r a n c i a gyártmánynyal versenyezhet. 

ára pedig sokkal olcsóbb. 

K ü l ö n l e g e s s é g : - - - - C 0 & N A H 
mindenütt kapható. 
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| O: GYÁR: ANGYALFÖLD. 
Megrendelések intézendők 

Gróf Esterházy Géza közp. irodájaba: 
BUDAPEST, 
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számos dicsérő levele tanúskodik a már rövid idő alatt is hiressé vált 

§§§ 

biztos, jó tulajdonságairól. — Közkedveltségü pipereszer az arcbőr üdeségének és szépségének fentar-
tásara, mely kenőcsből csak egy kis babszem nagyságnyit kell esténkint az arcra kenni és reggel szappan 
segélyével lemosni; ez 5—7-szer egymásután ismételve, elegendő a bőr minden foltjainak, pőrsenéseinek 
és szeplőinek eltüntetesére. — Ezen kenőcs a bőrnek különös lágyságot, fehérséget és üdeséget kölcső 
nöz, és mert teljesen ártalmatlan, mint női toiletteszer megbecsülhetetlen. 

Egy tégely ára: 50 kr. — Nagyobb tégely: 80 kr. 

„ s e z r - A - I X J S Z A P P A n s r . " 

Minden tekintetben a legkényesebb igényeknek is megfelelő, kedves illatú, kellemes habzásu pipereszappan, 
mely rendkívüli tartósságánál fogva — a fenteiulitett .Serail kenőcs* használatához, — különösen 
ajánlható. — Egy darab 30 kr 

Kapható egyedül a készítőnél: 

B E M E T E Y p n $ 0 
„a Szentháromsághoz" cimzett gyógyszertárában Kun-Szent-Márton, piactér. 

Megrendelhető utánvéttel s a pakolási csekély költségek hozzáadásával, bárhova posta utján is 
elkül letnek. 

KK. 
KKK 
KOK 
KKK 

JÉSi 
Vau szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, ho*?y a magas borárak dacára 

sa j á t szüre te lésü b o r a i m 
. , • , . . .. J . . Lír*A11 f . » . . . \T„ , 

2 ~ 2 

m 
árát, « sszes korcsmahelyiségeimben tetemesen lejebb szállítottam. — Nevezetesen : 

a Dósai-féle salját házamnál, 
a „Szarvasihoz címzett vendéglőmben (vásárhelyi-utca), 
a Pál Sámuel-féle Ecseri-házban, 
a Pászti Jáiios-féle vásárszéli házban, 
a Kovács János mészáros házában (felsőpárt) és 

g a lvorsós-Tóth Sándor-féle házban - e boraimat literenkint 35., két (lecis poharak-
e ban 7 krért méretem ki, hektoliteren kint pedig sokkal olcsóbban is. 
2 Ezen kívül a cséplések alkalmára saját Inzamuái jó minőségű bor * 

renként és fogyasztással együtt 25 krért kapható. 
Ugyanitt: Kitűnő érmelléki bor. fehér, literje 5Ü kr. Villányi 

50 litertől felfelé — l ite-

Villányi és ménesi vörös, literje Ugyanitt: Kitűnő érmelléki bor, fehér, literje 
60 krért kapható. 

A tisztelt közönség meggyőződést szerezhetett már magának arról, hogy boraimat és a nálam kimérésre kerülő 
italokat általában mindenkor tisztán kezelem. Üzleteimet eddig tapasztalt szives pártfogásukba ajánlva, vagyok 

tisztelettel 

Neumann Jénái. 

S i t i i é i , 1 8 0 ! *Tyorm<ott S i m a Ferenc í y o r s w i ^ ^ w. 




