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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A szentesi gimnázium. 
A gimnáziumban uralkodó tanári köz-

szellem volt éles birálat tárgya a tegnapi gimn. 
bizottsági ülésben. Szánthó Lajos gimná-
ziumi bizottsági tag hozta elő dr. Veszprémi 
tanárnak azon emberiség szempontjából szinte 
kvalifikálhatlan eljárását, hogy egy fiatal ta-
nulót — azért; mert ablaka alatt egy illetlen 
nótát eldalólt — nemcsak a szentesi gimná-
ziumból tiltatott ki, de a tisztelt tanári kar-
ral összefogva, felterjesztéssel éltek a közok-
tatásügyi ministerhez, hogy az ország összes 
gimnáziumaiból tiltassék ki az illető üatal 
ember. Nemcsak; de az illető nemes lelkű 
professor nem elégedett meg azzal, hogy egy 
fiatal ember egész élete pályájától megfosz-
tassák egy botlásért; de ezen fölül még a 
büntető bíróság Ítéletét is provokálta ellene. 

Ennyi nemes érzés szinte megható egy 
tanárban, s szinte lélekemelő látni, hogy az 
egész tanári kar képes leszállni egy ember 
bosszúérteiéhez és kész segiteni a derék kol-
legát atiatal emberrel szemben egy egész életre 
kiható megtorlás gyászos munkájában. 

Felmerült Szánthó felszólalásával kapcso-
latban az is, hogy a szentesi gimnáziumban 
több tanár durván bánik a tanulókkal, s 
ezeknek társadalmi miveltségére nem emelő-
leg; de határozottan visszaverőleg hat mű-
ködése és bánásmódjával némely tanár ur. 
N e m lett érintetlenül hagyva az sem, hogy a 
tisztelt tanár urak közül többek által szinte kéj 
jel van alkalmazva a buktatási rendszer az ellen-
zéki politikát valló szülők gyermekeivel szem-
ben. — Szóval, a szentesi gimnáziumban ural-
kodó közszellem meg lett világítva, s ezen 
világítás nem ad megnyugtató képet azon 
intézet felől, melynek létesítése érdekében 
Szentes város közönsége annyi büszkeséggel 
hozta meg az áldozatot és melyre évenként 
ma is közel 20 ezer frtot áldoz a város. 

A gimnáziumi bizottságnak nincs joga 
beleavatkozni az intézet tanügyi vezetésébe s 
a tanári kar által gyakorolt fegyelem fölülbi-
rálásába; mert erről a jogról a város lemon-
dott es a nyilvánossági jog megadása érdeké-
ben átadta ezt a miniszternek; mert ha a 
városnak ez a joga épségben meg volna, 
akkor kétségtelen elégtételt kérne az intézet 
vezetéséért, nemcsak Veszprémi szerencsétlen 
szerepléséért; mert rendkívül lesújtó, hogy 
ott, hol csak 16 tanuló jár a 8-ik osz-
tályba, ebből hat elessen a vizsgán. Ez 
a kiáltó sikertelen vezetés nem emeli; de 
óriási mértékben szülyeszti gimnáziumunk te-
kintélyét nemcsak helyben; de vidéken is, 
sőt a vidéket tefjesen elriasztja innen. 

Szeretjük azonban hinni, hogy ugy az 

intézetben uralkodó közszellem, mint a lefolyt 
tanév sikertelensége csak muló baj, s ha 
tanár urak közül többen elcsorditanak azon 
lelkesültségből, melylyel bizonyos irányzat 
szolgálatában az intézet rovására telítették 
magukat, akkor helyre log állni a bilanc és 
ezzel intézetünknek megingatott hitele is. 

S ebből a szempontból Szánthó Lajos 
felszólalása amily szükséges és indokolt volt, 
hisszük, hogy oly eredményes is lesz! 

Tisztelt szerkesztőség! 
Csak későn jutottam tudomására annak, 

hogy a »Szentesi Lap* f. évi 74. számában 
megjelent ,Csak őt ne!* cimü cikkében azzal 
a meglepő hírrel kedveskedik, hogy az idei 
téli képviselő választáskor csekélységem 

1. a Lévai-párl fŐKorteseinek egyike volt, 
és mint ilyen, 5000 frtot osztottam 

ki saját kezűleg 50 írtjával 100 választónak. 
E valóban tetszetősen megfogalmazott 

vád, bármennyire igyekezett is annak a t. 
cikkíró ur a valószínűség jellegét kölcsönözni 
s reá-különös sulyl íektetm, a valónak siinpli-
citer nem felel meg, épp azért ez ellen véde 
kezni, vagy alóla mosakodni egyáltalában nincs 
szándékom; annyit azonban előre is kijelen-
tek, hogy a nyilvánosság terén alkalomadtá-
val világot szándékozom vetni a tápéi kerü-
letben legutóbb lefolyt választásra, mely már 
eddig is, ugy látszik, méltó párja lesz a cson-
grádinak. 

Ezzel tartozom első sorban nem önma-
gamnak, hanem az igazságnak, melynek min-
denkor hirdetője voltam és akarok is lenni. 

Kelt Kiskun Dorozsmáu ; 189á. julius 1. 
Petróczy József j 

segédlelkész. 
* * 

• 

Készséggel közöljük ezt a nyilatkozatot; 
de azt tesszük hozzá, hogy az emiitett cikk-
ben foglalt állításról Dorozsmán közjegyzői 
okmány állíttatott ki, s ez okmány ott van a 
mandatumot védő ügyvéd kezében. S ez a 
végtárgyalásnál fel is fog olvastatui. 

A gimnáziumi bizottságból. 
Teljes számban vettek részt a bizottság 

tagjai a tegnapi üléseu. Az uj tanárválasztás 
mellett az a körülmény keltette fel az érdek-
lődést, hogy a lapunkban közölt és gimnázi-
umunk jövőjére messze kiható erővel biró 
gyenge tanulmányi eredmény és Veszprémi 
tanár féktelen boszuvágya miatt városszerte 
közmegbotránkozást keltett esetből kifolyólag, 
Szánthó Lajos biz. tag interpellálni fog. 

Az interpellátió megtörtént komolyan, 
higgadtan és teljes tárgyilagossággal, ugy, a 
mint ezen eredményeiben fontos ügy érdeke 
azt megkívánta. — Hasonló tárgyilagossággal 
szólott a dologhoz több bizotts. tag is, s az 
eiedmény az lett, hogy a bizottság, sőt maga 
Zolnay igazgató is igazat adott felszólalónak 
abban, hogy a tanulmányi eredmény a szen-
tesi főgimnáziumnál a most lefolyt tanévben 

meglehetős gyenge, és hogy Veszprémi tanár-
nak egy tanulóval szemben tanúsított, üldö-
zésnek minősíthető magatartása és a tanári 
karnak ezen fegyelmi ügyből kifolyólag hozott 
határozata közmegbotránkozást keltett s nem 
volt a bizottságban egy hang, mely ez eljárást 
nemhogy védelmébe venni, de még csak men-
teni is képes lett volna. Sőt a bizottság az 
általános megbotránkozás hatása alatt, e g y -
h a n g ú l a g elhatározta, hogy a tanári kar 
azon ítélete ellen, mely szerint egy gyermek-
cesinynek minősithetőt kihágás miatt, egy tanú 
lót az összes hazai tanintézetekből kizárt, a 
közoktatásügyi ministeriumhoz a határozatnak 
hatályon kívül helyezése végett egész erkölcsi 
súlyának latbavetésével felír. 

Ebből — azt hisszük, — hogy Veszprémi 
tanár ur levonhatja magára nézve a konse-
kventiákat s a bizottságnak vele szemben el-
foglalt álláspontjából megtanulhatja azt, hogy 
annak az irányzatnak és törekvésnek, melynek 
Szentesen a tanári karban ő a képviselője, — 
nincs tér. M á s h o l talán szerencsésebben 
folytathatja működését. 

Az ülés lefolyásáról a következőkben szá-
molhatunk be: 

Szantiió Lajos biz. tag a napirend előtt felszó-
lal s ket dologra nezve ker fel világosítást az igazga-
tótól. Az egyik az, hogy a gimnasiumban a tanul-
manyi előmenetel igen gyenge a másik, hogy az ér-
tesítő, & tanulok erkölcsi viseletét illetőleg elszomo-
rító adatokat nyújt. A mi a tanulók előmenetelét 
illeti, utal az értesitóben foglalt száraz statisztikai 
adatokra, melyek méltó megdöbbenést keltenek az 
¡ntezet jövő tejlődeset és benépesedését illetőleg 
minden komolyan gondolkodó tanügybarátban, s 
lehetetlen, hogy bárki is egyszerűen tudomásul ve-
hette ezen szomorú adatokat, melyek — mond-
hatni, — az összes magyarországi gimnasiumban 
egyedül állanak. 

Felhozza, hogy a tanulók őszes létszáma a 

lefolyt tanévben 263 volt. Elegtelen osztályzatot ka-
pót 75 tanuló, tehát, az őszes létszamnak 30 száza-
léka. Ez oly hallatlan kedvezőtlen arany, minőre 
még az intézet fenallása óta nincs példa. Az őszes 
tantargyak&t illetőleg sem sokkal kedvezőbb azarany, 
így például a latin nyelvből elbukot 15%, — a ma-
thematikaból 14%, — a rajzoló geomtriából pedig 
15%-ék. sőt ha vészük, hogy az utóbbi tantárgy csak 
az alsó négy osztályban tanitaük, az arany felemel-
kedik 40 s/á^alekra Feltűnő sok azon tanulók szama 
is, kik az intezetet evközben elhagytak. Mert ha nem 
számítjuk is azokat, kik betegség vagy más ok miatt 
vizsgalatot nem tehettek, vagy magantanulóknak irat-
koztak be, még akkor is az őszes tanulók y%-éka 
hagyta el évközben az intézetet. 

Nem foglalkozhatott évközben egész kimerítően 
az intezetben otthonos tanitási iranynyal és módszerrel 
s így ezen elszomorító eredményért sem okozja a 
tanari kart kizarólag felelősseakarja; tenni de azt hiszi, 
hogy a tanari karnak, főként pedig egyes tanárok-
nak, az ifjúsággal szemben tanúsítót helytelen modora 
és banasmódja nem maradhatott éppen hatás nél-
kül a tanulmányi eredményre sem, sőt ezen bánás-
módot tekinti egyenesen a főtényezőnek. — Felhozza 
azt az esetet, midőn & közelmúltban egyik gimnasi-
umi tanuló macskazenét adott Veszprémi tanárnak. 
A tanulónak ezen tettét ő is helyteleníti; de a mi-
dőn drákói szigorúnak tartja a tanári karnak már 
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azon határozatai iá, melynél fogva tz illető tanulót 
az intézet kebeléből fegyelmileg kizarta, kegyetlennek 
és a humanismussal össze nem férhetőnek tartja a 
tanari kar azon védekedését, mely szerint megtette 
a lépéseket arra nézve, hogy ez a tanuló az őszes 
magyarországi gimnáziumokból kizáratik. — Vesz-
prémi tanárnak pedig azt az eljárását, hogy még 
mindezekkel be nem érve, boszujának kielégítése 
céljából, a tudományos pályályukon teljesen össze-
zúzott ifjú ellen még fenyítő feljelentést is tett, a legna-
gyobb mértékben elitéli. Az ilyen eljárással nem nö-, 
vekedik a tanári tekintély, nem fejlődhet ki az ifjú-
ságban a nemes ambíció s a közmiveltséget illetőleg 
is kamatozatlan marad az a rengeteg összeg, melyet: 
Szentes áldozatkész polgársága a gimnasiumba be-
leölt. Mielőtt azonban bármely iranyban indítványt 
tenne, szeretné hallani az igazgató nyilatkozatát is. 

Zolnai Károly igazgató maga is beismeri, hogy 
a tanulmanyi eredmeny gyenge. Való és igaz, hogy 
a tanulók mintegy 30 szazaleka elégtelen osztályza-
tot kapott, sőt az első osztálynak 50 százaléka meg-
bukott. A tanari kar azonban — tudomasa szerint 
— megtette kötelességét s nem oka az elszomorító 
eredménynek. Az is igaz, hogy évközben 14 tanuló 
kapott erkölcsi magaviseletből kevésbé törvényszerűt. 
De az év végen csak 3 tanuló lett ekkent klassi-
tikalva. 

Ami a Veszprémivel történteket illeti, hat igaz, hogy 
egy Vll. o. tanuló a gymnaziumból kizáratott. Étihez 
a hatarozathoz a tanari tekintély íentartása érdeké-
ben ő is hozzájárult. De mar azon hatarozatot, hogy 
az illető az összes magyarorszagi gimnáziumokból 
kizarassek, ő sem partolta. A tanari testület több-
ségé inasként hatarozott s így eme hatarozat jóva-
hagyas iránt a kultusminisztenumhoz felterjesztetett. 
Meg lehet, hogy a kultuswiniszter a tanari kar ha-
tarozaiat feloldja, meg lehet, hogy helybenhagyja. 

Sima Ferenc éppen az igazgató beszédében 
latja azt a sivárságot, melynek szelleme dominál a 
mi gymnasiunimuban. A tanuló ifjúság nem apat, 
nem jóakarót lat a tanarokban, hanem rideg itélő 
birat. Ez a szellem az intézet telső fejlődése érde-
keben tovább nem uralkodhat s bar a gymn. bi-
zottság nem gyakorolhat a tanarok felett tegyelmi fe-
nyítő hatalmat, mindazaltal azt hiszi, hogy ennek a 
rendszernek változni kell, ha a gimn. bizottság egész 
erkölcsi sulyat latba veti. Szanthó Lajos nem tett 
konkrét indítványt, ő azonban a Veszpremi ügyből 
kitolyólag megteszi, s indítványozza, hogy a tanari 
kar fegyelmi fenyítő hatalmanak érintetlenül hagyása 
mellett, tetessek felterjesztes a kultusministerhez a 
bizottság altal az iránt, hogy a tanari karnak ama 
hatarozat», melyszerint egy tanulót az összes magyaror-
szagi gymnasiumbol kizárt, — helyezze hatalyonkívül. 
— A bizottság Balogh János es Fekete Marton szépen 
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megokolt s hasonszellemü felszólalásaik után, az in- | 
ditványt határozattá is emelte. 

Fekete Márton az iránt szóllal fel, hogy a né-
met nyelvben a 8-ik osztály tanulói igen csekély ered-
ményt mutattak fel. 0 jelen volt a vizsgálatokon, 

| de ezekből igen keveset nézett ki. Utalt a német nyelv 
fontosságára, ramutatott azon hátrányokra, mely a 
német nyelv nem tudásából az egy éves önkéntesekre 
hárul, amiért is szigorú intézkedést kér jövőre nézve 
a német nyelv alaposabb tanitasa érdekében. 

Zolnai Károly előadja, hogy a német nyelvet • 
a VIII. osztályban Veszprémi tanár tanitotta, a ki 
erre képesítéssel is bir. Egyébiránt figyelemmel fogja 
a tanitás menetét kisérn1. Ezután a tanarvalasztásra 
került a sor. A mathematika és fizikai tanszéki allasra 
6 pályázó volt, és pedig: Potomcsik Ignác, Pallagi 
Gyula, Vidor Salamon, Perenyi Vilmos, Halbsch Béla, 
és Kirschknof András. A bizottság titkos szavazat 
utján legkitűnőbb bizonyitványnyal rendelkező Fal-
lagi Gyula helv. hitv. nagykanizsai tanácsi valasztoWa 
meg és pedig egyhangúlag. 

Igazolt mandátum. 
— Hock János választása Csongrádon. — 
A csongradrnegyei főispán támadását Hock ia 

nos csongrádi képviselő mandatuma ellen, a képvi-
selőház I. biraló bizottsaga f. hó 2-én egyhangúlag hozott 
ítéletével visszautasította. Csongrád kepviselőjet, Hock 
Jánost egyhangúlag igazoltak. Ez eredmény előrelát-
ható volt, s ha másképp ütött is volna ki a biraló 
bozottsági tárgyalas, a csongrádiakat nem nagyon 
bantotta a dolog, megválasztottak volna Hock Jánost 
újra még nagyobb többséggel; ki is jelentette ezt 
nyíltan Hegyi Antal csongrádi plébános, a kit a vá-
lasztást támadó kérvény a vadlottak padjára szeretett 
volna ültetni, de a ki ma a valasztast védők sorá-
ban jelent meg. Az ő megjelenése képezte a mai tár-
gyalás legérdekesebb eseményét. A ,váci püspök os-
toranak" megjelenése, mar magaban véve is, érdekes 
esemény számba megy, de ettől eltekintve is a mai 
tárgyalas lényegét éppen az ő megjelenésének kér-
dése képezte. Tudvalevőleg a csongrádi választás 
megtámadásának ürügyéül éppen a csongrádi nép-
szerű plébános szereplését hasznalták fel. Tudvalevő 
az is, hogy éppen a csongrádi valasztás esetnényeiób 
kifolyólag irta meg Hegyi plébános azt a híres nyilt 
levelét püspökéhez, Schuszter Konstantinhoz. E püspök 
ostorozó levelét akarták felhasználni a csongrádi man-
datum megsemmisítésére. Ezzel akartak hatni bizonyos 
körökre és ezért szidták uton-utfélen Hegyi plébánost, 
Az ő választási szereplésére rendelték el a vizsgálatot, 
Hegyi Antal azonban túljárt az eszükön. A vizsgalat 
kezdetekor a házszabályok alapján, mint Hock vá-
lasztója jelentkezett a választas egyik védőjéül s mint 
ilyen, ott volt a vizsgálatnál s ott volt ma a biráló-
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Az államfogházból. 
ii. 

Junius tizennyolcadikán tartottam oevonulá-
somat az államfogházba. Velem volt Temesváry An-
tal barátom, ki előre megígérte, hogy addig minden-
nap bejön hozzám, még valamelyik szentesi barátom, 
mint napi látogató, fel nem váltja őt. — Ezt a nemes 
baráti indulatot megköszöntem és elég hálatlan va-
gyok kijelenteni, hogy ezen az uton nem is kívánom 
neki a szívességét visszaszolgálni. — S azt hiszem, 
hogy ő meg fogja nekem ezt a hálátlanságot 
bocsátani. 

Hogy az államfogház tisztességére szert tehető 
lovagias baratomat; de az olvasó közönséget is kellő-
leg tajekozzam a dolog miben állása felől, hát előre 
kell bocsátanom, hogy nem olyan könnyű ám az 
államfogházba bejutni, mint azt sok ember képzeli, 
bogy p. o. párbajozik az ember, azután elítélik és 
punktum. 

Az első mindenesetre az, hogy párbajt, vagy 
mas, e körbe vágó tisztességes vétséget követ el az 
ember, s azután elitélik. Ezzel jogot szerzett az 
ember arra, hogy lakosa lehessen az államfogháznak; 
de azután meg csak ugy ceremóniával juthat be az 

ember. — Elébb felterjesztéssel él az ügyészség az 
igazságügyminiszterhez és ez állapítja meg, hogy az 
elitélt mikor kezdheti meg a rászabott idő kitöltését. 

Mikor az idő ki van tűzve, akkor jelentkezni 
kell a foghazígazgatónal. S mivel egy allamfogolynak 
bent is tisztességesen kell élni, annálfogva, — ha az 
illetőnek módja nincs hozzá, — az állam 80 krnyi 
élelmezési dijat ad az államfógolynak. 

Persze, aki kikerülheti, nem veszi igénybe a 
tisztelt állam e nagylelkűségét, s nem azért, hogy az 
állam azt idővel fel ne hányszorgassa, hanem azért, 
mert könnyebben beszél az ember odabent is, ha a 
maga kenyerét eszi. 

Ezek előismerete mellett, egy beutalási jegygyei 
az én öreg Temesváry barátom kíséretében csengettem 
felvétel iránt az áhamfogház tisztes kapuján. 

És sikerült bejutnunk. 
Még kezdetleges kert közepén kiemel kedve álló, 

egyszerű emeletes ház az, mely Szegeden a párbaj -
vétkeseteket befogadja. Reggel 9 órakor kezdtem 
meg ezt a 8 napos uj életmódot. 

Mikor beléptem, az udvaron három ur, köztük 
egy athleta termetű, olajbarna arcú, szép férfi, reg-
geli pongyolabanjallt a ház előtt társalogva. Köszön-
töttem őket s azzal haladtam tel a lépcsőn, hogy 
szobát foglaljak. 

A behelyezkedés nem vett csak egy pár percet 
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bizottság előtt a választást védők sórában ép oly 
szólási, szabadsággal mint a kérvényezők képviselője 
A vizsgálat rosszul ütött ki a kérvényezőkre nezvel 

A tárgyalás következőleg folyt le: 
Az I. bizottság tárgyalta a csongrádi választás 

ügyét Busbach Péter elnöklete alatt, a ki elnök lé-
tére a kitűzött időnél egy órával később jelent meg. 
A bizottság tagjai közül ott voltak Krajcsik Ferenc 
előadó, Belicska Béni, Beöthy László s a nemzeti 
párti Balogh Geza. A bizottságnak függetlenségi p p 
tagja, Eötvös Károly, a mai tárgyalásra s$t 
lent meg. 

A választást támadó kérvényezőket Nafjy Dezső 
dr. képviselte. A választást védték a megválasztott 
képviselő megbízásából Hannibal József ügyvéd és 
Eszes Mátyás csongrádi földbirtokos, továbbá mint 
Hock egyik választója, Hegyi Antal plébános. 

Krajtsík Ferenc, a vizsgálatra kiküldött biztos 
előterjeszti a vizsgálat sor *n történt kihallgatásokról 
felvett jegyzőkönyveket, melyek szerint a kihallga-
tottak háromja állítja, hogy Hegyi plébános a 
templomban tartott szent beszéd végén fölszólította 
a híveket, hogy Hock mellett tömörüljenek, mertSzi-
vak oly bűnt követett el a vallas ellen, hogy azt 
csak az isten végtelen kegyelme bocsájthatja meg, 
a csongrádiak soha, mig más kihallgatottak, a tem-
plom szorgalmas látogatói ezt határozottan tagadják, 
arról sem bírnak közvetlen tudomással, hogy Hegyi 
plébános hiveit a szent kereszt előtt megeskettette 
volna, hogy Hockra szavazzanak, csak azt tudjak-
főleg hallomásból — némelyek, hogy Hegyi plébános 
Hock érdekében házról-házra járt. Nem igazolják a 
tanúvallomások sem, hogy oly terrorizmus és nagyfokú 
izgatottság uralkodott a városban, a mely az ellen-
pártiak eletét és vagyonát veszélyeztette s őket a vá-
lasztási jog gyakorlásában akadályozta volna. Néme-
lyek annyit állítanak, hogy hallották, miként egy, 
csoportban álló munkások egymás közt beszélgetve, 
azt mondtak, hogy ha az ellenpárt győz, azon párt 
tajait mind agyonverik, továbbá, hogy ha a Hock-
párt győz, ki fogják seperni a városházát, ellenben 
azt több kihallgatott tagadja, hogy oly fenyegetések 
történtek s oly terrorizmus és félelem uralkodott, 
mely az ellenpártiakat visszatarthatta volna a sza-
vazástól, mig némelyek azt állítják, hogy különösen 
a nem valasztó munkások fenyegető állást foglaltak 
el az ellenpártiakkal szemben. 

Nagy Dezső, a kérvényezők képviselője, egy hi-
bát konstatál e vizsgálatban, oly hibát, melynek 
tulajdonitható a vizsgálat sovány eredménye. Ez pe-
dig Hegyi plébános személye, ki vádlottból most ide 
került a védők soraba, a ki éppen ebben az ügyben 
mint vádlott szerepel, de megjelent a vizsgálatnál 
s most megjelent itt közöttünk. Ott volt a vizsgálat-
nál s jelenlétével befolyásolta a vizsgálat eredmé-

igénybe, s azután a szolgától Vidacs János után tu-
dakozódtam, ki már két évet tölt benn, s igy a 
legérdemesebb lakója, szeníóre a háznak. A szolga 
azt mondta, hogy a ház előtt álló három ur közül 
az az arős hatálmas alak Vidacs, 

— És Bródi, az iró, hol van? — kérdém. 
— Az is ott van az urak kőzött, — felelt a 

szolga. Az a sugár, szép fiatal barna ember. 
Szóval csupa itt mind szépek az emberek, s 

valamennyit a férfias bátorság több-kevesebb dicsfénye 
veszi körül. 

Pár perc alatt kölcsönös bemutató mellet kétsz 
volt az ismeretség. 

Én főként Vidacscsal, a legendaszerü párbaj-
hőssel és Bródival, a jeles fiatal uróval kívántam 
megismerkedni. De a közős helyzet s szinte köztár-
saságszerü élet, mely az emberre a négy fal között 
vár, csakhamar ismeretségbe és barátságba hozza 
itt az embert a ház minden tisztes lakójával. 

Vidacs már azért is érdekelt; mert ő fia a ki-
tűnő hazafi, Vidacs Jánosnak, ki a 70-es évek elején 
oly tragikus halállal mult ki. 

Az apa kitűnő hazafi és egy valódi hős volt. 
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nyét, mert az ő jelenlétében a tanuk nem vallot-
tak szabadon. 

Busbaeh Péter elnök: Nálam a választás vé-
dőiül Eszes Mátyáson és Hannibal Józsefen kívül 
más bejelentve nincs s nem is tudom, mi cimen ül 
ott Hegyi u r? Én azt hittem, hogy valamelyik kép-
viselőtársam az, a ki ott ül. 

Krajcsik Ferenc bizottsági jegyző s vizsgálati 
biztos felolvassa a vizsgálati iratok első jegyzőköny-
vét, a melyből kitűnik, hogy a házszabályok ama 
rendelkezése alapján, a mely szerint a vizsgálat be-
fejezéséig a választas védőjéül bármely választó je-
lentkezhetík, Hegyi Antal a vizsgálatkor a választas 
védőjéül jelentkezett s őt visszautasítani nem lehetett. 

Busbach elnök: Ezt nem tudta. 
Balogh Géza bizottsági tag: Hegyit a mai tár-

gyalásra meg is hivták. 
Busbach elnök: Erről nincs tudomásom. (Hegyi 

kiveszi zsebéből a bizottság idéző végzését.) 
Krajisik Ferenc (Nagy Dezsőhez) i Tetszett 

volna ott lenni a vizsgálatnál s ott emelni kifogást 
s akkor határoztam volna. Arra kiterjedt különben a 
figyelmem, hogy a vizsgalatot Hegyi ne befolyásol-
hassa. A kihallgatott tanuk én ram néztek, nem 
Hegyire. 

Nagy Dezső: Éppen Hegyi hibái miatt tettünk 
panaszt a választás ellen. Öt a hazszabalyok értel-
mében mint vádlottat kellett volna kihallgatni, miután 
ez nem történt, kerem a vizsgálatot (eloldani s Hegyi 
plébánost, a kinek bűnei miatt lőn a választás meg-
támadva . . . 

Hegyi közbeszól: Alaptalanul\ 
Busbach elnök: Csendet kértek! Itt most más 

nem szólhat. 
Nagy Dezső: Ha ő nincs ott a vizsgálatnál, 

lehet, hogy más lett volna annak eredménye. A mi 
az ügy érdemét illeti, a felolv sott vallomasok sze-
rint több tanú hatarozottan vallja, hogy Hegyi plé-
bános az istentisztelet alkalmával a szószékről, hiva-
talos funkciójában egy jelölt érdekében kortespoliti-
kat csinált. 

Az, hogy több tanú ezt nem hallotta, nem dönt-
heti meg az erre vonatkozó pozitív vallomasokat, 
mert az illetők többnyire öreg emberek, a kik csak 
a misénél voltak jelen, de a prédikációnál mar nem. 
Be van bizonyítva az is, hogy az istenre való hivat-
kozás mellett fogadták egyes választók, hogy Hockra 
szavaznak. Csakis ily visszaélések által érte el Hock 
a többséget. Ez a mandátum úgyszólván csak a val-
las megszentségtelenitesének eredménye. Keri a vá-
lasztás megsemmisítését, esetleg a pótvizsgalatot. 

Hannibál József, Hock János képviselő ügy-
védje, megjegyzi, hogy Hegyi Antalról, mint vádlott-
ról beszélni legalább is nevetseges, mert a bíráló 
bizottság nem fenyitő bíróság, hogy vádlottról be-
szélhessen, hanem csupán a valasztas jogossaga, 
vagy jogtalansága felett van hivatva dönteni; külön-
ben pedig a tanuk vallomasai annyira hozzávetőle-
gesek, hogy a vizsgalat altal kideríteni szándékolt 
három pont közül egyetlen egy sem nyert pozitív 
bizonyítékot, kéri tehát a választás igazolásat ki-
mondani. 

Hasonlókép nyilatkozik Eszes Mátyás választási 
védő is, azért szinte kéri a valasztas helyben 
hagyását. 

Utoljára elnök Hegyi Antal plébánosnak adott 
szólásjogot, ki röviden érinti, hogy azért jelent meg 
a vizsgálaton ! azért kívánt résztvenni a tárgyaláson, 
mert mint elnök, a választás minden mozanatát 
ismeri, s kimerítő felvilágosítást adhat minden irany-
ban. A támadó ügyvéd ur különben is kivanta szó-
lónak, habár mint vádlottnál, kihallgatását, hat ő 
szívesen teljesiti a biráló bizottság előtt ebbeni kí-
vánságát. Kijelenti, hogy Szivak Imrét, habár egy-
némely valasztó el is tette azon hírlapok szamát a 
választásra, melyek Szivak Imre ismert vallásellenes 
indítványát közölték, szerinte nem a vallas melletti 
izgatás, hanem ama szerencsétlen pohtikaja buktatta 
meg, melylyel a gazdakőzőnséget illető likvidációt 
a saját pártjának megszerezte, a gazdakőzőnséget 
pedig a 88 iki ái viz martalékául ejtette. — Elnök 
közbe szól, hogy az nem tartozik ide. 

De szóló erősíti, hogy ide tartozik, mert a nél-
kül a biráló bizottság nem nyer világos képet a 

SZKNITSSI LAP. 
helyzetről. Magára a petícióra pedig megjegyzi, hogy 
különősenek talalja, mikep a tamadő ügy ved ur nagy 
súlyt fektet három tanú vallomasara, kik közül pe-
d>g egyik rovott multu egyén . . . . 

Elnök közbeszól: Az nem tartozik ide, mert 
nincs a jegyzőkönyvben. 

Szóló folytatja : a másik kettő pedig mind öreg 
emberek közül való, kik tamado ügy ved szerint aludni 
mennek a templomba, s mégis ezek vallomasával 
átja beigazolva, hogy szóló a templomban kortes-
kedett ? Ellenben Lantos Antal és Lévai József val-
lomásaira, kik a szólónak tulajdonított szavakat tőle 
a templom mellett hallották, tamadó ügyvéd ur már 
semmit sem ad, kik pedig mint előljarósagi tagok, 
több értelemmel s nagyobb szavahihetőseggei bírnak. 

Nagy Dezső közbeszól : Hasznalta itt is, meg 
ott is! 

Szóló folytatja, hogy ne tan, még a mennyor-
szágban is! Mivel tehát a három pontba togialt vad 
egyaltalan nincs bebizonyítva, ken a valasztas igazo-
lasát. Különben azt sem banja, ha a bizottság a 
választas megsemmisitesét mondja ki, meri akar 
irasban adhatja, hogy Hock Jánost legalább száz 
szótöbbséggel fogják újraválasztani, a mennyiben — 
Istennek hala I — szolo partja ma sokkal erősebb, 
mint volt az előbbi valasztas alkalmaval. 

Elnök fölötte boszankodik ezen kijelentésen s 
csaknem kidobatja szolot miatta, mert szerinte az 
befolyásolni kivanja a bizottságot, pedig itt nem arról 
van szó, hogy megvaiasztjak-e s mekkora többseggel 
másodszor is Hock Jánost, hanem hogy jogosan 
volt-e megválasztva először ? 

Meg Nagy Dezső es Hannibal József replikázták 
röviden egymásnak, mire az igazoló bizottság este 
háromnegyed nyolckor visszavonult határozathozatalra. 

Míg a tanacskozas tartott s a rosz nyelven szerint 
az elnök telefonon kért utasitast a ministerelnöktől: 
az alatt a közönség és hírlapírók ügyelme a cson-
grádi plebanosra összpontosult s a valasztas epizód-
jairól íoiyt a tarsalgas, az okozott benyomások utan 
azonban mindenki biztosra vette, hogy igazolni togjak 
a valasztast. 

Vegre felkilenckor elnök kihirdette a hozott 
hatarozatot, mely szerint a választás egyhangúlag 
igazoltatik, a mennyiben a bizottság a íeinozott bi-
zonyítékkal nem latja a panaszokat annyira beiga-
zoltaknak, hogy azok alapjan a valasztast meg le-
hetne semmisíteni. Felek költségeit kölcsönösen meg-
szünteti. Ellenben a vizsgáló biztos altal felszámított 
513 Irtot fele részben a kervényezők, tele reszben 
pedig Hock ós Hegyi tartoznak viselni. 

A hallgatosag egy resze megeljenezte a kihirde-
tett Verditet, de mindenkiben csodálkozást keltett, 
hogy midőn a valasztas egynangulag igazoltatott, mi 
okon rótta ki a bizottság a költségek telet Hockra és 
Hegyire ? Hat bizony annak oka csak az, hogy na-
gyon t'aj a tisztelt kormanypaiüuk, hogy ezt a 
mandatumot nem lehetett megsemmisíteni, hat leg-
alabb az odiozus két embei^n igy kívánták még egyet 
ütni utóljara ! Hanem azok lesznek batrak a kiiott 
bírságot meg nem fizetni; mert bírói uton kideríteni, 
kívánják: jogosan van-e a bírság rajuk kiszabva V 

Este 9 órakor Eszes Matyas es Hegyi Antal 
meg iölkeresiek llock János kepviselo urat lakasan, 
ki labficam miatt aznap nem hagyhatta el lakasat, 
hogy veie közöljék a targyalás eredmenyét es ezzel 
a tamózus ügy veget ert. Ezért kellett tehát Cson-
grád lakossagut honapokon keresztül izgalomban tar-
tani, hogy az armany faktorai sajat szegyenükben 
semmisüljenek meg. Persze azok a méltóságos kezek, 
melyek szőttek az armany szalait, még mindég re-
ményük, hogy Stammer kibuktatasanak áran tovabbra 
is megtarthatjak a hatalom gyeplőjét? No, majd 
meglátjuk, csak egyszer tisztába jöjjön a tápéi man-
dátum sorsa is! 

Érdekes még annak felemlítése is, hogy a hatá-
rozat kihirdetése utan Nagy Dezső odalépett a cson-
grádi plébánoshoz s ily szókkal fogott vele kezet: 
„Gratulálok a sikerhez, többé nem vagyunk ellenfelek!* 

Helyi és megyei kirek. 
— K o s s u t h ü n n e p . Kossuth nagy hazánk-

fiának 90 éves születési évfordulóját aug. ¿5-én, 
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Lajos napján, kiváló ünnepséggel fogja megülni a 
szentesi 48-as part. Tegnap tartott e tárgyban gyű-
lést a szentesi 48-as népkör Temesváry Antal alel-
nök vezetése mellett. — Az ünnepély programmját 
később fogja az ünnepély rendezésére kiküldött bi-
zottság közzé tenni. 

— Egy kis t i sz tú j í t ás lesz Szentes vá-
rosánál legközelebb. Az altalanos tisztujitáskor 
ugyanis — mivel a statutum még nem volt jóvá-
hagyva — az ujon rendszeresített tiszti állások be-
töltetlenül maradtak. S most lesznek ezek az állások 
betöltve. E tárgyban Temesváry Antal elnöklette alatt 
a szentesi 48-as népkörben számos városi képviselő 
közbenjöttével értekezlet tartatott. De érdemleges 
megállapodás a személyi kombinatiókra nézve nem 
történhetett; mert még nem lehet tudni, hogy az 
egyes allásokra kik pályáznák. Kimondta azonban 
az ertekezlet, hogy a városi parthoz tartozó képvi-
selők jövő vasarnapra értekezletre fogja egybe hivni, 
s itt fog eldöntetni, hogy kinek a személye mellett 
tömörül a párt. Addig pedig felhivatnak a parttagok, 
hogy az értekezlet előtt ne tegyenek senkinek lekö-
telező igeretet. 

— Tápé ró l f. ho 3-an egy küldöttség ke-
reste fel Sima Ferenc képviselőt, s felkérte, hogy 
menjen el Tapera is beszámoló beszédet tartani. A 
küldöttség ve/etöje Tóth Mihály vendéglős volt, ki 
az ellenpart ohajat is tolmacsolta ezen meghívásban. 
Sima Ferenc megigerte, hogy egy Közelebbi vasarnap 
délelőttjén Algyőn es ugyanaznap Tápéra megy be-
szamolo beszedet tartani. Ezt azonban meg fogja 
előzni sandorfalvi beszamolója, hová már elébb lett 
a képviselő meghiva. 

— Érdekes epizód történt szombat este 
a csongrádi plébánossá!. Mikor ugyanis este 10 óra 
utan a gyorsvonat Budapestről elindult, ugyanazon 
kupeoa szailt oe egy szegedi téglavetőmester is, mely-
ben a plébános volt. Mivel a kupéban hét utas volt, 
Köztük egy honvedbadnagy es őrmester is, emberünk 
utitarsaival csakhamar bizalmas ismeretségbe bocsát-
kozott. Beszeltek aztan katonai életről, mert a mes-
ter is voit katona 7:2 — 73-ban, világfolyásról, meg 
sok egyebiol, uiig vegre részint elszenderedtek szom-
szédai, részint pedig kiszállottak Cegléden. Mesterünk 
azonban, ki a Singer es Krausz építési vallalatnal 
van alkalmazva s jelenleg Vácon vereti a téglát, hol 
nevezett ceg a fegyházát bővíti, jó beszélő kepesseg-
gel leven megaldva, egy magaban csakhamar kezdett 
unatkozni. Az eddig szótlanul ülő plébános mellé 
üuzodott tebat Nagy-Kőrös tajekan s azt kérdi tőle: 
„Hat maga kicsoda? Kihez van szerencsém?* — 
„Mert kerdezi azi t31em, édes baratom ?* — volt a 
pieoanos valasza. „Azért — viszonza a mester — 
mert a többieket mar tudom kicsodák, hat magat is 
szeretnem tudni.* — Jo, edes barátom, ha cp kí-
váncsi tudni, — mondja a plébános, — én csongrádi 
plébáuos vagyok.* Mire eikepedve ugrik tel helyé-
ből a mester, mindkét kezével megragadja a plébá-
nos jobbját, csokokkal halmozza el s igy szol az 
egyszeiü ember, vHat maga az a plébános, a ki azt 
a híres levelet irta a vaci püspök ellen? „Újra csó-
kolja a plébános kezeit és tűnődve kérdezi, hogy 
hat csakugyan a csongrádi plébánoshoz van-e sze-
rencséje? — A plébános aztan megnyugtatólag el-
mondotta, hogy mijaralban volt Budapesten, s hogy 
a budapesti lapok holnap közölni fogjak, mint folyt 
le Hock János igazoias&? A tisztelt mester ezután 
kifogyhatatlan volt a csongrádi valasztás részleteinek 
kérdeseben, mialatt Felegyhazara érkezett a vonat 
és a plébános baratsagos kézszorítással vett bucsut 
a meglepett idegentói, ki újra összecsókolta a kezeit 
s nem győzött hálálkodni a varatlan szerencséért, 
hogy o Csongrád sokat emlegetett plebánosaval vé-
letlenség foiytan szemelyesen megismerkedhetett; mert 
ö — úgymond - a w Budapesti Hírlap* egyik pél-
dányában örök emlék gyanánt őrzi a csongrádi levelet l 

— Aratógép-próba. A csongrádme-
gyei gazdasági egyesület f. évi julius hó 7-én 
(csötörtökön) Szentesen, Szeder János tul a 
kurcai földjén aratógép-próbát tart, melyre e 
helyen is felhívjuk az érdeklődők figyelmét. 
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_ A t ápé i m a n d á t u m ellen beadott 

petitió folytán megtartott vizsgálat alapjan a tárgyalás 
f. hó 15-én fog az országgyűlés IL bíráló bizottsága 
által megtartatni, — s igy ekkor dől el, hogy lesz-e 
a tápéi mandátummal szemben nagyobb foganatja 
Zsilinszky támadasának, mint a csongrádival szem-
ben volt. 

— Hook János igazolása Cson-
grádon a lakosság körében általános örömet 
keltett. Már vasárnap kora reggel tudakozód-
tak a plébánián az éjjel megérkezett plébá-
nostól a tárgyalás folyama iránt, s a mikor 
megtudták a kedvező eredményt, zászlókat 
tűztek ki házaikra. A párthelyiségekben nagy 
tömegek gyűltek s egyébről sem folyt a be-
széd, mint a kérdés sikeres megoldásáról, 
mely teljessé és befejezetté tette az ellenzék 
igazságos diadalát. Annál nagyobb volt a le-
hangoltság a pákulicok táborában, kik közül 
nem egy hangos szóval fejezte ki roszalását 
a szerencsétlen petíció miatt, mely tudvalevő-
leg annak idején főispáni megrendelésre ké-
szült s most a párt tökéletes felbomlásával s 
szégyenével végződött. Hát biz' arra csak azt 
mondhatjuk, hogy megkapták, a mit kerestek. 
A többi majd ezután következik! 

— Uj t a n á r . Községi főgimnáziumunknál 
rendszeresített 11-ik tanari állast f. hó 3 an tartolt 
ülésében töltötte be a gimn. bizottság. Az allasra — 
inathematika és fizikai tanszék — pályázták: Potom-
csik Ignác, Pallagi Gyula, Vidor Salamon, Perényi 
Vilmos, Halbsch tíela és K rschkopf András. Titkos 
szavazas utján Pallagi Gyula helv. hitv. nagykanizsai 
tanar nyerte meg az összes szavazatokat s jelentetett 
ki megválasztottnak. 

— M i a szavunk hozzá? Hát először is 
az, hogy a .Szentesi Lap" szerkesztője, mint tár-
sulati igazgató sem szokta a Szentes és Vidékét ol-
vasni, s igy Gémes ur nyilatkozatát sem. De e levélből 
megtudtuk, hogy mi cimen panaszkodik Gemes ur 
Sima Ferenc szakasz-igazgató ellen. — A panasz 
tárgya az, hogy Sima Ferenc nem szabályosan tar-
totta meg az árverést; másodszor: hogy az általa 
vett lucernát drágábban adta Gémes urnák, mint ő 
vette. — Hat ami az árverést illeti, ez Balog János 
országos képviselő és Szeder János valaszmanyi tagok 
ellenőrzése, Schneider József, Komaromi Lajos tár-
sulati mérnökök és Széli Imre társulati pénztárnok 
közbenjöttével és hozzájárulásukkal hajtatott végre 
nagy számú licitáns közbenjöttéve.. Itt tehát egy 
bizottság működéséről, s nem az igazgató szeszélyé-
ről vagy önkényéről van szó. — Ez a szavunk az 
árverés ellen felhozott kifogásra. S ami azt illeti, hogy 
Sima Ferenc hogy és milyen áron adja el ami az övé, 
ahoz mar nincs semmi szavunk; mert ahoz senkinek 
semmi köze. Annyit azonban ugy átaiában megjegyez-
hetünk, hogy Sima Ferenc mar százakat és százakat köl-
tött a magáéból arra, hogy a licitánsok buzdítása végett 
maga is szokott licitálni, akkor is és ott is, hol erre 
absulute semmi szüksége nincs! Egyébiránt Gémes 
urat ebben az ügyben panaszával az illetékes forum-
hoz utasítjuk és azt tanácsoljuk neki, hogy ha lehet, 
csak tamadni kell Sima Ferencet; mert ez ugy sem 
kiméi meg senkit. 

— A l a k u l ó gyűlés. A szentesi kereskedelmi 
reszvénytarsasag csütörtökön, f. hó 7-én délután 4 
órakor tartja alakuló közgyűlését a tul a Kurcán levő 
közgyűlési teremben. 

— A posta körébő l . A kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter mult évi dec. 9-én kelt rendeletére 
való hivatkozással, Szlávik Gyula kir. postahivatali 
főnök értesiti a közönséget, miszerint a szentesi 
posta es távirdahivata! a postautalványokat f. évi 
julius 10-től kezdve, delelőtt 8 órától 12 óráig és 
délután 2 órától csak 5 óráig vesz fel és fizet ki. E 
rendelkezés a vasarnapi munkaszünetet nem érinti. 

— Vi r tus . Nagy volt a virtus a vasárnapesti 
tűzijáték alkalmaval Rozsa Lajos kereskedő Goldste n 
nevű tanoncában, s mert nagy volt, hat összeszólal-
kozott Csillag Ármin cselédjével, a Szabics Terkával, 
akit ugy kollintott főbe botjával, hogy a leányt men-
ten elborította a vér. A virtuskodó kereskedő tanon-
cot Práznovszky Aladár rkapitányi fogalmazó fékezte 
meg s ellene a kihágási eljárás már folyamatba is 
tétetett, mivel hogy még tűzijáték alkalmából is rönd-
nek köll lönni. 

— T t t s volt f. hó 4-ón délelőtt városunkban. 

SZENTESI L A P 

A tűz Hajnal Lajos IV. t. 722. számú házánál ütött 
ki s a lakepületen kivül egy istállót s a szomszédos 
Piti Mihály telkén egy gaztetejü cerkót hamvasztott 
el. A tűz a padláson — és pedig minden valószí-
nűség szerint a kéményből — keletkezett. 

— Vásár. A szentesi legközelebbi nyári or-
szágos vásár f. évi julius hó 22-én, pénteken fogja 
kezdetét venni. 

— Protestáns Almanach. A magyarhoni protestáns egy-
báxak élő jeleseinek írásban és képekben megörökítésére szer. 
kesxti és kiadja Tóth Vilmos. Budapest, 1892. Nyomatott 
Neuwald Illés könyvnyomdájában. — Ily cimü munka 1-ső 
fűzte te küdetett be szerkesztőségünkhöz. A díszes kiállítású 
füzet nagy ívrét alakban, önöm papíron prot. egyházunk 16. 
jélesének arcképét és életrajzát közli, egy lapon négy arcképet 
helyezve el, e. m. b. Vay Miklós és Kun Bertalan, Szentiványi 
Márton és Baltik Fr.f Tisza Kálmán és Pap Gábor, Fabiny T. 
és Sárkány Sámuel, Ujfalussy Sándor és Szász Gerő. Szontágh 
Miklós es Teutsch György, Bernáth Elemér és Ádám Kálmán, 
Poszvék Sándor és Török József arcképeit Az arckepek csaknem 
mind igen jól sikerültek Az arcképek után következő díszes 
nyomású szövegben 8 gondosan kidolgozott élet rajz van kö-
zölve, melyekben sok érdekes és uj adat olvasható. A nagy 
utanjarással es tetemes költseggel letesített irodalmi válla-
natra felhívjuk olvasóink ügyeimét. Közegyházunk jeleseinek 
ily díszes arckép csarnoka es életrajz gyüjtemenye nagyon 
kedves es becses darabja lesz minden müveit protestáns ein -
ber könyvtárának vagy szalonjának. A Protestáns Almanach 8 
füzetben, három heti időközökben jelenik meg, elóüzetesi ára 
10 írt, mely összeg az Almanach mübecset tekintve, nem is 
nagy, bar az elölizetes kibocsátásakor 5 írtra volt jelezve. A 
szerkesztö-kiado az elötizetesi 5 írtról 10-re való fölemeleset 
azzal indokolja, hogy a vállalat a tervezetnél sokkal terjedel-
mesebb 8 kiállításában sokkal díszesebb lett. Az elöíizetési 
penzek a Protestáns Almanach kiadóhivatalába (Budapest, 
Vamhazkörut 8. sz.) A szentesi nagy reform, egyház híveit fel-
hívjuk ezen mü pártolasara es arra, hogyjia a műre előfizetőt 
g)üjtö urak felkeresik híveiket, aki csak teheti, rendelje meg 
e müvet, melynek egyetllen protestáns ember asztalarol sem 
volna szabad hiányozni. 

78. szám. 

A helyettesitett anyakönyvezető lakáso-
mon (a Móc-féle ház emeletén) szombat na-
pokat kivéve, naponként a délutáni órákban 
lVa órától 3-ig és 5-től 6 ig, sürgős esetekben 
pedig a nap egyébb részeiben a városi adó-
hivatalnál található. 

Tisztán vallási és rituális kérdések neta-
láni megoldására Geiger Ábrahám urat (I. t. 
560. sz. a.) biztam meg. 

Szentesen, 1892. julius 4. 
Dr. K l e i n Jakab, 

izr. lelkész ós 
kerül, anyakönyvezető. 

2425 .—892 . aü. 

Hazank es a főváros, 
— Az ur iotése. Két sajtényi nazarénus polgár egy 

kocsi herevel igyekezett hazafelé. Útközben összerogyott a kocsi 
a teher alatt s a ket polgár olyan nyugalommal nézte a bajt, 
mintha nem is ő velük esett volna. 

— Adják nekem öt forintért azt a herét, mondja egy 
arra menő polgár. 

— Nem adhatjuk, — felelték azok mély hangon, — 
mert nem a mienk. 

Aztán jött a csorda hazafelé a mezőröl s neki esett a 
h rének s megette egy szálig. A tulajdonosok egy szót sem 
szóltak ellene. Csak a csordás álmélkodására szólalt meg az 
egyik: 

— Az Ur nem akarta, hogy a mi jószágunk egye meg 
ezt a takarmányt, azért tört le a kocsink alatta. Az Ur azt 
akarta, hogy a csorda egye meg a herét* Hát megette. 

Hirdetmény. 
Mely szerint az 1892. évre szóló III ad 

oszt. kereseti adókivetési lajstrom az 1883, 
évi XL1V. t. c. 16. § a értelmében Szentes 
város adóliivatalánál 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 számítolt 15 nap alatt, 
e hivatalnál nyújtsák be. 

Szentes város adóhivatalánál 1892. évi 
julius hó 2-án. 2 - 3 

Sulo Károly, 
a. ü. anácsnok. 

Kinyert? 
— A m a g y a r vörös kereszt egy le t i 

sorsjegyek üuszonkilencedik sorsolása julius 1 en 
tartatott meg. Törlesztésre a kővetkező hat soroza-
tot húztak ki: 57 497 1125 4402 4626 es 7463. E 
hat sorozatban foglalt 600 sorsjegyet ez évi augusz-
tus elsejétől kezdve a magyar töldhitelintézet pénz-
táránál egyenkint 6 forinttal váltják be. 

Nyeremenynytl húzattak, meg pedig 1 5 . 0 0 0 -
f r t t a l sorszám 7619 nyerőszám 95. 

ÍOOO f r t t a l : sorszám 5817 nyerőszám 63, 
500 f r t t a l : sorszám 2784 nyerőszám 6/ . 

sorszám 7934 nyerőszám 40. 
ÍOO f t t a l : sorsz. 1075 sz. 44, sorsz. 2382 

szam 29, sor&z. 2469 sz. 3«J, sorsz. 2566 sz. 31, 
sorszám 7425 sz. 5. 

50—50 Írttal: 9 8 8 - 9 2 1827-98 2 6 0 2 - 9 3 
2794-63 3121—86 3136-78 3631-53 3787—67 
4000-71 4 7 3 8 - 6 5074—59 5 3 U - 6 9 5529-30 
5859-20 62/8—18 6316-84 6473 - 6 3 6606—37 
6681 —34 7133 -77 7208 - 8 6 7717—33 7945—2 
7966—92 és 7970—31. 

25-25 írttal: 1 9 2 - 6 6 1 4 - 7 0 1230 43 
1392—39 1443-79 1486-5 1502 - 8 9 2751-61 
3088—47 3417—88 3839 21 4105-91 5134—71 
5731—99 5805—24 6635-54 7070-97 7120-14 
7317 -2 7439-47 7449-51 es 7890-75. 

Hirdetmény. 
Mely szerint értesítem az érdekelt feleket, 

hogy egy havi, 1892. évi julius hó 5-én meg-
kezdendő szabadságom, vagyis távollétem ide-
jére a szentesi izr. anyakönyvi kerület anya-
könyvezetésének ellátásával, továbbá egybekelő 
felek hirdetésével, Kemény Dezső egyházi jegyző 
urat biztam meg. 

Sssnta, 1891 Nyomatott Sima Ferenc gyorsaajtóján 

4751. sz. 1892. 
Csongrádvái megye 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 ál lásra; 

2. évi 5 0 0 frt fizetéssel javadalmazott 
alszámvevői állásra ; 

3. évi 5 0 0 frt fizetéssel javadalmazott 
adópénztári tiszti állásra ; 

4. évi 500 írt fizetéssel javadalmazott 
adótiszti állásra; 

5. évi 500 frt fizetéssel javadalmazott 
adóügyi fogalmazói ál lásra; 

6. évi 400 frt fizetéssel javadalmazott 
rendőrbiztosi állásra; 

7. évi 4 0 0 — 4 0 0 frt fizetéssel javadalmazott 
két irnoki 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 ju l ius hó 
11-ik napjának d. u. ő 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. 

2—3 Dr. Csató Zsigmondi 
alispán. 




