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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

^iunkásmozgalo m. 
Meglepetéssel olvastuk pár nappal ezelőtt 

a hazai lapokban, hogy Csongrádmegyében — 
Mágocs és Derekegyházán — a mult évben Bat-
tonyán kiütött munkásmozgalom tünetei mu-
tatkoznak, miért is Csongrádvármegye alispánja 
karhatalom kirendelése iránt tett felterjesztést 
a ministeriumhoz. 

Ez a munkásmozgalmi kérdés manapság 
hálás terrenumnak látszik a közigazgatási ha-
tóságok számára, hogy az erély szinével tün 
dököljenek s fent a bizalmat felkeltsék magok 
iránt. Részünkről semmi kifogást nem te-
szünk alólról se az ellen, ha a hatóság a 
törvényes rend és nyugalom biztosítása érde-
kében mindent meg tesz; de feltétlen hely-
telenítjük, ha pusztán feltűnésből, mondva 
csinált érdemkeresésből csinál a hatóság oly 
mozgalmat, mely tulajdonképpen nem létezik, 
s mely éppen azért csak arra alkalmas, hogy 
e vármegye munkásnépét és munkás viszo-
nyait rossz hirbe keverje. 

Már a mult évben megróttuk Stammer 
azon eljárását, hogy munkásmozgalom cimén 
egy század katonasággal szállatta meg Szeg-
vár községét, hol éppen ugy nem tudtak mun-
kásmozgalomról, mint ahogy nem volt ilyen 
mozgalom Szentesen. Igen; de Stammer ka-
tonai interventiója alkalmas volt arra, hogy 
magát ugy tüntesse fel a kormánynál, hogy 
itt is munkáslázadásban tört volna ki a nép; 
de Stammer előrelátása, erélyes fellépése ezt 
megakadályozta. 

S ha megróttuk a mult évben ezen mun-
kássvindliért Stammert, ugy határozottan hely-
telenítjük ma, hogy Mágocson és Derekegy-
házán mondva csinált munkásmozgalommal 
igyekszik a hatóság rossz hirbe keverni Cson-
rád vármegyét. 

Mert miből áll ez a mágocsi és derek-
egyházi munkásmozgalom í Abból, hogy a 
részesek megkötötték a szerződést az uraság-
gal és közben a gabona megromlott s a ré-
szesek a szerződésben kikötött azon ponthoz 
ragaszkodnak, hogy nem részre takarítják fel 
a gabonát, hanem készpénzért. S miután ez 
a szerződésben biztosítva van a részeseknek, 
az esetre, ha a gabona megromlott, hát ők 
joggal foglalhattak állást a mellett, hogy részre 
nem állanak be a munkába. — A részesek 
tehát jogos téren állnak, s azt mondták, hogy 
csak az esetre állnak a munkába, hogy ha 
az uraság készpénzzel fizeti őket. — Erre a 
főszolgabíró előterjesztést tesz az alispánnak, 
s azt mondja, hogy: a munkások nem akar-
nak dolgozni, fenyegetőznek, tehát katonaság 
és csendőrségre van szükség. S igy egyszerre, 
minden komoly ok nélkül, beleesik a vár 
megye a munkásmozgalom hirébe, akkor, mi-

kor ennek éppen ebben a vármegyében semmi 
erkölcsi és Szikai alapja nincs. 

Mi tehát, mikor ebben a kérdésben fel-
szólalunk, ezzel csak az alispánt akarjuk fi-
gyelmeztetni arra, hogy egy ijedt főszolgabírói 
jelentésre ne üljön föl és ne hagyja magát 
beleugratni oly dolgokba, melyek csak árta-
nak a várraegye jó hírnevének és az alispáni 
eljárás teljes hitelének. 

S a mi fő, nem kell ok nélkül is mes-
terségesen munkásmozgalmat csinálni ebben 
a megyében; mert ilyen itt absolute nem 
létezik. 

Tisztválasztó értekezlet. 
A városnál üresedésben levő tisztiállások be-

töltése érdekében Sima Ferenc elnöklete alatt a vá-
rosi képviselők népes értekezletet tartottak a szen-
tesi 48-as népköroen f. hó 10-én délelőtt 10 órakor. 

Mielőtt a valasztasok kérdésébe bocsátkozott 
volna az értekezlet, Sima Ferenc elóterjeszté, hogy 
dr. Tasnádi polgármester eller fegyelmi vizsgálat és 
hivatalos állásától leendő felfüggesztése iránt önálló 
indítványt kivan a f. hó lá-re egybehitt rendes havi 
közgyűlés elé terjeszteni. — Elnök röviden ismertette 
az indítvány alapját kepező okokat és rámutatott 
arra, hogy dr. Tasnadi, ki a városi közgyűlésén 
örökösen a törvény értelmetlen magyarazgatásaval 
igyekszik a képviselő testület szabad tanácskozását 
gátolni, polgarmestersege alatt lepesról-lepesre maga 
követi el a törvénytelensegeket s ezzel nyílt kart okoz 
a varosnak, s erkölcsileg éppen ugy, mint anyagilag 
megrendíti a városi kormányzatnak alapjat. Felemlíti 
elnök, hogy: bar a közgyűlés ismételten meghagyta 
Tasnadinak a közgyűléseket hetivasaros napokra hivni 
egybe, ennek dacara, hogy a kepviselők minél keve-
sebben jelenhessenek meg a gyűlésen, s ő annal 
könnyebben vihessen keresztül csekély pakulichada-
val mindent, — most is keddre, tehát a képviselő 
testület gazdatagjaira nézve legkényelmetlenebb időre 
hitta össze a közgyűlést, miért is ezzel az emberrel 
szemben, ki különben is teljesen képtelen a polgár-
mesteri alias betöltésére, ajanlja az egybegyűlt kép-
viselőknek írásosán összeállított indítványát, mely az 
értekezleten nyomban fel is olvastatott. 

Az inditvanyt, mely mellett Balogh János, dr. 
Filó Lajos és Udvardi Sándor szólaltak fel, az érte-
kezlet egyhangúlag elfogadta és az értekezleten reszt 
vett 56 városi képviselő azonnal ala is irta. 

Zajos tetszessel fogadta az értekezlet dr. Filó 
Lajosnak azon kijelenteset, hogy: ha Kristó-Nagy 
István nem születik: Szentes 20 évvel volna elébb, s 
Tasnádi 9 hónapi erőszakolt polgármestersége 5 évvel 
vetette eddig is vissza a várost. 

Az indítvány alairasa után az egyes tisztialla-
sokra pályázok kerültek biralat ala, s e tekintetben 
csak az alorvosi állas kérdésé kelteti nagyobb vitat. 
— Az ertekezlet nagyon eltérő véleménynyel volt a 
palyázókkal szemben, s igy hosszas vita után ki-
mondatott, hogy az orvosi állas nyílt kérdéssé tétetik 
s mindenki arra szavaz, akire akar. 

A többi állásnál csak nem egyhangúlag történt 
a megállapodás, s pedig az alszám vevői állasra kan-
didaltatott Bugyi Antal, az adópénztari tisztiállásra 
Ssékély Albert, az adótiszti állásra Báni Antal; az t 

adóügyi fogalmazói állásra Kemény Dezső , a rendőr-
biztosi állasra Jobban József, a két imoki állásra 
Fábián-Tóth István és Fráznovszky Zsigmond, az 
arvaszeki kiadói állásra Török Imre. 

Ezzel az értekezlet az elnök azon buzdító be-
széde kiséretében oszlott szét, hogy a párt tagjai 
minél nagyobb szamban megjelenjenek ugy a keddi, 
mint a csötörtöki közgyűlésre. 

— A horgosi v izsgálat . A vármegye 
által kiküldött bizottság f. hó 8-án kezdte meg 
a horgosi botrányos gazdálkodás és hallatlan 
visszaéléssel űzött kormányzat eredményéül 
tekinthető bűnök kiderítése végett a vizsgálatot. 
Három napig tartott eddig a vizsgálat; de 
még koránt sincs befejezve és még folytattatni 
fog. A vizsgálat már eddig is kiderített annyit, 
hogy példátlanabb visszaéléssel még községet 
nem kormányoztak soha, mint Horgost. A 
közpénzek mondhatni számadáson kívül kezel-
tettek, Költöttek derüre-borura és kölcsönöket 
vettek fel a község és megye tudta nélkül, 
jegyzőkönyveket szerkesztettek a község tudta 
nélkül. Szóval a visszaélés, csalás és bűnök 
egész halmazából állt Horgos község kormány-
zata Varjasi István jegyző vezetése mellett 
l á éven át. — S ennek a községnek minden 
panasza, kiáltó szó volt a pusztában. Mert 
a bűnök takarója maga Stammer, a horgosi 
jegyző ipja, Csongrádmegye igen tisztelt alis-
pánja volt. — S ebben a szégyenteljes, gya-
lázatos állapotban a legszényenteljesebb az, 
hogy a Varjasi ellen dr. Kelemen főszolgabíró 
vezetése alatt több rendbeli vizsgálat tartatott 
és a tisztelt főszolgabíró ur mindentrendben 
talált mindig. Verte a vármegye közgyűlésén 
Soós Pál megyei ügyész is legközelebb a 
mellét, hogy Horgoson rendben van minden. 
Hogy ne, hiszen a tisztelt ügyész ur is ott 
volt azokon a vizsgálatokon, melyeket a fő-
szolgabíró ur vezetett, és ő is aláirta a vizs-
gálati jegyzőkönyveket, hogy tiszta minden, 
jó minden, rendben van minden és derekabb 
jegyzője még soha nem volt Csongrád várme-
gyének, mint Varjassi és jobb közigazgatás 
még soha nem volt egy községben sem, mint 
Horgoson. — Hogy ne, hiszen a horgosi 
jegyző az alispán veje, tehát az alispán vejét 
védeni, takarni és minden bűnében fedezni 
kell a vármegye minden tisztviselőjének és 
köpenyeget kell erre nyújtani a Bach-korszakért 
ellelkesülő megyei többségnek is. 

No, de a mi küzdelmünknek végre meg 
lesz az az eredménye, hogy Horgoson most 
már pártatlan vizsgálat alá van véve minden 
és ki fog derülni annyi disznóság, melytől 
orcapirulással fordul el minden tisztességes 
ember és főként pirulhatnak azok, kik ezt a 
gyalázatot Stammer kedvéért elnézték, takarták, 
nemcsak, hanem ezért lapunkat üldözték, a 
miért felemelte a szavát e gyalázatos vissza-
élések ellen. 

Majd meglátjuk, hogy mit szól ezekhez 
a dolgokhoz a tisztelt közigazgatási bizottság, 
mely szintén bele lett rántva a Varjassi-féle 
bűnök öntudatlan takarásának szégyenében. 
Majd szemébe nézünk a közigazgatási bizott-
ságnak is azon a sajtóperi tárgyaláson, me-
lyet éppen azért indított a „Szentesi Lap* 
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e l len; mert ez nyíltan vágta szemébe a bi-
zottságnak, hogy Stammerért keresztül néz 
minden jogos panaszon és takar mindent. 

Passióval nézünk ezen sajtóper elé, sőt 
örülünk neki, mert módunk lesz a kezeink közt 
levő okmányok egész halmazával bizonyítani 
be, hogy milyen szerepet juttatott Csongrád-
vármegyében Stammer kormányzati rendszere 
a közigazgatási bizottságnak is. 

örülünk rajta, hogy egyszer vége lesz 
már a községek kipusztitási rendszerének, 
mely alatt nyögött eddig Csongrádvármegye 
népe. 

Horgoson már kezd tisztulni a láthatár 
és a láthatár szélén ott áll Stammer és tár-
sai bűnös üzelmeinek sötét alakja. 

Helyi és megyei hirek. 
— Hymen . Városunk egyik legszebb és leg-

kedvesebb leányával: Szeder Etelka kisasszonynyal 
tartotta kézfogóját f. hó 10-én este báró Maasburg 
Sándor. A násznagyi tisztet a menyasszony részéről 
Balogh János és Sima Ferenc országos képviselők, 
a vőlegeny részéről dr. Lábos Endre városi orvos 
és Ónodi Géza megyei árvaszéki elnök végezték. 
Szerencsét és áldást kívánunk a szép frigyhez. 

— Városi kögyülós lesz ma, ked-
den délelőtt 9 órakor, melyet dr.Tasnádi azért 
hitt éppen mára össze, hogy a képviselőtestület-
nek a gazdaosztályhoz tartozó tagjai minél 
kevesebb számban jelenhessenek meg, s igy 
a papirospolgármester az ő gyenge pákulic-
hadával fedezhesse magát az ellene intézendő 
jogos támadásokkal szemben. Ez a taktika 
azonban hiába való; mert annyi önérzetes kép-
viselője a legnagyobb munka idején is össze 
gyül a gyűlésre Szentes városának, amennyi 
elég ahoz, hogy dr. Tasnádi undort keltő 
közéleti szereplésének véget vessen. S ennek 
ma vége lesz. — A közgyűlés tárgysorozata 
különben a következő: 

1 . Számonkérőszék alkotása. 
2 . A nagymélt. m. kir. pénzügyminisz-

tériumnak 39601. szám alatt kelt rendelete a 
fogyasztási adó átalány összegnek megállapí-
tása tárgyában. 

3 . Városi tanács 1432/1892. sz. végzése 
a fogyasztási adó kezelés 1891. évi eredmé-
nyéről foganatosított leszámolás tárgyában 

4 . Ugyanannak 1433/1892. végzése az 
1891. évben megadózott, de azon évben el 
nem fogyasztott cikkek utáni átszámolási il-
leték megállapításáról. 

S Z E N T E S I LAP _ _ _ 

Ugyananuak 1434/1892. szánu végzése' 
az italmérési adó és illeték leszámolása ügyében,' 

6. A községi adóleszámolási munkála-
toknak mily módozatok mellett foganatosítása 
tekintetében véleményadással megbizott kül-
döttség jelentése a tanács előterjesztésével. 

— A pá lyázók . Szentes városánál f. hó 
14-én betöltendő egynémely tiszti állásra f. hó 11-én 
délután 5 óráig, mint záros határidőig, a lapunk va-
sárnapi számában már közölteken kivül, még a kö-
vetkezők adták be kérvényeiket, és pedig: 

1. A kerületi orvosi állásra: dr. Cukkermann 
Soma, dr. Mátéfi Pál, dr. Götzl Bertalan. 

2. Az alszámvevői allásra: ifj. Gálfi Sándor. 
3. Az adópénztári tiszti állásra : ifj. Székely 

János. 
4. Adótiszti állásra : Toncs Gyula, Fekete Gábor, 

ifj. Gálfi Sándor, ifj. Székely János. 
5. Az adóügyi fogalmazói állásra: ifj. Garai 

Imre, Szegi Zoltán, Bugyi Antal. 
6. Rendőrbiztosi allásra: Balogh István. 
7. Írnoki állásra: Ehrlich Ferenc. Csala Imre. 

Toncs Gyula, Fekete Gábor, ifj. Garai Imre, Szegi 
Zoltán, Vecseri István, ifj. Gálfi Sándor, ifj. Székely 
János, Rába Dénes, Bugyi Antal. 

8. Az alkapitányi állásra: Bodor Imre. 
9. A/ árvaszéki kiadói állásra: Fekete Gábor 

Szegi Zoltán, Vecseri István, ifj. Gálfi Sándor, Tóth 
Gyula, Raba Dénes, ifj. Santha János, Dezső Sándor. 

E szerint a kilenc állásra pályáztak összesen 
53 an, kik közül a szentesi 48-as népkörben tartott 
képviselői előleges kijelölő értekezleten kijelöltettek : 

1. A kerületi orvosi állás nyilt kérdéssé hagya-
tott. 2. az alszamvevői állásra Bugyi Antal, 3. az 
adópénztári tiszti állásra Székely Albert, 4. az adó-
tiszti állásra Bóné Antal, 5. az adóügyi fogalmazói 
allásra Kemény Dezső, 6. a rendőrbiztosi állásra 
Jobban József, 7. az irnoki állásra Fábián-Tóth Ist-
ván, Práznovszki Zsigmond, 8. az alkapitanyi állásra 
Dunaháti-Mészáros Ferenc, 9. az árvaszéki kiadói 
allásra Török Imre. 

A tisztújító közgyűlés csütörtökön, f. hó 14-én 
délelőtt 9 órakor fog megtartatni, melyre ismételten 
felhívjuk a varosatyák figyelmét. 

— A „Csongrádmegyei kör " ju l i á l i-

sára a meghívok szétküldettek. Mint ebből értesü-
llünk, a jogászok ezen mulatsága a nyári mulatság 
jelegét fogja viselni, épen ezért tehát az egyszerűség 
kell, hogy legyen annak fővonása, no meg a mi ter-
mészetes, a csapongó jó kedv és fesztelen vidámság. 
A meghívókon olvasható rendező bizottság névsora 
mar is elég garantiát nyújt a hölgyeknek, hogy tán-
cosokban nem lesz hiány. — Különben a kik téve-
désből meghivót nem kaptak volna, forduljanak ez 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Az államfogházból, 
v. 

Előre fölfegyverkeztem, hogy azt a 8 napot, 
melyet a külvilág zaja és munkakörétől elzárva kell 
töltenem, egy rég magamban hordott munka meg-
írásával fogom tölteni. Bizony, néhány levéltől elte-
kintve, nem irtam egy sort se; mert Vidacson kivül 
8 vig ember tartotta ekkor megszállva az államfog-
házat, kik nem engedték, hogy szobámba félrevonulva, 
munkával töltsem az időt. — De látogatóim is vol-
tak nagy számmal, ugy, hogy volt olyan n a p o m é i -
kor Szentesről és a kerületemből 23 látogatóm volt. 
Természetes, hogy fogyott a szivar és fogyott a bor; 
mert odabent igen szivesen szokták látni a vendéget, 
s e szívességet örömmel gyakoroltuk vendégeinkkel. 
— Sémivel bent valóságos kis köztársasági élet van, 
ha egy 8 napos államfogoly az első nap egész 8 
napra ellátta magát borral, azt a társaság aznap 
elfogyasztotta; mert az álamfogoly pincéje nem szi-
vesen latja, hogy a ma benne lerakott bor holnap 
is ott virradjon fel. 

Erről a természetről ennek a pincének az első 
nap magam is meggyőződtem, kit első nap Temes-
vary Antal barátom 8 napra szereltetett fel itallal; 
de a társaság az ilyen elkülönzött gazdálkodást bor 

dolgában nem bírja elviselni, s nekem már másnap 
ismét el kellett 7 napra magamat itallal látni. — 
De mivel ez másnap ismét közprédára ment, egy 
politikai cselfogashoz fordultam, hogy továbbra is én 
maradhassak bor dolgában a társaság gazdája, anél-
kül, hogy ez az uri szerep nekem nagyon sokba ne 
kerüljön. 

Az urak, különösen négy fiatal ember, folyto-
nosan kártyáztak, klábert, torokkot és ferblit. — Ezt 
nem tiltja a házirend! 

— Urak, — mondám a második napon, — 
nekem van egy eszmém, hogy miként láthatjuk el 
magunkat itallal ugy, hogy ez senkinek se kerüljön 
semmibe. 

Mindenki nagyott nézett rám, s csak a képviselői 
immunitás védett meg, hogy egyik-másik kétkedő ki 
nem nevetett. 

Vidacs, ki nem szivesen veszi, hogy valaki az 
ő tekintélyén csorbát ejtsen, féltékenyen nézett rám, 
előre elgondolta, hogy ha nekem csakugyan van 
olyan eszmém, hogy egy örökké szomjas társaságot 
itallal tudok ellátni anélkül, hogy ez bárkinek is 
pénzébe kerülne, akkor arra az időre, mig bent va-
gyok, feltétlenül én leszek az uralkodó tekintély a 
társaság előtt, s ezt nem alterálhatja az ő 52 pár-
baja és 22 hónapos seniórsága se. 

— Hat uraim, én ezt az eszmét meg akarom 
valósítani és pedig ugy, hogy miután önök folytono-
san kártyáznak, ami folytonos veszteség és nyere-
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iránt a rendőrség bármelyik tagjához, kik készséggel 
javitjak ki az elkövetett tévedést. 

— A z i z r ae l i t á k és a vásá r . Szent-Mi-
hály napi őszi vásárunk az idén — szept. 22. és 23. 
— az izraelita polgártársak egyik legnagyobb ünne-
pere, az újévre esvén, erre való tekintettel, nehogy 
a vásáron való megjelenésben akadályozva legyenek, 
már most folyamodtak a tanácshoz annak kieszköz-
lése iránt, hogy a vásár ezen ünnepnapokat meg-
előzőleg, szeptember 17-én tartathassék meg. A ta-
nács az indokolt kérelmet a vármegye alispánja utján 
pártolólag terjeszti fel a kereskedelmi miqipJtecUez 

— Fizetésemelések. A városi.oj. s t á t í f U ^ \ 
értelmében a birtoknyilvantartó fizetése 500 [tUpi'y9 

700 frtra, a 13 II. oszt. rendőr fizetése 240>(rtr<ír-
270 frtra, a dobos fizetése 171 frtról; 220 fr Ö ^ k i ^ | 
tetett. Ezen fizetésfelemelések a f. évi' jülijis 
kezdve tétettek folyóvá az illetők részére. 

— Megh ívó . ,A Gsongrádmegyei kör* f. hó 
12-én, kedden d. u. 5 órakor a tul a kurcai város 
közgyűlési teremben rendkívüli közgyűlést tart, mely-
re a tagokat ez uton tisztelettel meghívom. Szente-
sen, 1892, julius 11. S.-Szabó Sándor, elnök. 

— Helyre igaz í t ás . Lapunk mult számá-
ban a kisteleki biróválasztásról megemlékezve, az 
volt irva, hogy másodbiróvá Kardos János lett meg-
választva. Kardos helyett Kordás János értendő. Kor-
dás János azelőtt esküdt volt. 

— Ló eladás. A mezőbegyesi magyar királyi 
állami ménparancsnoksagtól vett értesítés szerint, f. 
hó 17-én reggeli 9 órakor Mezőhegyesen 20 darab 
különféle ló fog nyilvános árverésen, készpénzfizetés 
mellett eladatni. Az elárverezendő lovak között több 
kitűnő fajú mén van. 

Hirek a szomszédból. 
— Felosz la to t t iskola. Á h.-m.-vás rhelyi 

gazdasagi tanfolyammal megtoldott felső népiskolá-
nak, mely évek óta áll fenn. a mult héten volt utolsó 
vizsgalata. Az utolsó években az iskolának alig volt 
növendéke és az iskolaszék a folyó tanév végével az 
iskolát beszüntette és a polgári iskola felállítását elv-
ben elfogadta. A polgári iskola első osztálya az ősz-
szel nyílik meg. 

— A sertés-orbánc szünőben van Makón. 
A mult héten már ujabb betegülési esetek nem for-
dultak elő Azért remélni lehet, hogy a héten már 
szabad lesz a sertés-vásár, a mit sokan nehezen 
is várnak. 

— Fe lvé te l óvónő képezdébe. A jövő 
tanév kezetével a h.-m.-vásárhelyi állami kisdedóvónő 
képző intézetbe az 1-ső és 2-ik évfolyam nyilik meg. 
Egy-egy osztalyba 40 növendéket vesznek fel és pe-
dig az I-ső osztályba 14 évet meghaladott, egészsé-
ges, tiszta hanggal és zenei hallással biró, négy pol-
gári iskolai osztályt vagy felső leányiskolát végzett 

séggel jár, annal fogva Kikindai urat, mint a társa-
ság legfiatalabb tagját — ha ugyan ezt a megbízatást 
elfogadja, — ezennel megbízom, hogy helyettem 
kártyázzon. íme ezüst valuta szerint ezennel átadok 
5 koronát alaptőkéül és tartozik ezzel naponta 10 
frtot nyerni, ami ital bevásárlásra fog fordíttatni. 

— De képviselő ur, — szólt Kikindai, — én 
még soha nem nyertem egy krt se ! 

— De jól tud játszani? 
— Játszani tudok; de gyalázatos pechem van. 
— Éppen azért bízom a pénzem önre; mert 

szerencsés játékossal nem nagy vicc az én eszmém 
megvalósítása. 

— Jól van; de ha az alaptőke elfogy, én a 
képviselő úrhoz fogok fordulni a fundus helyreállí-
tásáért, vagy kiegészítéséért. 

— Rendelkezésére állok. 
— Az első nap az alaptőke behozott két napi 

szükségletre szolgáló összeget. — S ez igy ment 
tovább, s az én eszmém valósítva lett. 

Ez volt-e az oka, vagy mi; de egy, a társaság 
körén kivül álló kérdés felett egész váratlanul éles 
szóváltás támadt köztem és Vidacs között, miben 
ugyan az urak nekem adtak igazat; de mert két éles tőr 
nem fér meg egy hüvelyben s mert Vidacs ugy vélte, 
hogy az ügy csak fegyverrel rendezhető köztünk : meg-
állapodtunk, hogy masnap reggel karddal meg fogunk 
verekedni az államfogházban. 

Az eszme nekem rendkivül tetszett. 
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leányokat, a 2-ik osztályba pedig okleveles .elemi 
iskolai tanítónőket, vagy hat felsőbb leányosztályt 
végzett kisaszonyokat, kiknek 15 évesnél idősebbnek 
kell lenniök. Zenei hallását minden növendéknek 
megvizsgálják. A magyar nyelv bírása okvetlenül 
szükséges, ezenkivül jó, ha a növendékek németül 
románul, szerbül vagy tótul is tudnak. Az intézet-
tel kapcsolatos internátusban 50—50 növendéket 
vesznek fel, ahol minden növendék 100 frtot fizet 
egy évre negyedévi előleges részletekben. Van 20 díj-
talan és 20 féldijas hely is A tanitás díjmentes. A 
folyamodványokat kereszt-levéllel, iskolai, városi, 
védhimlőoltási és erkölcsi bizonyítványokkal és fo-
lyamodó nyelvismeretét igazoló okmányokkal felsze-
relve, augusztus 15 ig, a kultusz-miniszterhez cí-
mezve, dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelőhöz Sze-
gedre kell küldeni. 

Hazánk és a főváros, 
— Női Írnokok. A főváros olyan ügyiratai lemásolására, 

a melyek nem kívánnak kaligratiát, — a tanács terve szerint 
— ezentúl nőket is fognak alkalmazni. Ezzel a munkával főleg 
a tanítónői kép.sitéssel biró, de alkalmazásban nem levő nők-
nek kívánnak tisztességes keresetet nyújtani. 

Különfélék. 
— A leggonoszabb betegség. Egy régi 

keleti legenda találóan jellemzi, hogy a legöldök'őbb 
betegség a félelem. A kolera-veszély alkalmaból fel-
újítják a legendát s Tiflüszben Riza khán közokulás 
céljából közzé is tette. Egy mollah — igy szól a 
rege, — a város felé tartott, csendes csacsiján ülve. 
Hirtelen egy rettenetes jelenséget látott, mely vele 
együtt a város felé ment. A bölcs pap a félelemtől 
csaknem elájult; de végre is összeszedte magat s 
igy szólt: 

— Ki vagy s hová vezet utad? 
A jelenség udvariasan meghajólt s igy felelt: 
— Én a kolera vagyok. Isten küld e városba, 

hogy minden bűnöst elpusztítsak. 
— S hány bűnös van a városban? 
— ötszáz. 
— Halljad, szólt a mollah, esküdjél meg, hogy 

csak ezt az ötszáz áldozatot ragadod el! 
A rettentő jelenség megesküdött erre s a mol-

lah magával vitte a városba. Nemsokara kérdezős-
ködött a mollah, hogy hány ember halt meg kole-
rában ? 

— Háromezer, — felelték neki. 
— Oh, te haszontalan kisértet, igy kiáltott a 

mollah a kolera felé, mikor ismét találkozott vele, 
— megszegted esküdet! 

— Tagadom, szólt ez, én csak ötszázat vittem 
magammal. 

— Hát a többi kétezerötszáz? 
— Azok a félelemtől haltak meg, én feléjük se 

közeledtem! — felelt a kolera. 
— A stat iszt ika. A tanár a következő kér-

dést intézi egy vizsgán a kandidátushoz: 
— Egy 6000 négyszög kilométer kiterjedésű 

SZENTESI LAP. ___ 
tartományban, melynek 160.000 lakosa van g a me-
lyet 6 elöljáró kormányoz, a mult évben volt 20 zi-
vatar és 24 öngyilkosság. Van a tartomanyban 1000 
ló és 8000 macska. A törvényszék 1714pórrel tog-
lalkozott es 60 valópörben döntött. A tavuó-vonalak 
hosszusaga 400 kilometer, levelet 400,000 darabot 
közvetített a posta. Mily következteteseket von ön 
le ebből? 

Felel a kandidatus: 
— E tartomanyban esik: 1 elöljáróra 4 ön-

gyilkosság, 8000 lakosra 1 zivatar, 100 negyszög-
kilóméter területre 1 valopőr, 1 lóra 400 levél es egy 
kilométer taviróvonalra 20 macska! 

— Az emberi Ust szamokban. Egy amerikai physiologus 
az emberi testről a következő számadatokat adja: Az ember-
nek 150 csontja és 500 izma, verenek súlya körülbelől 15 kgr. 
A sziv átmeröje rendesen 15 centiméter, percenkint 70-szer, 
óránkint 4iOO-szor, évenkent 35,7«l,UÜO-szer ver. Minden ütés 
44 graui vért szallit, percenkint tehát összesen ¿030 grammot, 
óránként 137 kilogrammot, naponkint 58i/a mázsát. 3 perc alati 
minden vér átmegy a szíven. Tüdőnkben 5 liter levegő van, 
óránkint mintegy lzOO-szor lélekzünk, a mihez 300 liter leve-
gőre van szükségünk. A bőr 3 rétégből all, vastagsaga 3—6 
centimeter közt valtakozik Egy négyszög centiiueter bőrnek 
liOöO likacsa, vagyis pórusa van, melyeknek hosszat összeadva, 
50 kilometer. 

— Deli Mátyás és Bismark. Deli Mátyás, a Hortobágy 
ismert vezéralakja es allatorvosa, tőbb más nevezetességek 
közt megdikc.ozta Bismark Herbert grófot is, mikor az a Hor-
tobágyon járt. Azzal vegezte a dikcioját, hogy a régi magyar 
példabeszéd szerint legyen különb, mint az apja, 

— tíismark elmosolyodott, § azt mondta, hogy azt már 
maga sem hiszi. 

— ,No, ón sem,* — válaszolt páratlan ílegmával Deli 
Mátyás. 

Szerkesztői üzenetek. 
F. J. Csongrád,. A tapei mandatum ügyében 

a biralo bizottság f. hó 15-en fog dönteni. Hogy 
megsemmisítik-e a mandatumot, vagy sem? azt mi 
nem tudhatjuk; de hogy — ha megsemmisítik — 
Sima Ferenc háromszoros szótöbbseggei lesz meg-
választva, azt tudjuk. 

T. M. lápé. Ugy tudjuk, hogy jövő vasárnap 
Sándorlalvara, s azutan megy Algyő és Tapera. Erről 
azonban előre fogja ugy a partot, mint a községi 
elöljáróságot értesíteni. 

N. J. Saegvár. Orosz János kormánypárti. — 
De ez nem baj, fő az, hogy hivatalos kötelességét 
lelkiismeretesen teljesítse. — Erről pedig meg va-
gyunk győződve. 

X Y. S z e n t e s . Igen, igazgatóvá lett kine-
vezve es ebben a hónapban eltávozik körünkből. Két-
ségtelen, hogy a part egy jelentekeny erőt vészit benne. 

C S A R IN 0 K. 
Oroszország a pusztulás utján. 

— Egy Tifliszben kelt magánlevélből. — 

Az orosz birodalomnál jóval nagyobb 
birodalomnak is sok lett 7olna az a temerdek csa-
pás, ami egy esztendő lefolyasa alatt az orosz alatt-
valókat érte. Népte.enne vált falvak, ugarban maradt 
szántóföldek, a vagyonosabb osztálybeliek távozása 
az ínséges nagy varosokból, az ipar szünetelése, a 
kereskedelem pangasa megannyi kiáltó jele Orosz-
ország pusztulasanak. 

Mi mas volt itt az élet még tavaly ilyenkor 
is! A földmiveléssel foglalkozók szorongva néztek 
ugyan a semmi vigasztalót nem ígérő termés elé, de 
az iparüzők, meg a kereskedő nép csak ugy nyö-
szörögve jartak a nisny-novgorodni es az asztrakháni 
híres vasart, mint azelőtt. Nyüzsgött az idegentől, 
a vásárosok tarka tömegetői az odavezető utak min-
den vonala. Perzsia, China szemkapraztató portékái-
val elárasztotta az egész orosz piacot, sőt még Szi-
béria is ott szerepelt a satrak alatt terményeivei, a 
küszöbön álló rossz termés dacára. Muzsikaszó hang-
zott a pálinkás butikokból s a talián komédiásbódék 
körül kíváncsi sokasag tolongott késő éjszakáig. Ezekre 
a mulató vásáros helyekre ma már alig ismerni rá. 

Először a termőföldnek érezte meg mostoha-
ságát a nép; a gabona még kevesebb volt, mint az 
előző esztendőben. Itt-ott már az őszi hónapokban 
bekövetkezett a szükség, mindennapi kenyér hiánya 
Egyideig némán tűrte rossz sorsát a benszülött orosz, 
de a gazdagon megélhetésének és részvétlenségének 
a látása kihozta a türelemből. A vagyonos orosz 
urak birtokait nem merte megtámadni, pedig min-
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dénáron ölni és rabolni akart Ráment tehát a zsi-
dókra. Az elégületlenség érzete a zsidóüldözésben oly 
megdöbbentő erővel jutott kifejezésre, hogy a kor-
mány szigorú rendszabályok alkalmazása helyett jobb-
nak látta a zsidóság kiutasitásat Oroszországból. 

Ezzel természetesen nem lett több a kenyér 
és az elégedetlenség oka el nem enyészett. Az üldö-
zött zsidókat télközepén kiverték hajlókaikból, s egy-
egy batyuval a hátukon elindították a bizonytalan 
idegenbe; de a földönfutóvá lett nyomon belevegyült 
az éhező orosz népnek a pajták belsejéből kihallat-
szó sírása is. Ez igy volt az ország legnagyobb ré-
szében. 

Itt-ott fölhangzott a panasz a kormány ellen, 
A nagy drágaság miatt néhány hónap alatt koldus-
botra jutott intelligens, vagyonos családok bekerül-
tek az ínséges nephez, a pajtak födele ala s lassan-
lassan megértették vele, hogy az ország veszedelmé-
nek a kormányzás az oka, mert előrelátó, gondos 
gazdasagi és kereskedelmi politika mellett oly vagyo-
nos országot, mint amilyen Oroszország volt, egy-
két gyöngébb termés nem juttathat a pusztulás út-
jára. Hihetetlen gyorsan ment át ez a felfogás a 
köztudatba; de a népnek mégsem maradt ideje so-
káig gondolkozni a kormány mulasztásain, mert az 
ilyen falvak népét a rendőrség láncra fűzte és útnak 
indította a szibériai ólombányakba. 

Körülbelől száznegyven helységet ürítettek ki 
ily módon, azon a címen, hogy az ottlakók a nihi-
listákkal konspiráltak s merényletet forraltak a cár 
ellen. Egy száznál több főből álló számkivetett ka-
ravanról annak idején a nyugateurópai lapok is tudo-
mást vettek. Néhol a rendőrség, meg a katonaság 
tagjai közül szintén bebörtönöztek többeket, a kor-
mányellenes hangulat titkolasa s más, hasonló vá-
dak alapján. De az alattvalók mesterséges elhallgat-
tatása mégis kevesebb helységet néptelenitett el, mint 
ahanyat az inség kipusztított. 

Általanos pánik vett erőt a nyomorgó népen 
a tömeges elfogatások meg-megujuló híreire, és ezt 
a pánikot fokozták a Szibériába toloncolt, útközben 
megfagyott vagy lázadas miatt agyonlövöldőzött szám-
üzöttekről a rendőrség által tervszerűen, célzatosan 
terjesztett hírek. Annak, aki ezeket hallotta, nem volt 
kedve a kormányt vádolni. Panaszukat visszafolytva 
várták az irgalmat, vagy titokban egy-egy zsineggel 
megváltották magukat a nyomorgók a nyomortól. 
Az éhenhaltak közt annyi volt az öngyilkos nemso-
kára, hogy az őrjárat orvosai nem győzték az erő-
szakos halallal kimúltak számbavevését és külön ki-
mutatását; ezért az ilyenekről pontos adatai máig 
sincsenek az államnak. 

Tavasz elmúlt, némely gyümölcsét meghoztá 
már a nyar, de azért még mindig tart a drágaság 
es az általános éhség. Tiílisz és Eriván városok kör-
nyékén oly kevésbe veszi a nép a Káspi-tó felől fe-
nyegető kolerát, mintha nem is az öldöklő, hanem 
a megszabadító angyalt látnák benne. Pedig ha a 
kolera kitörne, alig vihetne véghez olyan pusztítást, 
mint amilyet az éhtifusz okoz máig is. 

A nomád kalmükök, a doni kozákok vidékén 
alig lézeng egy pár szegényes falu; a többiben üre-
sek az ólak, műveletlenek a mezők, térdig ér a bur-
ján és a fű az utcákon. Tizenöt kormányzóságban 
hasonló állapotokat lehet tapasztalni. Cs ebben a 
tizenöt kormányzóságban, amely Oroszország óriási 
terűletét öleli fel, az idén sem várnak termést. Ha 
egyetlen rossz termés, amilyen a mult esztendei volt, 
ily messzire vitte az országot a pusztulás utján, hová 
sordorja majd egy ujaob esztendő alatt a most kö-
vetkező, második rossz termés? 

A szalacsi bűbájos asszony meséje. 
— Igen ám, de az én országom sokkal tartozik 

ama fiu apjának, népemet megexekválja, tönkre teszi 
az adósságért az apa, ha végre nem hajtom a tör-
vényt, mely igy szól: szemet szemért, fogat fogért, 
fiút fiúért. Már pedig én nemcsak a te apád vagyok, 
hanem a népemé is. Meg azután engem neveznek a 
legigazságosabb királynak. Azért tehát készülj a ha-
lálra. Megsiratlak, de az igazságnak elég leszen téve. 

Ki tudja, mi minden baj nem történik, ha nincs 
ott a felséges királyné az ő drága jó szivével, anyai 
szeretetével és nem hallgatva arra: mit mond a 
törvény, és a király igazságtétele, egyszerűen a szi-
vére hallgatott és álruhában kiszöktette a fiát Muszka-
országba, a királyfi nagybátyához, a muszkacárhoz. 

Párbaj az állam fogházban! Ilyen még ugy se 
volt. — Hát lesz ez is. S mint gavallér ellenfelek, 
felajánltuk egymásnak azt is, hogy hova igyekszünk 
egymásnak adni egy tisztességes vágást? 

Ezzel a vacsora végződött s én felkeltem, hogy 
a szobámba menjek ; de Vidacs felkísért s azt mondta 
szobámba érve, hogy örülök neki, hogy derék, bátor 
ellenfélre talaltam, s azt hiszem, hogy ezzel béke 
lesz köztünk I 

— Béke ós szeretet, — feleltem és megszorí-
tottuk egymás kezét s aztán ő leült nalam, beszél-
gettünk hajnalig s feltárult előttemegy 30 éves fiatal 
embernek eseményekben gazdag élete, mely regény-
hez nyújtana érdekfeszítő anyagot, megnyilatkozott 
előttem egy embernek a lelke a maga heves tempe-
ramentumával, mely az ellenmondásra nyomban 
tűzet kap és küzdelemre késztet, s a maga gyermeteg 
szelídségével, mely ha félre nem értik és türelmet 
tapasztal, egész a nőiességig gyengéd bir lenni, s 
nemes tisztaságával, mely az indulat legnagyobb fo-
kán is megmenti az embert az igazságtalanságtól. 

Ez az egy éjszaka elég volt nekem, hogy Vi-
dacs Jánost egy egész életre megszeressem s benne 
egy, a mai kornak már lovagias és nemesen gaval-
léros dologban ritka, szinte regényes alakját becsüljem. 



4. s k k l 
AJmuszka cár nagyon megőrült a királyi ven-

dégnek, de'módfelett dühbe jött azon, ho^y egy ki-
rályfit elüldöznek egy zsidó fiúnak miatta. Haragjában 
azonnal elrendelte országában a zsidóüldözést és föl-
tette magaban, hogy mind kiüldözteti őket. 

Rothschildék ekkor megijedtek és elmondtak, 
hogy nem kivánják már a királyfi halálát, csak a 
zsidóknak hagyjanak békét ott Muszkaországhan, az 
országot sem fogják exekválni. Ekkor a királyfi haza 
is jött. Hogy ne tudják meg, hol volt, azt mondtak, 
hogy a Szentföldről, Jeruzsálemből jött meg. 

Ezentúl ment is a dolog jól. A királyfi gyara-
podott bölcsességben és a magyar nép szeretetében. 
Azonban a muszka cár nem tartotta meg az igéretét, 
mert újra elkezdte a zsidóüldözést, még pedig na-
gyobb mértékben. 

Ekkor Rothschildék azt mondták, hogy újra 
kezdik a pert a királyfi ellen, mert hát a hallgatassal 
nem nyertek semmit, a zsidókat csak üldözik tovább. 
Ekkor a király ismét maga elé hivatta a fiát és 
mondá: 

— Fiam, én nem tehetek semmit, mert én az 
igazság ellen nem vétek, a népeimet sem tehetem 
tönkre. 

Most az országnagyok láttak hozzá a gyökeres 
orvosláshoz. 

Megcsinálták azt a nagy tragédiát, a mi ugy 
megrázta az országot. Sokan tudtak az országban, 
a nép is megtudta a szalacsi bűbájos asszony révén, 
hogy a kit eltemettek, az nem királyfi, de egy viasz-
babu volt, csak a király nem. Mert a milyen igaz-
ságos ós népét féltő a király, még baját ejtené a 
királyfinak. 

Ezért bujdokolt el a királyfi és járja az orszá-
got álruhában, hogy annak idején előteremjen. 

És az igazságos, népét szerető királyt azzal 
fogja megjutalmazni az Isten, hogy ő megéri ezt az 
őrömnapot, hogy a királyfi elő fog kerülni. Mert 
Magyarország nem sokára mind kifizeti az adósságát, 
visszaszedi Rothschildéktól az aranyát és mikor Ma-
gyarországon mar mindenütt aranypénz lesz, előke-
rül a királyfi és Rotschildéknak semmi hatalmuk sem 
lesz felette. — A szalacsi bűbájos asszony már elő 
iskészitéa királyt az örömre, midőn álruhában nála 
járt látogatóban és midőn tudtára adta, hogy fiát a túl-
világon nem latja sehol, tehát a kiralyfinak elm kell. 

így mesél a nép, a szalacsi javasasszony nvo-
man. Es ez a hit mélyen begyökeredzett a nép 
szivébe. 

A szegény emberek pénze csak ugy ömlik a 
szalacsi bűbájos asszonyhoz, de a hatóság még sem 
kérdezett tőle semmit. Pedig jó lenne tán egy kis 
hivatalbéli kérdezősködés is a népbolonditó bűbájos 
asszonynal. 

(Vége.) 

S Z E N T E S I L A P . 

Be küldetett. 

Csikós és kockás selyemszövetekte, Louisina, 
Foulard-Sürah-Taffeta, nemkülönben Merveilleus 
colwmoLot ic méterenként 45 krtól 3 frt 85 krig eg.es öi-
bCiyiliCf^Ct id tönyökre, vagy egész végekben is postaber és 
vámmen'esen -zállit Henneberg G. (cs. kir. udvari szállító) 
selyemayára Zürichben. Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájcba c iuzett levelekre 10 kros belyeg ragasztandó. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

miszerint Budapesten töltött hosszas gyakor-
latom után, mely idő alatt egyik első rangú 
febérnemüintézetben mint munkavezetőnő vol-
tam alkalmazva, hazaérkeztem, s itt helyben 
III. t. uri-utca 138. sz. alatt telepedtem le. 

Ajánlom magamat mindennemű női kézi 
díszmunkák, hímzések, fehérvarrások stb ké 
szitésére a legfinomabb és legízlésesebb kivi-
telben s a legolcsóbb áron. 

Menyasszonyi ke lengyéknek 
gyors, pontos s a legkényesebb igényeket is 
kelégitő diszes és Ízléses elkészítésére szintén 
vállalkozom. 

Vidéki megrendeléseket a leglelkiismere-
tesebb pontossággal teljesítek s kívánatra 
bármely szakmába vágó munkát a t. megren-
delők lakásain is teljesítek. 

Tisztelettel 
K o h n R ó z a . 
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kik nemi yyenyentyben szenvednek, — 
rendeljek meg a Yulta tanár utan össze-
állított, minden allaiuban szabadalma-
zott „ ¡ R e f e l s t o r " nevü galv. 
villanyos készülék leírását tartalmazó 
Képes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordasa teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kenyelinesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva. 
A készüleket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenében boriték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Biermanns 
villamtechnikus Bécs, I. Schulerstr. 18. 

81. szám. 

Hirdetmény. 
Mely szerint közhírré tétetik, hogy az uj 

adózókra vonatkozó 1892. évre szóló IH-ad 
oszt. kereseti adókivetési lajstrom, továbbá a 
nyilv. számadásra kötelezett vállalatok 1892. 
évre szóló kivetési lajstroma a városi adóhiva-
talnál — bárki által leendő betekintés céljá-
ból — 1892. évi julius hó 11-ik napjától 18 ik 
napjáig, közszemlére van kitéve. 

Azok, kik ez évben először lettek meg-
adóztatva, a kivetés ellen a kitételtől számí-
tott 15 nap alatt, ugyanezen hivatalnál eset-
leges felszólamlásaikat beadhatják. 

Szentesen, 1892. évi julius 9-én. 
2—2 Snle Károly, 

a. ü. tanácsnok, 

KOTZÓ PÁL 
gépészmérnök BUDAPEST, Üllől-ut 81. sz¿m 

Ajánl 2Vt, 3 31/2 és 4 lóerejü 
s z ö g r e e c s é p l ö - l s é s z l e t e l c e t * 

továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lóerejü 
sines g ő z c s ó p l ő k é s z l e t e k e t 
hosszú szalmarázókkal, alsó szelelövel és rendkívül nagy 

felületü rostákkal, árpahéjazó és választó-hengerrel. 
i*a és szénfütésre eredeti szalmafütö gözmoz-
gonyokat. Továbbá B. Garret & Sons felül 

mulhatlan 40°/o tüzelőanyagot takakitó 
C c m p o u n d - g r ö z r o . o z g r o r L 3 r a , i t , 
1 egjobban elismert brantfordi önműködő amerikai kévekötő 
aratógépeit. — Eredeti amerikai szénagyüjtőlt 1 vagy á ló 

befogására alkalmazható kombinált rúddal. 
S o r v e t ő és s a ó r v a v e t ő « é p e k e t 
és minden egyéb kisebb gazdaság gépet. Jutányos árak. 

kedvező feltételek. 6 - 8 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK. CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOk, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szín és nagyságban, 

gyors, pontos, isléses és j u t á n yo s á r on . 

I l i i 

Usysaltt a 

» « 1 I N T E 8 I L A P ' 
c i m ü v e g y e s t a r t a l m ú k ö z l ö n y r e , m e l y i m m á r huszonkettedik ér i folyamába lépett , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

1891 Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtóján. 




