
XXII, évfolyam 1892. 79. szárr\. Péntek, julius 8. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

S i e r k e u t ó i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részéi illető közlemé-
ayek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGY 
Megjelen hetenként háromszor: 

v i i á r i i i . k i t f l n és p é i t i k n rigget 
Egye« szám ára 4 kr. 

m i / 
TALMU KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézvt 
a lap egy oldala 14 helyre van beosztva 
£gy oeiy ara 90 kr. Bélyegdij minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schonfeid A. könyvkereske-

deseben is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek esak ismert kesek 
tői fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes s«r közlése 30 kr 
Kéz iratok vissza nem adatnak. 

I i ó ^ y * 
Felelős szerkesztő és kiadó-talajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohtaféld A. kliyv- és paplrksrssksdéséfcss, 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Ez már nem demagógia. 
Olvastam ebből a lapból, hogy vaunak, 

kik a tápéi kerület képviselőjét demagógiával 
vádolják azért, mert Sándorfalva és Algyő 
népe anyagi helyzetének javítása érdekében 
kész élére állni azon mozgalomnak, melynek 
célja Pallavicini őrgróf nagylelkűségéhez fo-
lyamodni s tőle segélyt kérni; de ugy, hogy 
ennek megadása semmi külön áldozatába ne 
kerüljön az őrgrófnak s mégis segitve legyen 
azon népen, melynek támogatása külön is 
érdekében áll a nemes grófnak. 

Egy kissé meglepett, mikor a kerület 
képviselőjének ez irányú nemes törekvését 
a demagógoskodás vádjával hallottam illetni; 
mert hiszen, aki ennek a két községnek hely-
zetét ismeri, az tudja azt, hogy ezeken vala-
mely uton segíteni kel l ; mert különben itt, 
különösen Sándorfalván, a k ö z s é g i c s ő d 
rövid idő múlva be fog állani. — Már most, 
ha valaki módját keresi annak, hogy ezt a 
nyomorral küzdő népet miként lehet kisza-
badítani tarthatlan és türhetlen helyzetéből 
és talál utat a nép helyzetének javítására 
anélkül, hogy bárkinek is kárt okozna: ez 
nem demagógia; de oly tiszta, becsületes po-
litikai akció, melyért nemcsak a nép lehet 
hálával eltelve; de le van kötelezve az állam 
és társadalom i s ; mert orvosolva lesz egy 
oly baj, mely — orvosolatlanul hagyva — 
előbb-utóbb a törvényes rend felbontására 
vezethet. így bíráltam én meg azt a befolyást, 
melyet a tápéi kerület képviselője ezen kér-
désben Sándorfalva és Algyő népére gyako-
rolni kiván és kívánt, azért, mint az itteni vi-
szonyok alapos ismerője, elismeréssel néztem 
a két község érdekében meginditott mozgal-
mat s ettől, ismerve Pallavicini őrgróf nagy-
lelkűségét, határozott eredményt is várok. 

De én most nem azért fogtam tollat, hogy 
bizonyságot tegyek arról, hogy itt nem de-
magógiával, hanem nemes emberbaráti törek-
véssel állunk szemben, s nem is azért, hogy 
e törekvés eredménye iránti xeményemet előre 
elhirdessem, hanem hogy egy kis világot ves-
sek arra, hogy mig a rosz indulat demagó-
giával vádolja a tápéi képviselőt azért; mert 
a sándorfalviak által — helyzetük javitása 
érdekében — meginditott mozgalmat nemcsak 
felkarolta; de ennek a már ismert irányát 
is megadta, addig Zsilinszky főispán nevével 
határozott borteskedést fejtenek ki Algyőn, 
hogy őt kell felkérni, hogy az őrgrófnál be-
széljen a községek érdekében; mert erre a 
főispán nemcsak kész, de már járt is az 
őrgrófnál. 

Az algyőiek ugyanis tanácstalanul indul-
tak meg ebben a kérdésben és a ministerhez 

akartak folyamodni, hogy ez hasson az őrgrófra 
az algyői nép helyzetének javitása érdekében. 
— Ez irányú kérvényök el is jutott a köz-
ségi elöljáróság utján a szolgabírósághoz; de 
a kérvény azon cimen, hogy nics felbélye-
gezve, a kérvényezőknek visszaadatott, s az-
után megindult a hatósági közegek utján a 
tanács, hogy a főispánhoz keli fordulni; mert 
ő már beszélt az őrgróffal stb. stb. 

Mit csináltak az algyőiek, mit nem? fo-
lyamodtak-e a lőispánhoz, vagy sem ? azt nem 
tudom; de egy kissé mogis különös előttem, 
hogy a tápéi kerület képviselőjétől demagó-
gia, ha felkarolja a nép érdekét; de a főis-
pántól nem az, mikor őt kéretlenül is fel-
ajánlják hasonló nemes szerepre hivei. 

Rá akartam erre a uologra mutatni azért, 
hogy a farizeusi szemforgatók táborának tit-
kos működését megvilágítsam. — Nem akarok 
én ezzel vádat emelni senki e l len; mert hi-
szen, ha a főispán tud és akar segiteni a 
népen, hát segitsen, s az a nép, melynek ér-
dekében táradott, hálával lesz iránta, s a nép 
elismerését nem fogja toie irigyelni senki; de 
azt a rut játékot — bárhonnan eredjen is 
— feltétlen elítélem, hogy mikor Sima Ferenc 
áll egy eszmével elő és ezt megragadja a nép, 
ez demagógoskodás, hanem hogy ha ellenfe-
lei eszmekisajátitás utján hasonló cél szolgá-
latára ajánlják lel magukat, ez már nem 
demagógia. 

Mégis furcsa és érdekes ez a világ, ugy-e 
édes olvasóm f ! 

Sándorfalvi. 

Városi közgyűlésből. 
Viharos közgyűlése volt tegnap & városi kep-

viselő testületnek, melynek T&snadi oktalan és éretlen 
erőszakoskodasa folytan még íolytatasa is lesz es 
pedig előre lathatól&g szomorú eredménynyel a pa-
piros polgármesterre nézve. 

Magyar Elek és Szakai Mihály aljegyzőknek 
felfüggesztése folytan ideiglenesen megüresedett álla-
soknak helyettesítés utján leendő betöltése képezte a 
közgyűlés tárgyat. 

Tudjuk, hogy az illető aljegyzők a főispán által 
hivatalos hanyagsag miatt függesztettek fel. Már mi. 
kor a felfüggesztés híre szétment a varosban, altala-
nos volt azon velemeny, hogy: hat a polgármester 
hol van? — Az a híres polgármester, kit Stammer 
Zsilinszky vei kezet fogva azon címen cselekedett meg, 
hogy: oly ember kell a varos élere, ki rendet hoz 
be a városi adminisztratióba. — Hol volt 9 hónap 
óta ez a derék feríiu, ki nem bírta eszre venni, hogy 
körülötte hibák vannak? 8 ha nem bírta felfedezni 
a hibákat, vagy kötelesseg mulasztas címén nem is 
kereste ezeket, akkor ellene miért nem rendelt el a 
főispán vizsg. latot? 

Előre látható volt, hogy ez a kérdés fel fog 
tettetni a közgyűlésen. 

Fel is vettetett. £s pedig Balogh János, Szen-
tes város országos kep viselője altal, ki megbotrán-

kozásának adott kifejezést a felett, hogy: a városi 
kepviselő testületnek nem sajat polgármestere altal 
gyakorolt ellenőrzés, hanem íőispani vizsgalat utján 
kell tudomást szerezni a felől, hogy a városi admi-
nisztratioban oly toku mulacztasok vannak, melyek 
a tisztviselők egész varatlan leltüggeszteset vonjak 
magok utan. — Ennek tapasztalata szónokban azt a 
velemeny t kelti fel, hogy: a városi polgármester által 
az ellenórzes nem gyakoroltatik, s igy teljesen ab-
surdumnak tartja azt is, hogy eppen a kötelességét 
nem teljesítő polgármesterre van bizva a két tiszt-
viselő elleni vizsgalat teljesítése. — Ezután a concrét 
esetek egész sorát hozza fel sz.onok, hol a polgár-
mester kötelessegét nem teljesite és e miatt a varo s 
nemcsak erkölcsi szegyenek; de anyagi karoknak is 
ki van téve. Ezeknél fogva vizsgalatot indítványoz 
az összes hivatalok felett megtartani, s mivel a pol-
gármester elmutasztotta a ¡»zamoukérő szék meg-
alakitasat, mely az ily vizsgalatok megtartasara a 
statutum értelmeben hivatott, annalfogva indítvá-
nyozza, hogy a szamonkerő szek most megalakittas-
sek és ez vegye vizsgalat ala az összes hivatalokat. 

Dr. Tasnádi kijelenti, hogy miután ez az in-
dítvány nincs felveve a tárgysorozatba, ez nem tár-
gyalható. 

Sima Ferenc tiltakozik azon önkénykedes ellen, 
melylyel dr Tasnadi éppen az ő eljarasa ellen 
irányuló vizsgalat elől prokatori íurfanggai akar ki-
térni. Balogh János inditvanya egyenes kifolyasa a 
közgyűlés ele kitűzött targynak s így az targyalható. 
— S a városi kepviselő testületnek nemcsak joga; 
de kötelessége is meggyőződést szerezni azirant, hogy 
a varos kormányzata kiiogastalan-e ? — S hogy nem 
kiiogastalan, arról mindenkit meggyőzhet az, hogy a 
lőispan egyszerre — ket tisztviselőt felfüggesztett. 
Szónok szegyennek tartja a varosra, hogy ezt a fő-
ispáni vizsgalat utján kell a közgyűlésnek megtudni, 
s nem a városi adminisztratio ellenőrzésére hivatott 
polgármester altal teljesített vizsgalat utján. Szóló 
abban, hogy dr. Tasnadi ur éretlenül magyarazott 
paragrafusokba akar burkolodzni a Balogh János 
altal indítványozott vizsgalat elől, csak azt a gyanút 
latja [elköltve, hogy dr. Tasnadinak takaródznia kell 
a kepviselső testület előtt; mert ha igy nem allna 
a dolog, akkor a polgármesternek maganak kellene 
megragadni a vizsgalatot, hogy ezzel még a gyanú 
árnyékát is lerazza magaról. — Azután szónok fel-
sorol eseteket, melyek a polgármestert fegyelmi vét-
ségét képező mulasztasokkal terheli. S a vizsgalat 
elrendelését ő is partolja; de a formára nezve eltér 
Balogh János indítványától, hogy ugyanis alakittassék 
meg a számonkerő szek és ez tartson vizsgalatot. 
— Mert a szamonkérő szek megalakitasa külön tár-
gya kell, hogy legyen a közgyülesnek, s mivel ez nem 
volt mara kitűzve, ebbe nem lehet belemenni; de abba 
bele lehet menni, hogy a felmerült eset incidensebői 
egy külön bizottság küldessek ki. 

Hasonló értelemben szólnak Bartha János biró, 
Kalman Mihály és Udvardi Sándor; de Kristó-Nagy 
István szörint ez a vizsgalat nem szükséges; mert 
elég, hogy a főispán megvizsgálta a hivatalokat. 

Dr. Tasnádi szerint a közgyűlés tárgysoroza-
tába ez az inditvany felvéve nem lévén, nem bo-
csátható hatarozat alá. 

Sima Ferenc a törvényesség szempontjából a 
városi ügyészt kéri véleményadásra. 

Burián Lajos városi ügyész kifejti, hogy az 
inditvány termeszetes kifolyása a szőnyegen levő 



1 •Idal. 
tárgynak, tehát ez tárgyalandó és e felett dönteni 
joga Tan a képviselő testületnek. 

Sima Ferenc kijelenti, hogy dr. Tasnádi ugyan 
téred, ha azt hiszi, hogy üres formához való ragasz-
kodással kibújhat a közgyűlés vizsgálata alól, sőt a 
polgármester ezen magatartása őt sa vele egyetértő 
képviselőket.csak arra fogja indítani, hogy ezen botrá-
nyos elnöki erőszakoskodassal szem jen uyomban 
rendkívüli közgyűlést hivassanak egybe, hol szónok 
nem késik a rendelkezésre álló adatok alapján a 
felfüggesztést inditványozni Tasnádi ellen, mint a hi-
vatalviselésre teljesen képtelen ember ellen. 

Balogh János, hogy Tasnádinak ne legyen 
módja még törvényes formát se találni a vizsgálat 
azonnali elrendelése ellen, hozzájárul a formára 
nézve Sima Ferenc indítványához. 

Tasnádi ur azonban megmaradt a mellett, hogy 
a közgyűlést nem engedteaz indítványa felett határozni. 

És most már hétfőn rendkívüli közgyűlés lesz, 
melyen dr. Tasnádi ur képtelen, ostoba erőszakos-
kodasa fogja a közgyűlés tárgyát képezni és majd 
el fog határoztatni a vizsgálat és őzzel kapcsolatban 
minden, mi a városi képviselőtestűlet jogainak meg-
védése és egy ostoba ember erőszakoskodása, hivatala 
viselésére való képtelensege ellensúlyozására szük-
séges. 

Különben a két aljegyzői állás helyettesítés 
utján betöltetett és pedig: Szakái Mihály helyére 
helyettesittetett Hercka Zsigmond közpénztári el-
lenőr, Magyar Elek helyére Szabó József ügyvéd. 

Ezzel a közgyűlés igztott hangulatok között 
szétoszlott. 

Helyi és megyei hirek. 
— Rendkívül i közgyűlés. Tas-

nádi Antal polgármester tapintatlan, egyálta-
lában hivatala viselésére képtelen, erőszakos 
eijárása a városi képviselők körében a legna-
gyobb fokú megbotránkozást keltette azzal, 
hogy mikor a városi közgyűlésben, a városi 
hivatalok megvizsgálására küldöttséget akarnak 
kinevezni, ő annak eddig ismeretlen, — s bo-
csánat e kifejezésért, — valóban ostoba erő-
szakoskodással útját állta. A képviselők e 
példátlan és otromba magaviselkedés meg-
torlására hétfőre rendkívüli közgyűlést fognak 
összehivatni, hol előreláthatólag dr. Tasnádi 
Antalnak felfüggesztése is javaslatba hozatik. 
S nem a tegnapi közgyűlésen tanúsított ma-
gatartásáért, hanem hivatala viselésére teljes 
képtelensége miatt. 

SZENTESI LAP 

— A .Csougrádmegyei K ö r ' tagjai 
teljes odaadással, mondhatni igazi hévvel munkál-
kodnak a folyó hó 23-án megtartandó juliális érde-
kében. A mulatság, mely a tul a kurcai közgyűlési 
teremben fog megtartatni, előre láthatólag nemcsak a 
helybeli, hanem a vidéki intelligentiának is talál-
kozója leend. Az erdész, technikus és jogá-
szokból alakult rendezőség nemes tűzzel, szinte ver-
senyre kelve egymassal, minden lehetőt megtesz, hogy 
a résztvevő közönség majdan egy kitűnően sikerült 
mulatság emlékét vigye magával. S ha a lelkesedós 
és igyekezet mindvégig ilyen marad, — akiben nem 
kételkedünk — akkor a Gsongrádmegyei Bpr juli-
ális«. csak dicsőséget hozhat a buzgó rendezőségre. 

— Helyettesítések. Szentes város képvi-
selőtestülete a városi aljegyzői állásoknak helyettesí-
tés utján való betöltése targyában tegnap délelőtt 
rendkívüli közgyűlésre volt egybehiva. Az eredmény 
az, hogy a két felfüggesztett aljegyző, és pedig: Sza-
kai Mihály helyére llerczka Zsigmond közpénztári el-
lenőr, Magyar Elek helyére pedig Szabó József hites 
ügyvéd helyettesittetett. 

— Aratógép.-próba. A csongrádmegyei 
gazdasági egyesület által tegnap Szentesen, Szeder 
János íöldbirtokos tul a kurcai tanyaföldjén tartott 
aratógép-próba nem eredményezte azt, amit a gaz-
daközönség méltán varhatott volna egy oly fontos 
mezőgazdasági eszköztől, mint az aratógép. Magában 
azon körülmény, hogy a Hornsby-cégtől érkezett, 
elhasznalt marokrakó gép nem volt oly állapotban, 
hogy azzal annak előnyeit be lehetett volna mutatni 

| — csakis hátrányai mutatkoztak, masodsorban pedig 
I szembetűnő s lehangolólag hatott azon eset is, hogy 
a gyáros altal bemutatasra leküldött gépész nem 

' érkezett meg, s így csak jó akaratból hozzálátok műkö-
désének köszönhető az Í3, hogy a gép — ugy a hogy — 
összeállítva, par óráig kepes volt működni, mig végre 
a forcirozott munka eredménye par törés lett, mely 
a gépet annyira megbenitotta, hogy annak működé-
sét be kellett szüntetni. Legörvendetesebb azonban 
az, hogy a próba iránt tanúsított élénk érdeklődés 
folytan a gazdaközönseg oly szép számban jelent 
meg, hogy igazán szebb és jobb eredmény elérése 
a legkívánatosabb lett voina A varokozasnak tehát 
a próba éppen nem felelt meg, mit gazdasagi szem-
pontból csak sajnalni tudunk. 

— A szentesi kereskedelmi réssvény-

t á r i a s á g — mint ezt mar jeleztük, — f. hó 7-én 
tartotta alakuló közgyűlését Sima Ferenc országgyű-
lési képviselő elnöklete alatt. Az alakuló gyűlésen 
a részvényesek csaknem teljes számban vettek részt. 
Mindenekelőtt az alapszabályok targyaltattak les fogad-

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Az államfogházból, 
ni . 

Ha Vidacsról semmi egyebet nem tudna is az 
ember, mint azt, hogy ő fia annak a Vidacs János-
Lak, ki a szabadságharcban kifejtett hazatias szerep-
léséért — kegyelem utján — 9 esztendeig hordta az 
osztrák vérbíróság nehéz bilincseit, ez magabím véve 
elég volna arra, hogy az ember bárhol legyen is, 
érdekkel forduljon felé. Az államfogház esik fokozza 
ezt az érdeklődést, kivált ha az apáról még azt is 
tudja az ember, hogy benne a nemzeti ellenállás oly 
példátlan képviselőt talált, hogy Pest főpolgármes-
teri állásáról inkább lemondott, mintsem hogy a 
koronazásra Pestre jövő uralkodót fogadja. 

Ilyen apának a fia magaban véve is érdekes 
jelenség. De Vidacs, a szegedi allamíogház szenióra, 
a magyar párbajhistóriáknak egy valóságos legen-
daszerü hőse, ki nem kevesebb, mint 52 párbajt vitt. 
Sok sebet kapott; de tizannyit adott. Két ellenfelét 
a többek kőzött pisztoly párbajban agyon lőtte s egy-
nek kardpárbajban karját a könyök alatt teljesen 
levagta. Oly hatalmas vágás volt ez, melynek párját 
a párbajkrónika nem ismeri. 

Ez az ember érdekelt engem legjobban, s az 
adott helyzetben előre örültem neki, hogy vele kö-
zelebbről módom lesz megismerkedni. 

Azt előre is gondoltam, hogy Vidacsban a fér-
fiúi erő teljes kinyomatát fogom találni. 

Nem csalódtam, bár Vidacs nem nagyobb em-
ber a közép termetűnél; de az erősen kiálló mellkas, 
széles vallal, acél izmos karok egy herkulest sejtet-
nek benue. S a folyton villámokat szóró sárga fekete sze-
mek szilárd karakhtert és rendithetlen bátorságot 
árulnak el. 

Kezet szorítottunk; de az első pillanatban nem 
éreztünk egymás iránt rokonszenvet, s két napig csak 
a szokott udvariassag képezte köztünk az összekötő 
fonalat. Hartstein, egy debreceni ügyvéd, a legelső 
alkalmat készséggel ragadta meg, hogy annyit elárul-
jon előttem, hogy Vidacs olyan erős ember, mint 
egy oroszlán. 

— Uram, mondá, tegnap Kikindai urat, kivan 
vagy 90 kiló, az ágyról felvette a fogával, s ugy 
megrázta, mint egy markos részes szokta szérűn a 
zsákot. 

—- Azt én is megteszem, mondám az ügyvéd-
nek, hogy Vidacs ereje iránti bámulatat csökkentsem; 
de az ügyvéd mosolyogva nézett ram s ugy vettem 
észre, hogy kételkedett állitasomban. S én siettem 
megnyugtatni, hogy én ugyan ezt az erőpróbát nem 
kíséreltem meg, s nincs is szándékomban. 

— Azt elhiszem, felelt Hartstein ur; de Vi-
dacs megteszi ám akármelyik percben, mert van 
neki mivel. 

Az államfogházban Vidacsnak egy külön 
kertje van. 

Nem akarta neki megengedni az igazgató, hogy 
rózsafákat hozathasson és virágokat ültethessen; de 
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tattak el némi módosításokkal, végül az intézet ve-
zetésére a következő részvényesek választattak meg: 
igazgatóság: Sz%ássv Ferenc, vezérigazgató, ür . 
Ecseri Lajos, titkár, Ónodi Lajos, ifj. S a r k a d ^ a / / 
Antal, Burián Lajos, Neufed Zsigmond, Tóth Árpád, 
Kecskeméti Imre, Temesváry Antal, Purjesz Henrik, 
Nagy Imre. Felügyelő bizottság: Neufeld Hermann, 
Tóth Kálmán, Szánthó Lajos, Szépe Kálmán, Wel-
lisch Vilmos, Felsenburg Manó, Neumann Dávid. 

— Tisztú j í tás . A városnál rendszeresített 
egynémely tiszti állásnak választás utján leendő 
betöltésére a vármegye alispánja már kibocsájtotta 
a meghívókat. E szerint a tisztujitás a f. évi juliu» 
hó 14-én, csötörtőkön délelőtt 9 órakor fog megtar-
tatni, melyre már most felhívjuk a városatyák 
figyelmét. 

— A megyérő l . Vármegyénk közigazgatási 
bizottsága f. évi julius hó 16-án délelőtt 9 órakor a 
szokott helyen ülést tart. 

— K is te l ek rő l írják lapunknak : F. hó 1-én 
Blázsik Marton szolgabíró elnöklete alatt — a volt 
biró lemondása következtében — biróvalasztás volt 
községünkben. Jelölve lettek az állásra: Sisák János 
Antal, Rác F. András és Gulyás István ; de a nép-
egyikét sem akarta, a szolgabíró mindazonáltal 
elrendelte a szavazást. A nép azonban egyik jelölt 
mellett sem lelkesült fel s tartózkodott a szavazástól. 
Ekkor Rác F. András a nép éljenzése között vissza-
lépett a jelöltségtől, mire a szolgabíró Sisák Lajos 
nevét is felvette a jelöltek közé. Erre a nép leírha-
tatlan lelkesedésben tőrt ki s Sisák Lajost egyhan-
gúlag kiáltotta ki bírónak. Másodbirónak Kardos 
János, esküdtnek Mészáros Béla lett megválasztva. 
Mindhárman a függetlenségi pártnak rendületlen hivei. 

— Szinészet. Csóka Sándor színigazgató 
tegnapelőtt városunkban időzött, hogy a sziniévad 
megkezdhetése érdekében a szükséges lépéseket meg-
tegye. E szerint a társulat, mely a vidéki szinészet 
jeleseiből van szervezve: f. hó 23-án, vagyis a jövő 
szombaton kezdi meg városunkban előadásainak so-
rozatát. Megnyitó előadásul a ^Madarász• cimü 
világhírű operette fog szinre kerülni. A társulat pri-
madonnája Bácskay Julcsa lesz. Az előleges színház1 

jelentés a mai nap folyamán fog közzététetni. 
— Megb í rságo l t kuruzsló . V.-Natj Jó-

zsef polgártárst Aradi Kálmán főkapitány több rend-
beli, helyben és vidéken egyaránt űzött állatkuruzso-
lás vétsége miatt még a mult év folyamán 75 frt 
pénzbirságra ítélte. Nagy nem nyugodott meg az 
ítéletben s az alispánhoz felebbezte az ügyet. Az 
alispán nemcsak hogy nem oldotta fel az első fokú 
határozatot; de a főkapitány által kiszabott bírságot 

hát egy ember, ki 52 párbajt vitt — ha mindjárt 
államfogoly is, — nem egy könnyen engedi magát 
lefegyvereztetni. 

— Tudja mit, felelt Vidacs az igazgatónak, ha 
meg nem engedi, hogy én itt magamnak részben 
szórakozásul, részben gyönyörűségül egy kis kertet 
rendezzek be, akkor reggelre az udvarban levő 
összes fákat kidarabolom. — Ki egy szálig! 

Az igazgató ezen kapacitáció előtt meghajolt, 
s Vidacs csinált magának egy kertet, hol a szabá-
lyosan kombinált ágyakban bőven díszlik a rezeda, 
szegfű, viola, flox és verbina stb. 

Találkozásunk első perceiben kertjét mutatta 
be nekem és elmondta, hogy mily nehezen bírt 
hozzájutni. 

A kert szemlélgetése közben az államfogház 
életrendje iránt tudakozódtam Vidacstól. 

Ö nyugodt, csendes hangon mondta ei, hogy 
8 napra itt semmi külön berendezésre nincs szük-
ség, ennyi időt passióval el lehet bent tölteni. — 
Az állam ad tiszta, rendes ágyat, szolgákat tart ben, 
kik az embert kiszolgálják. Kosztolni onnan kosztol 
az ember, ahonnan akar, s mindent hozathat bs, 
amit akar, még vendégeskedhetik is, ha kedve van 
hozzá és erszénye bírja. Vendéget fogadhat az em-
ber 9 órától déli 12 óráig és délután 3 órától este 
6 óráig. — Különben, mondá, olvassa el a képviselő 
ur a házirendet, ki van függesztve a folyosón. 
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150 frtra emelte fel. Nagy József azonban ezen íté-
letben sem nyugodott meg, s felvitte az ügyet a 
ministerig. Nos, a sok felebbezgetés az lett a vége, 
hogy a minister helybenhagyta az alLpáni határo-
zatot. 

— Kös zöne t n y i l v á n í t á s Szentes város 
tek. tanácsának a színkör és Kass Gusztáv urnák a 
kerthelyiség ingyenes átengedésért, nemkülönben a 
n. é. közönségnek azon nagybecsű támogatásáért, 
melylyel a f. hó 3-iki gyermekünnepély és színielő-
adás alkalmával megtisztelni kegyeskedtek, e helyen 
is a legszívélyesebb köszönetem nyilvánítom. Szen-
tes, 1892. julius 5-én. Ehrlich Laura, óvónő. 

— Öngyi lkosság . Szíjártó-Szabó János 32 
éves, nős és családos férfi, f. hó 6-án reggel, míg 
neje a háztól távol volt, a padlás szarufájára fel-
akasztotta magát, s mire észrevették, már halva volt 
Tettének okául életuntsá^ot emlegetnek. 

— Vásár. A hódmezővásárhelyi rendőrkapi-
tányságtól vett értesítés szerint, az ottani legköze-
lebbi országos vásár f. évi julius hó 9-én az állat-
vásárral veszi kezdetét. 

— R e f o r m o k a nemze tköz i postafor-
g a l o m b a n . A postaforgalom terén f. é. julius hó 
1-től életbelépő könnyítések következők: A világ bár-
mely irányába továbbított 15 grammos levél nem 
fizet többet 10 krajcárnál. Ez intézkedés levelezőla-
pok, nyomtatványok, árumintákra is vonatkozik. Meg 
van engedve továbbá bélyegtelen levelezőlapok hasz-
nálata, ugy az is, hogy a felek részéről használható 
irás, irott kezdőbetűs látogatójegyek használata posta 
utján. A mintasuly 350 grammra emeltetett. Az 
utánvételezési eljárás és dijak terén is módosítás állt 
be. Szeretnők, ha a postaforgalom nemcsak a nem-
zetkőzi, de a belföldi téren is elenyésztetne némi 
nehézséget. Igy van sok község, mely postát nélkü-
löz és a szomszéd postahivatalt küldönc utján kény-
telen igénybevenni, mi nemcsak a levelek után sze-
dett dijakkal terheli a közönséget, hanem a levelek 
elvesztésével is szokott járni néha. Sok értelmes női 
kéz vesztegel faluhelyen, melyet a postaszolgálatba 
vonni hszafias és gazdasági ok egyaránt indokolna. 

— Sa j á tkezü l eg h a l t meg. Belép egy 
ember és halaiesetet mond be a rendőrség előtt 
Busán hajtogatja: 

— Hát möghalt uram . . . Mőg. Mögám. 
— Aztán hogy? 
— Csak ugy, sajátkezüleg . . . 
— öngyilkos volt? 
— Dehogy — felel megütődve az ember, — 

nem a*. 
— Hát minek mondja akkor, hogy sajátkezüleg? 
— Csak azt akartam vele mondani könyörgöm 

— szól megzavarodva, — hogy doktor nélkül 
pusztult el. 

Hirek a szomszédból. 
— A v i l l amos v i l á g í t á s ügye H.-M.-

Vásárhelyen halad előre. A napokban Ganz és társa 
budapesti cég megbízásából Medgyes Ferenc gépész-
mérnök H.-M.-Vásárhelyre érkezett és Szikszay Dénes 
tanácsnokkal a világitás ügyében értekezett. Mielőtt 
azonban a villamos világitás tervezetét és végleges 
költségvetését bemutatná nevezett mérnök, tisztában 
akar lenni azzal, hogy a magánosok hány lángot 
biztosítanak? Ennélfogva a tanács egy ivet bocsá-
tott ki körözés végett a közönséghez azon célból, 
hogy arra kiki jegyezze fel, hány lángra volna szük-
sége ? Az aláírási íven eddig 300 magánlángra je-
gyeztek elő, de valószínű, hogy legalabb 200 lánggal 
a mennyiség szaporodni fog. A villamos világitás 
magánhasználatánál minden egyes láng után egy-
szersmindenkorra 2 frt berendezési költség, évenként 
2 frt alapdíj s ezen felül óránként 2 és fél kr. világí-
tási dij fizetendő, 

— Sertés-orbánc. Makó város rendőrkapi-
tányi hivatala ra. hó 26 an kelt átirataval értesítette 
városunk rendőrhatóságát, hogy Makón sertés-or-
bánc ütött ki s e miatt meg van tiltva nevezett vá-
rosban a sertéskereskedés, a város határa államren-
dőrségi zár alá vétetett. 

— N a g y csapás ér te az A l f ö l d e t s 
benne Csanadvármegye gazdaközönségét, a mult 
hét első felében, kedden és szerdán. — Mint ugyanis 
a .Maros" írja, megyeszerte megszorultak a búzák. 
A magyar alföldi gazda rég nem nézett oly vérmes 
reményekkel az aratás elé, mint most. Arasztnyi 
bosszú dus kalászokkal voltak borítva mezeink; a ve-

SZENTESI LAP. 
tés kisholdankint 8—10 métermázsa búzával becseg-
tetett; de a keddi és szerdai forróság miatt megszo-
rultak a gazdag kalászok s ezzel a paratlan kitűnő-
nek Ígérkezett termés csak középszerűre szállott alá 
s 4—5 mázsát aratunk ott, a hol kétannyit vártunk. 
Az egész makói határ megsinli azokat a forró napo-
kat ; a gyönyörű búzakalász összezsugorodott s mint 
torzon-borz bajusz, meredeznek szét a megsatnyult 
buzafej szemtakaró burkanak nyujtványai. — Mint 
szomorúan értesítenek, megyeszerte tönkre ment a 
termés; Kis-Zombor határaban pedig, hol csudater-
mésre volt kilátás, csak polyvát fognak aratni. Bizony, 
nagy Isten csapása ez rajtunk! 

— Esküvő . Dr. Kókai István szegedi ügyvéd 
f. hó 4-én d. u. 6 órakor vezette oltárhoz Kiss Gi-
zella kisaszonyt, Kiss Ábet szeretetreméltó kedves 
leányát Szabadkai!. 

Hazánk és a főváros, 
— Budapes ten n ő g y m n a s i u m o t nyit-

nak legközelebb, melynek célja magasabb nőnevelés 
mellett egyetemre való előkészülés lészen, különösen 
orvosi és tanári szakra. E mellett a slőjd is fel lesz 
véve a tantervbe. A házi nevelés lehetővé tétele vé-
gett csak délután lesz előadás. A gymn. 9 osztályú 
lesz, tanari kara egyelőre önkényt, jelentkezett taná-
rokból alland, kik — női felügyelet mellett — ingyen 
fognak tanítani. Tandíj 200 frt. Fölvételért az „Elef 
című heti lapnál kell jelentkezni. 

— A va l n t a j avas l a t a képviselőház-
ban . A képviselőház néhány nap múlva kezdi meg 
a valutajavaslatokról a pénzügyi bizottság részéről 
beterjesztett jelentés tárgyaiásat. Elvileg a vita el 
van döntve, megkötése forintunknak oly irányban, 
hogy az 84 krajcáron alól aranyértékben le ne 
szállhasson, kilesz mondva. A kormány ejavaslatá-
val a nemzetgazdaság orthodox irányával szakított, a 
pénz értékének megszabását a zavarba ejtett nemzet-
közi forgalom irányzóitól függetlenül vette kezébe. 
A mezőgazdaság érdekeinek kepviselői szívesen lát-
nak, ha az állam állásfoglalasa éppen e téren a 
közjólét emelésére állandó jó hatásssal lenne. A si-
ker attól függ, vájjon a forintnak 84 aranykrajcárnyi 
egyenértékre alapított feltétele be fog-e válni. — Az 
ellentábor egyelőre pihenni fog tán. Hasznaljuk fel 
hát az időt. Szervezzük hitelrenszerünket termelési 
viszonyainkhoz képest alaposan és gyorsan. Létező 
viszonyokkal is számolván, mondja ki a képviselő-
ház ép ugy, mint azt az osztrák parlament bizott-
sága tette, hogy: 1. Az állam pénztári kezelése, az 
eddig holtan heverő tőke* forgalombahozatala cél-
jából lehetőleg gyorsan az osztrák-magyar bank ós 
megbízható más hazai, jelzálogügyet is üzlete körébe 
vonó hitelintézetre bízandó. 2. Mondassék ki, hogy 
a kormánynak nagyobb befolyás engedendő az osz-
trák-magyar bank ügyvitelébe és az ebből elérendő 
nyereség megosztásába. 3. Evvel kapcsolatosan mondja 
ki, hogy az osztrák-magyar bank a hitel zsilipéit a 
mezőgazdaosztály, különösen az alakult s alakulandó 
gazdasági szövetkezetek és egyes nagybirtokosok 
számára megfelelő mértékben tartozik megnyitni. 
Ennyi az. mit az adórendszer gyökeres atalakitásán 
kívül, az ország társadalmi és vagyoni léte st jövő-
jének hátgerincét képező mezőgazdaosztály bátran 
követelhet bármely kormánytól ama áldozatért, me-
lyet a haza oltárára tesz a valutajavaslat elfogadá-
sával. 

CSARNOK. 
A szalacsi bübályos asszony meséje. 

Az Érmeiléknek nevezetes csodája akadt, mely-
hez zarándókol a nép apraja-nagyja. Ez a csoda 
Szalacs községben lakik egy asszony képében, a ki 
hozzá nem is vén és nem is csúnya. 

Debrecenből is valóságos népvándorlás folyt 
Szalacs felé, mert az ottani bűbájos asszony min-
dentudó. 

A múltkor is szépen kisütötte, hogy egy társa-
ságban ki lopott el egy 10 forintost. A társaságnak 
kátrányos papírra kellett tenni az ujját s a tolvaj 
ujjahegyén fekély volt növendő. Természetesen a 
tolvaj ujja nem lett — kátrányos és be is vallotta 
a lopást. 

Egész mondakör alakult már a szalacsi bűbájos 
asszonyról. Egyik főmonda; hogyan kapta a min-
dentudóságot ? 

Szűz Mária leszállott az égből és virágmagva-
kat adott át a szalacsi asszonynak, midőn aludt. Az 
asszony reggel elvetette, a virágok hirtelen felnőt-
tek, kinyíltak ós az asszony a gyönyörű szirmokból 
salátát csinált, elfogyasztá és ettől lett mindentudó. 

«Kisebb csodatételeinek" se szere, se száma. De 
abban legnagyobb a szalacsi bűbájos asszony, hogy 
meg tudja mondani: melyik lólek melyik osztályba 

_ _ % ods l_ 
jutott a túlvilágon? Az osztályozás valószínűleg a 
.borravaló" irányában történik, mert a csoda asszony 
semmit sem tesz ingyen. 

Leghíresebb róla a királymonda, melylyel már 
telítve van az egész vidék és ennek a mondának a 
hősét ugy várja a nép, mint a Messiást, mert ha az 
el jő, kevesebb lesz az adó ós több az igazság. 

E monda szerint a bűbájos asszonyt a király 
is meglátogatta álruhában, a mikor is ilyen párbe-
széd folyt le közöttük: 

— Nem méltó az ón hajlékom, hogy betérj. 
— Már miórt nem? 
— Mert ón álruhád ellenére ia megismerlek: 

te a király vagy. 
— Nos, nem tagadom. 
— Azt is tudom, mit akarsz megtudni nálam. 
— Látom, mindentudó vagy. Beszólj tehát. 
— Te azt kívánod, felséges ur, mondanám 

meg: hova jutott a túlvilágon a te fiad, a szép 
királyfi? 

— Nos, igen, 
— Pedig azt nem tudhatod meg, felséges ur, 

Mert én ép ugy belátok a menybe, mint a purgaté-
riumba és a pokolba: őt sehol se ¡látom. Tudod-e, 
mi következik ebből? 

— Nos, mi? 
— Az, hogy a te fiad — él valahol a földön 

és a kit szemed lattára eltemettek, az egy viaszbábu 
volt. A királyfi bujdoklásábúl vissza fog térni, eljön 
az idők teljessége. 

A nép között csakugyan el van terjedve min-
den felé, hogy a királyfinak nem tetszett a nép sulyoa 
állapotta, tehát elbujdokolt, hogy Mátyás királyként 
kitapasztalja az országot. Annak idején majd elő-
kerül, harcot fog vívni az akkori trónörökössel, le-
győzi azt és ő lesz a magyar király. Akkor lesz 
aztán a jó világ! 

Ebből a históriából érdekes királyfi-monda ke-
rekedett. 

A nép eszejárásával felcicomázott királyfi-monda 
a következő : 

A királyfi és Rothschild fia egyszer együtt ültek 
egy szobában. Beszélgettek, szivaroztak. 

A Rothschild fia egyszer csak leejtette a szi-
varját és igy szólt a királyfihoz: 

— Vedd fel. 
A királyfi szerfelett dühbe jött ezen a sértésen, 

de magát türtőztetve, igy szólt: 
— Hogyan merészkedel te igy beszélni velem, a 

királyfival ? 
— Mert a te apád sokkal adós az én apámnak. 
Most már nem türtőzhette tovább magát a ki-

rályfi. Kivonta kardját és levágta a Rothschild fiának 
a fejét. 

Lőn ebből nagy baj. Ekkor királyunk magához 
hivatá a fiát, mondván: 

—• Nagy baj van, fiam. Mit cselekedtél ? 
— Felséges atyám, levágtam annak a felség-

sértőnek a fejét. 
(Vége köv.) 

Gőzhajózás. 
Szeméiyszállitó hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged ós Szolnok között. 
— Érvényes I89á. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 

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

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

Lefelé. 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

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

Beküldetett. 

Selyemhamisitvány, 
hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a valódi s jól festett se-
lyem az elégetésnél nyomban összepödörödik és csakhamar ki-
alszik, maga után csekély világosbarna hamut hagyván; addig 
a hamjsjtott selyem (mely zsiros szinü-szalonnás lesz és köny-
nyen törik) lassan tovább ég ("minthogy rostszáliai a festanyag-
tól teljttetten tovább izzanak) és sötét barna hamut hagy maga 
után, de valódj selyem módjára soha össze nem pödöröd^, 
csak meggörbül. Henneberfl G (cs. k|r. udvarj szálljtó) sei|em-
gyára Zürichben, házhoz szállítva, póstabér-és vámmentesen 
szívesen küld bárkjnek is mjntákat akár egyes öltönyökre való, 
akár egész végekben levő valod| selyem szöveteiből. 



4. •Mai. 

ad. ül.—közp. v. 1892. 

Hirdetmény. 
A szentesi követválasztó kerület központi 

választmánya által közhírré tétetik, hogy 
követválasztóknak az 1893. évre érvényes 
ideiglenes névjegyzéke Szentes város közigaz-
gatási igtató hivatalában f. évi ju l ius hó 
5- ik napjától 25- ig bezárólag, közszem 
lére 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 címezve, a szükséges okiratokkal 
felszerelvén, bélyegmentes beadványban Szen-
tes város polgármesteri hivatalánál írásban 
nyújtandók be. 

Kelt Szentes város központi választmá-
nyának 1892. évi junius hó 20—23 ik nap-
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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 számított 15 nap alatt, 
e hivatalnál nyújtsák be. 

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

Suio Károly, 
a. Q. anácsnok. 

jaiu tartott üléseiből. 

Beszédes István, 
kzp. vál. iiö. 

2 4 2 5 . - 8 9 2 . aü. 

Dr. Tasnády Antal, 
közp. vál. elnök. 

Hirdetmény. 
Mely szerint az 1892. evre szóló 111-ad 

oszt. kereseti adókivetési lajstrom az 1883. 
évi XL1V. t. c. 16. §-a értelmében Szentes 

1461. T. 892. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város belterületéű, a már létezőn 

kivül még egy, — a város külterületére pedig 
6 szülésznői állás rendszeresítése határoztatván 
el. ezen állásokra a városi tanács által pályázat 
uyittatik, — 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. 

Kelt Szentes város tanácsának 1892. évi 
junius hó 25-én tartott üléséből. 
2V3 Dr. Tasnády Antal , 

polgármester. 

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 állásra ; 

4. évi 500 frt fizetéssel javadalmazott 
adótiszti állásra; 

5. évi 500 frt fizetéssel javadalmazott 
adóügyi fogalmazói állásra ; 

6. évi 400 frt fizetéssel javadalmazott 
rendőrbiztosi állásra ; 

7. évi 400—400 frt fizetéssel javadalmazott 
két írnoki állásra; továbbá az ez idő szerint 
betöltetlen 

8. évi 600 frt fizetéssel javadalmazott 
alkapitányi állásra ; 

9. évi 500 frt fizetéssel javadalmazott 
árvaszéki kiadói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen 
állások bármelyikét elnyerni kívánják, hogy 
képesítettségüket igazoló bizonyitványnyal fel-
szerelt kérvényüket 1892. évi ju l ius hó 
11-ik napjának d. u. 5 órájáig hozzám 
nyújtsák be. 

Megjegyezem, mikép a megválasztandó 
alszámvevő és az adópénztári tiszt 1000 — 1000 
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. 
3 - 3 Dr. Csató Zsigmond, 

alispán. 

„ i A C H I B L I N " 
a leghirnevesb és legbiztosabb szer mindennemű rovar ellen ! 
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