
XXII. évfolyam 1892. 

Előfizetési árak: 
Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed evre . 

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

S s e r k e t a t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető kőzlemé-
Qyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

85. szám. 

M I LAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Péntek, julius 

Hirdetésekre nézve 
i lap e§y oldala 14 bolyra ran beoaztrs 
Lfv hely ara 90 kr. Béiyefdi) mindet 

Deiktataatól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyrkereske-

ieseben is felvetetnek 

Bérmentetlen letelek esak ismert kezek 
161 fogadtatnak el. 

H y i l t t é r - f c o m 
minden egyes mí kft&léae 30 ki 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i á r i i p . k H é n ét p é i t i k n r • g g 9 . 

Egyes szám ára 4 kr. 

^zerkesztO és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC, 

ElOfiietéaek elfogadtatnak helyben: 
SeMafMi A. kleyv- és p ipIrk iruk i l é i éMi , 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Haladjunk tovább! 
Szentes város képviselő testülete tegnapi 

közgyűlésében töltötte be helyettesítés utján 
a polgái mesteri állást, mely dr. Tasnádinak 
állásától történt felfüggesztése folytán ürese-
dett meg. 

Stammer pribék lelkiismeretlensége, s 
ennek a szerencsétlen fiatal embernek szemér-
metlen tolakodása közel egy év óta tette a 
szentesi nép előtt a botrány kövévé a pol-
gármesteri állást. 

A tisztességes és a nép választási jogára 
valamit tartó embernek a gyomra imelyedett 
fel, ha dr. Tasnádi mondvacsinált polgármes-
terségére és arra gondolt, hogy ez az ember 
egy darab nyomorult kenyérért a közakarat 
ellenére elfoglalva tartja azt az állást, mely-
hez eddig csak a tisztességes közbizalom nyuj 
tott utat, s mely eddig nem tekintetett kenyér-
kereseti pályának, hanem a köztisztesség azon 
polcának, melyet orcapirulás nélkül csak az 
az ember foglalhat el, kit a nép tisztelete és 
szeretete fog körül és biztosit arról, hogy az 
állással járó hivatást a város javára áldásosán 
tölthesse be. Tasnádi urnák nincs ehez a 
közéleti alaptörvényhez halvány fogalma se, s 
igy ő nem törődött azzal, hogy rá a képviselő 
testület töobsége megvetéssel, sőt utálattal 
nézett: neki kenyér kell s ezért tűrt minden 
gyalázatot. Kutyába se vette, hogy a képviselő 
testület minden lépésnél megtagadta tőle a 
támogatást, s ez által lehetetlenné tette, hogy 
hivatását a város javára betölthesse. — Mit 
törődöt ő azzal, hogy a városnak kárára vau 
az ő dísztelen szereplése? — Neki kenyér 
kellett. S Stammer jól választott, mikor ő 
reá esett a szeme, hogy a városon bosszút 
álljon; mert ez a szerencsétlen közéleti exis-
tentia egy darab kenyérért kész volt a bosszú 
eszközévé szegődni és ebben a szerepben 
minden megvetést eltűrni. 

Rendkivüli csapás volt ez Szentes váro-
sára; mert azóta nem tehettünk egy lépést se 
előre. Nem; mert Tasnádival egy uton Szen-
tes város képviselő testülete — önérzetének meg-
alázása nélkül — egy lépést sem tehetett. 

A lelkek vezére mondta azt ki Szentes 
város nevében ünnepélyesen, hogy : nem és 
nem, soha és sohal 

S ez a hatalmas tiltakozás képezte a 
város képviselő testületének irányát, s nem 
engedett semmit tenni annak az embernek, ki 
egy Bach-korszakbeli karakter sibaritaságával 
tolta magát a város élére. 

Szentes jól cselekedett, hogy kitartott s 
szerencséje, hogy ez a szerencsétlen ember 
ily rövid hivataloskodás alatt képtelennek bi-
zonyult Stammertől nyert állása betöltésére, 

s igy alkalmat adott a közönségnek arra, 
hogy kiseperje őt hivatalából. 

Ma már a helyettes polgármester vette 
át a kormánypálcát, s ezzel megnyilt a hala-
dás korszaka ismét. 

Első feladat lesz a költségvetés letárgya 
lása, hogy megmutassa a képviselő testület, 
mely szerint a költségvetés visszavetésével 
nem a kormányzástól akarja megtagadni az 
életföltételt, hanem ezzel példaszerű kifejezést 
akart adni annak, hogy dr. Tasnádi kezébe 
nem teszi le a város anyagi kormányzatát. 

Vegye fel a helyettes polgármester a leg-
nehezebb kérdéseket a szőnyegre s haladni 
fogunk; mert félre van rúgva az útból a tör-
vényes joggal való visszaéléssel csinált bot-
rányos akadály. Keresztet tehát a múltra és 
haladjunk tovább ! 

© 

A ketezer ibrintos ítélet. 
íme a tápéi mandá um megsemmisítésé-

ről szóló itélet. Közöljük egész terjedelmében 
s csak azt a megjegyzést tesszük erre az igaz-
ságos Ítéletre, iiogy az Keletben esküvel iga-
zoltnak feltüntetett körülményekre azok esküd 
tek meg, akik a petíciót beadták, s igy a vádló 
egyszersmind tanú is volt. Erre mondta gróf 
Apponyi, hogy ilyen az alkotmányos igazság-
szolgáltatás gróf Szapáry alatt Magyarországon, 
— gyönyörűsége telhetik benne a nemzetnek. 

Amihez mi még hozzá tesszük, hogy igy 
akar gróf Szapáry boszut állni Sima Feren-
cen azért; mert uyiltan szemébe vágta az 
országgyűlésen, hogy hazudik és félreve-
zeti a magyar parlamentet akkor, mikor azt 
meri állítani, hogy Csongrádmegyében azért gyű-
lölik Zsilinszkit; mert üldözi a bűnt. Az a Zsi-
linszki üldözi a bűnt, ki Varjasit megtűrte a 
hivatalában V ? — Pfuj! 

0 excellentiája azonban téved, ha azt 
hiszi, hogy ilyenfajta ítéletekkel képes lesz Ma-
gyarországon elnémítani a független, szabad szó 
embereit. Sima Ferencet csak a halál némítja 
el az igazság kimondásában; de földi hata-
lom soha! 

A derék és igazságos itélet különben 
igy szól: 

880. k. sz. — 1892/97. 
A tápéi választókerületben 1892. évi ja-

nuár hó 28-án megválasztott Sima Ferenc 
országgyűlési képviselő választása ellen Jerney 
Mihály és társai által beadott kérvény 
alapján az országgyűlés képviselőháza által 
kiküldött II. bíráló bizottság a vizsgálat és a 
tárgyalás megtartása után mai napon tartott 
ülésében a következőleg 

í t é l t : 
A tápéi választókerületben ezen évi január 

hó 28 án megtartott országos képviselőválasz-
tás, melylyel Sima Ferenc lett országos kép-
viselővé megválasztva, megsemmisíttetik. 

Indokok: 
A hit alatt kihallgatott tanuk vallomásá* 

ból kitűnik! h o g y : 

midőn a választást megelőzőleg több 
nappal Kiskun-Dorozsmán a tanyai kápolnánál, 
ugy azután a község belterületén, továbbá 
Sándorfalván és Horgoson Lévai József kép-
viselőjelölt programmbeszédjének megtartása 
végett megjelent, őt mind a négy helyen az 
ellenpárti érzelmű néptömeg gunyszavak kiabá-
lásával, fenyegetéssel ugy a jelöltet és azt, 
ki a kormánypárttal szavaz, agyon kell verni, 
továbbá erőszakos tolongással, sőt kő- és 
rögdobálással fogadta és kényszeritette őt, 
hogy a dorozsmai kápolnánál kocsisánc mögé, 
Dorozsmán és Horgoson egy-egy udvarba 
menekülve tartsa meg beszédét, Sándorfalván 
pedig egyátalán nem tarthatott beszédet, ha-
nem a jegyzői lakba menekülve, onnan csak 
sötét este mert előjönni és azután mellék-
utcán, titokban menekült az őt a főutcán leső 
néptömeg elől. Ezt igazolták Benke Nándor, 
Thaity Kálmán, Tóth István János, Bálint 
György, Balázs Márton, Zádori József, Farkas 
Ferenc, Szécsi Illés, Fehér György, Schvarc 
József, Zsarkó Ferenc, Kiss Mihály, Dubszky 
Ferenc és Dékány József. 

Sima Ferenc párthívei, hogy Dorozsmán 
a község belterületén és a tanyákon, mint 
Horgoson és Sándorfalván, a választást meg-
előzőleg egyenkent és tömegekben fenyegettek 
a Lévai pártiakat, hogy majd megbánják azt, 
hogy kormánypártiak; mert elverik, csúffá 
teszik, alágyujtják, sőt agyonverik őket. Tanuk 
erre Tóth István János, Zombori Károly, Ba-
logh József, Tari Illés, Benke Nándor, Tajthy 
Kálmán, Kálmán József, Maróthi János, Siági 
Bálint, Ádám István, Kálmán Antal, Lajkó 
Antal, Nemes Nagy Antal, Bálint György, 
Tóth Henrik, Fischer M.Jakab, Vedres János, 
Fehér György, Erdélyi Mihály, Beretka János, 
Szaniszló Pál, Burg Dénes, Schvarc József, 
Zsarkó Ferenc és Schvarc Ferenc. 

De Sima párthívei már a választás előtt 
is nemcsak fenyegetőztek, hanem tettleges-
kedtek, erőszakoskodtak; igy Simon Antalt, 
Komáromi Edét és Kádár-Németh Antalt azért, 
mert kormánypártiak voltak, tettleg bántal-
mazták. Ormodi Bélát, Szécsi Illést, Vedres 
Jánost kővel megdobálták és bántatmazták. 

A választás napján Tápéra vonuló Lévai-
párti választók nagy csapatának szeme láttára 
Deme Ferenc Lévai-párti választót azért; 
mert kormánypárti volt, Huszár Gergely és 
Tóth Kappan Mihály Sima párti választók rész-
ben kézzel, részben az összetört Lévai-féle zászló 
rudjával véresre verték és ebben őket akadá-
lyozni a megfélemlítés benyomása alatt a többi 
kormánypártiak nem merték. 

A dorozsmáról Tápéra a választás napján 
reggel elinduló Lévai párti választókat a Sima-
párti tömeg, mely férfiakból; választókból, 
nem választókból, asszonyokból és gyerekek-
ből, számra több mint 1000 főből állott, az 
elindulásban nemcsak gúnyolódással, szidal-
makkal, elveréssel való fenyegetéssel, hanem 
tettlegességekkel is zavarta és akadályozta; 
több kocsinak, melyen Lévai-párti választók 
ültek, a kerék szögeit szedték ki, ugy, hogy 
azok felakadtak; ifjabb Illés Antal lovait el-
döntötték, őt lőcsével elverték; a Lévai-párti 



85 szain. 

itóka d , rö I ígdarabokk 
áoudiiak, áá egyik koeaiu Jevő zászlót letep-
tc^; ezen erőszakoskodások behatása a'att 
toDD oiyékocsi, melyen Lévai párti válás/tók 
voltak, részben-haza távozott és ueoi meui 
Tápéra,jrészben a korcsmaudvarokba mene-
kült,jrészben pedig áthajtatott a Sima-párti 
tanyára, hová^a Sima-párt hivei azzal hívo-
gatták,¿ha átjönnek, bántódásuk nem lesz. 
Tanuk^erre Tóth-István János, Nemes Antal, 
Tóth János, Sít János, Zombory Károly, Zá-
dory Károly, Benke Nándor, Dudás Sándor, 
ifjabb Tóth János, Maróthy János, Siági Bá-
lint és^Lustig Ignác. Ezen tanuk vallomása 
szerint^az erőszakoskodások és fenyegetések 
által megfélemlített azon dorozsmai Lévai-párti 
választók száma, kik a választás napján Sima 
pártjához átpártoltak, vagy szavazni nem mer-
tek, nagy volt. 

A hit alatt kihallgatott ifj. Komáromy 
Ferenc, Lajkó Antal, ifj. Maróthy István, Dé-
kány József, Wágner György, Tóth Imre vall-
ják, hogy nem mertek leszavazni meggyőző-
désükhöz híven Lévaira; mert a Sima-pártiak 
fenyegetései és erőszakoskodásai által megfé 
lemlitve lettek. 

A hit alatt kihallgatott Benke Nándor 
tanú vallomása szerint két dorozsmai Lévai-
párti választó, télve a Sima-pártiak bosszújától, 
kendőbe kötött arccal ment be Tápéra, hogy 
őket a Sima-pártiak fel ne ismerjék. 

Sándorfalván a választás előtti napon a 
casinóban értekezletet tartó Lévai-pártiakra 
fejszével rátörte a S.ma-párti tömeg az ai»ót 
és a he!yis:;gftt* b h r o i v i , > » 

xv <iu. ¿.UAO UI 

L) 

i«.-rc, T o j 
u u/bOidia, i io igos ia 

^aüüjuaivaiu es Ak^yüre VioSzatcrŐ Lévai 
parii választókat, a bima-pártiak ismét sérte-
gették és bántalmazták; Dorozsmán ezernyi 
Sima-párti néptömeg fogadta, mely kő, válypg, 
jégdarabokat dobált beléjök, őket husángokkal, 
botokkal ütlegelte, leköpködte; Tóth István 
János kocsijába 10—16 db. kő esett, arcát 
véresre ütve; Bálint György tanitót, Siági 
Bálint szolgabírót, Zádory Lajost, Turi Jánost, 
Grulich Ferencet, K.-Német Antalt, Tassi Illést, 
Maróthy Jánost, Tajthy Kálmánt, Fischer Ja-
kabot részben kővel és jégdarabbal megdo-
bálták, részben husánggal, bottal ütlegelték; 
id. Tóth Jánost oly súlyosan elverték, hogy 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

vagy 2 héiig ágyban fekvő beteg volt; Sít 
Jánost és Kálmán János 80 éves Lévai párti 
választót jeges vizzel leöntötték, előbbi több 
uapig ennek következtében beteg volt, utóbbi 
pedig 8 nap alatt elhalt, Maróthy György Pált 
és Kálmán Józsefet, bár nem is voltak válasz 
tók, Lévai-pártiság gyanúja alatt elverték a 
Sima-pártiak. A választás óta is az erősza-
koskodások folyton folynak, a dorozsmai ta-
nyai kápolnába jövő volt Lévai-párti válasz-
tókat a volt Sima-pártiak, még most is csúffá 
teszik, a levegőbe emelik és fejjel bebuktatják. 
Tanúsítják ezt Tóth István János, Nagy Sán-
dor, kik ketten kénytelenek voMaí 5 — f o -
rintot fizetni, hogy őket töblíé ne bántsák, 
Zombori Károly és Balog József, Nagy Sán-
dort a választás utáni napon falragaszon fe-
nyegették a Sima-pártiak bosszujokkal; Nemes 
N. Antalt és Márton Istvánt, bár nem voltak 
választók, a választás után hetekkel elverték 
azért, mert Lévai-párti választókat fuvaroztak. 

Fischer M. Jakab kis leányát szomszéd-
jának, egy Sima-párti választónak fia, a vá-
lasztás utáni napon azért; mert Fischer M. 
Jakab kormánypárti volt, ugy arcul ütötte, 
hogy összeesett és elájult. 

A választás utáni hasonló erőszakosko-
dásokat és lenyegetéseket igazolják az algyői 
és sándorfalvi tanuk is. 

Sándor Imre szalmakazalját a választás 
után január 3 0 — 3 1 re menő éjjel, állítólag 
azért, meri a tulajdonos Lévai-párti volt, fel 
gyújtották. 

Mi ő 'ako^kodások, fenyegetések 
ó i li'j/v f n iz ero 

v U £ lll trti'lr i»l -k, 
j • ii.t tüou->tveL H d . b 

n i ... , e t csa.. Dj*0£büiúróJ 
515 »-a js/.íO rwü̂ ih lOü nem szavazóit és Sima 
Ferencnek l ik 58 szoiöbb ége voU. 

Eunek következtében a választást meg-
semmisíteni kellett. 

Ezen ítélet a feleknek 3 nap alatt írás-
ban is ki fog adatni és a képviselőháznak 
bemutattatik, és a ház hirdetési tábláján ki-
függesztetik. 

Kelt a képviselőház II. biráló bizottságá-
nak Budapesten, 1892. évi julius hó 15 ikén 
tartott üléséből. 

Percei Dezső, 
a II. biráló biz. elnöke. 

880. k. sz. — 1892/97. 
Sima Ferenc képviselő választása ügyében 

elrendelt vizsgálati és a felmerült képviseleti 
költségek tárgyában. 

Végzés. 
1. Az eljárási költségek 498 frt 10 krban 

állapittatnak aieg és azok a letétbe helyezett 
1000 írtból kiutalványozhatnak ; ezen 498 frt 
10 krból 200 frt S i m a Ferenc terhére, 298 frt 
10 kr. pedig Jerney Mihály és társai terhére 
állapittatik meg. 

2. Dr. Nagy Dezső, mint a kérvényezők 
képviselőjének költségei 1000 írtban állapit-
tatnak meg, mely 1000 frt költség viselésében 
azonban Sima Ferenc marasztaltatik. 

3. Hets Ödön, mint a választást védő 
Sima Ferenc képviselőjének költségei saját fele 
irányában 8 0 0 írtban állapit tatnak meg. 

Miről az országgyűlés képviselőházának 
nagyméltóságú elnöke az utalványozások esz-
közlése végett, ugy az érdekeltek tudósíttatnak, 

Kelt a II. biráló bizottságnak Budapesten, 
1892. évi julius hó 15 én tartott üléséből. 

Percei Dezső, 
bir. biz. elnök. 

Helyi és megyei hirek. 
— A t ápé i vá lasztás . Sima Ferenc man-

j dátumának megsemmisítése még mindig izgalomban 
: tartja a kedélyeket. A tápéi kerület választói nap-
! nap után jelenne* meg lapunk szerkesztőjénél s el-
halmozva őt a rajongó szeretet minden jeleivel: 
biztositottak Őt, hogy minden lélekvásárlás, minden 
főispáni erőszakoskodás és minden hivatalos pressió 
dacara, bárkivel szemben nagy többséggel fogják 
képviseiőjükn-k ujbol megválasztani. Ismerve a ke-
. ült'i .íeh kö s k választóinak tantorithatlan ragasz-
kouasat eb i m ¡¡édesét, a legkisebb kétségünk sincs, 
hugy ket be fogják váltani, s ig$ Zsilinszky 
óispan in ni só: a örülhet az aitaia kieszelt alacsony 

Hosszúnak. A ^spéi víJasz^asnal a szentesi 48 as nép-
kói ¡s kéUaZ magaéíi, amenayicen szeretett elnöke 
iránti tisztelete us xagaszkodasa jeléül einatarozta, 
mikep a lapui kerület minden községe számára egy-
egy „Éljen Sima Ferenc* telirattal ellátott díszes 
zászlót küld, — továbbá talragaszokban fog ja fel-
hívni a tápéi kerület valasztóit, a Sima Ferenc mel-
letti rendületlen kitartasra. A főispán és derék hada 
is készül a valaszUsra. Egyik vármegyei tisztviselő 
ugy nyilatkozott a napokban, hogy „mint a legyek,« 
ugy fogjak a megyei hivatalnokok a kerületet ellepni. 
Hat csak hadd lepjék! A tápéi kerület derék valasz. 
tói ellaták magokat légyvesztövei 

— Helyettesí tés. Dr. Tasnádi Antal felfüg-
gesztése folytán megüresedett polgármesteri állásnak 
helyettesítés utján leendő betöltése iránt Szentes vá-

A tiltott szerelem. 
A .Szentesi Lap" részére 

irta: Szűcs István, szegvári tanitó. 
(Folytatas.) 

Különben a gyönyör elveszti eszemet. 
— Elégi sutogja Ö! 
— Elég? Azt hiszed? 
— Elég legyen, azt akarod ? 
— Cs ha hosszura, nagyon hosszura óhajtom 

nyújtani e kedves perceket? 
— Ha kérlek, parancsolom, hogy maradj ? 

Vi'agits még fényes es mégis sötét életemre ! Hadd el-
deljon e */iv, meiy meg ly torrón soha nem 
k. re le it. 

il • . .. sokai . . . agyon Cfv r 
. . . . a z claC ¿erelem kaijaib^h ! 

Ezt akarom! Erted? 
— Oh, maradj hat add ide kezedet! 
— í g y ! 
— Most már nem hagysz itt ugy-e, szerelmem 

. . . . gyönyörködhetem benned ? Látom, érzelmeid 
legszebb gyöngyét elloptam tőled. Az enyém az a 
szép gyöngy . . . . az az igazi gyöngy! Nemde igy 
van, kedvesem? Nemde szeretsz? Mond ki e szót, 
még nem hallottam ajkadnak • bájos danáját. Ne 

nézz ream oly erősen, oly zavartan, inkább ¿zólj és 
visszhangoztasd ezt az egy szót: „Ilona, szeretlek, 
szeretlek a „Tiltott szerelem* minden gyönyöreivel. 

Oh, Ilona, te a legcsábosabb teremtés, ki tu-
dott volna neked ellentallam? Ajkam százszor, ezer-
szer ismétlé azt a szavat, melyet nálam te teremtél, 
melyet a sziv diktált, mely édes, nagyon édessé tette 
megkeserített életemet. 

Ezek után Szirmaiékai gyakrabban kezdém láto-
gatni, és a mi csodalatos viszonyunkat senki sem 
sejtette, még maga Szirmai sem. Legalább mi azt 
hittük; mert Ilonához férje most is előzékeny és 
nyajas volt. — Most is szerette őt és mivel szerelme 
a féltékenységgel nem látszott párosulni, mi biztos 
mentsvarban gondoltunk lakni, hová móg a gyanú-
nak arnya se hatulhat be. 

O a odtunk, gen, csalódtunk ! 
A léij minden udott! 
O y mindennapi dolog, hogy a íerjek nejeiknek 

sejtett hűtlenségeiül szinlelt elutazas altal szoktak 
bizonyságot szerezni; annyi trageodiát szült már a 
meglepett tiltott szerelem és mi mégis hittünk abban 
a mindennapi; de rendkívüli eseményben, hogy 
Szirmay két napra elutazott. 

Alig mult el az első nap, alig szivtuk a szere-
lem bűv illatat zavartalanul, hosszasan, mennyei 
erzelmekben, már is valósult azon előérzetem, hogy 
rövid időn meg kell semmisülnöm. 

Kívülről erősen tombolt a vihar, a haragos idő 
sivitó gyermeke játszott a sötét éjszakában, bent! 

Ilona lakosztályában pedig kétszerannyi erővel 
tombolt a boldogság, — — — a szív kéjgyermeke, 
a „Tiltott szerelem !" — A mely szerelem árult el 
bennünket a férjnek 

Nem volt menekves ! Előttem állt a megcsalt férj 
vészt jósló tekintettel. Ily tekintetet még nem láttam 
soha sem l A megsértett becsület, az elragadott 
boldogság, a megcsalt sziv bosszúja egyesülhet csak 
ilyen borzasztó tekintetben. 

Sokáig néztünk mintegy megdermedve egy-
másra Vegre Szirmay két golyót vont elő zsebéből. 

— Uram ! •— monda fájdalomtelt szomorúság-
gal, de nyugodtan, mely nyugodtságot csodálnom 
itllett, — a kkétes a halai, a fehér: az eletl Ha-
tározzon fölotiünk a sors! Ön szereti Ilonát, én 
meg jobban. A szivnek, tudom, nem lehet paran-
csolni, doüog az, még a halai el nem némítja. 
Némuljon meg tehát a két szerető sziv közül az 
egyik dotíüanasa, némuljon el hamar — egy hó 
múlva; — mert csak megengedi uram, hogy még 
azon esetben is, ha én férj nem volnék, sem lehetne 
kettőnknek egyet szeretni? 

Kezem remegett; de egy pillanat alatt erőm 
visszanyervén, a felém nyújtott ezüst dobozból egy 
golyót vettem ki. 

A fekete golyó nekem jutott! 
(Vége köv.) 
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ros képviselő testülete f. hó 21-én rendkívüli köz-
gyűlést tartott. A közgyűlésen dr. Csató Zsigmond 
alispán elnökölt s miután indokolta a közgyűlés egy-
behivásának szükségességét,, felhivta a képviselő testü-
leteta polgármesteri allásnak helyettesítés utján leendő 
betöltésére. A közgyűlés Sima Ferenc inditványara 
egyhangúlag Burián Lajos tiszti ügyészt helyettesí-
tette az allasra, ki is a hivatali esküt a közgyűlés 
szine előtt nyomban letette, s mint helyettes polgár-
mester ténykedeset megkezdette. A polgármesteri hi-
vatalnak dr. Tasnadi Antaltól leendő atvevése és 
Burián Lajos részére átadásával Szeder János, Pet-
rovics Soma id. Temesváry Antal, Balogh János es 
Sarkadi-Nagy Mihály kepviselők bízattak meg, akik egy-
úttal ezen közgyűlés jegyzőkönyvét is hitelesíteni fogjak. 

— Szineazet. A Csóka Sándor igazgatása 
alatti ¿zabadkai színtársulat, mint ezt már jeleztük, 
holnap, szombaton, julius 23-an tartja első bemu-
tató előad asat varosunkban, mely alkalommal 9A 
madarász " című uj operette log színre kerülni, a főnb 
szerepekben Bacskay Julcsa (Postás Milka), Mikéi Lajos, 
Karacs Imre, Bethleni Laszlo, Juhasz Ilonka es Szi-
lagyi Dezsővel. Különös érdekesseget fog kölcsönözni 
az előadasnak Litzenmyer Poldi es Litzenmayer Szidi 
magantancosnők lellepese, kik a második felvonasban 
a „Tiroli kettós"-t lógjak lejteni. Az elöadas pontban 
8 orakor veszi kezdetet. 

— A „Csongrádmegye i K ö r " julialisa 
iránt, mely holnap, szoműaton log a tul a Kurcan 
levő közgyűlési teremben megtartatni, altalanos az 
erdeklodes, s a keszületek utan itelve, az egyetemi 
ifjak ezen mulatsaga egyike log lenni a sikerülteb-
beknek, ami — tekintve a nagy szamu rendezöseget, 
s az íijui lelkesedést, melyiyel mindent elkövetnek 
arra nézve, hogy a megjelenteknek hosszú időre le-
leuiieuen perceket szerezzenek — termeszetes is. Tu-
dósítónk annak idejen reazletesen log e julialisroi 
referálni. 

— Az ara tás . Hetek óta eleuk erdeklődes 
ménéit folyik, mar az ország kétharmad reszeben ide 
s tova be is lejezik az atatasi munkaiatokat; meg-
kezdődött a csepies is, de ep ugy, mint mar a vonta-
tok es kevek utan következtetett a gazdaközönseg 
gyengébb termesre, mint eleinte remeim lehetett, ugy 
lesz ez most a probacseplesekkel is, mert az eddigi 
eredmenyek kivetel nélkül gyenge közép es közép 
között ingadoznak s igen sok helyen a rosz minő-
ség következteben a középén aluliak. A legaldasosabb 
vidékek, a kitűnő lőldek tagadtak meg ez évben a 
jó szolgalatot; meg az a gazda jart a legjobban, a 
kinek a nyar kezdete előtti időben ritka es gyenge 
vetese volt, mert ennek nem dőlhetett meg a vetese, 
hanem inkább erősen kilejlődött, s szép kalasza ki-
tűnő magot szór. A megdőlt vetesek kivetel neikül 
rozsdasak lettek s a mi tönkre tette a legszebb re-
ményeket, az az volt, hogy junius 28—29-én rek-
kenő hőség állott be, a rozsdafoltos gabona igen 
sok helyen, nevezetesen Csanad, Békés, Csongrád, 
Bacs-Bodrog, Jasz-Nagy-Kun-Szolnok, Bihar sto. 
varmegyében részben, vagy egészen silány lett. A re-
mélt 70—80 kilogrammos buzabol lett 70—73 kilo-
grammos. 

— Látványosság . Érdekes kiállítás látható 
f. hó 23-tól kezdve a Halasz-Szabó-féle hazban. 
Egy szabósegéd altal a vaci fegyhazoan fegyeucke-
nyerből keszitett es országszerte nagy feltűnést keltő 
műtárgyai ezek. Lathatók: Krisztus Pilátus előtt 
(csoportozat 145 alakban), Úrvacsora, keleti hárem, 
óriási virágcsokrok, Deák Ferenc sírja, Tuzar bilin-
csei es tönb mas érdekes mütargyak. A kiállítás reg-
gel 8 oratol este 8 oraig van nyitva. Belepti dij 
szemelyenkmt 20 kr, gyermekek felet fketik. Felhív-
juk a közönségét, hogy ezen telette erdekes látványos-
ságot minél nagyöbű szamban tekintse meg. 

— Figyelmeztetés . A rfőkapitanysag, te-
kintettel a szomszéd Szerbiaoan mar lellépett kolera-
jarvanyra, elrendelte az udvarokban taialható trá-
gyának, szemetnek s altalaban a közegészségét ve-
szélyeztető bármifele hulladéknak haladéktalan s leg-
kesőbb 8 nap alatt leendő kihordatasat. E figyelmez-
tetésre azzal hívjuk fel a közönség figyelmét, hogy 
a muladekosok a legszigorúbban fognak büntettetni. 

— K a t o n a i . Az őszi hadgyakorlatokra szóló 
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behívók a főjegyzői hivatalhoz már megérkeztek a 
tartalékos katonák részére. E szerint a honvéd-tar-
talékosok őszi hadgyakorlata 35 napig tart, s augusz-
tus 13-án reggeli 8 órakor kell jelentkezni Gyulán, 
— a közös hadsereg állományába tartozó tartalékosok 
16 napi fegyvergyakorlatra szólittattak be s augusz-
tus 23-án kötelesek B.-Csabán jelentkezni. A behívók 
a városi főjegyzői hivatalban vehetők át. 

— Vásár . Nyári országos vásárunk ma, pén-
teken veszi kezdetét, s tart két napig. Ma az állat-, 
holnap pedig az általános vásár fog megtartatni. 
Közönségünk, mely szaladó néven ismeri e vásárt, 
nem sok reményt fűz hozzá. Adja isten, hogy csa-
latkozzék, s legyen kinek-kinek jó vasárja. 

— Ál l a to rvos i i smét lő-tanfo lyam. A 
földmivelésügyi miniszter rendeletéből tudvalevőleg 
ismétlőtanfolyamot rendeztek okleveles állatorvosok 
részére. Az első tanfplyamra annyian jelentkeztek, 
hogy a miniszter ujabb elöadasi ciklus rendezését 
határozta el, mely szeptember elsején kezdődik s 
tart 16-ikaig. Hogy a tanfolyamban a szegényebb 
sorsú állatorvosok is résztvehessenek, a miniszter az 
illetőket pénzbeli segélyben részesiti. A segélyért való 
folyamodásokat a jövő hó 15-ikéig kell az illető ha. 
tóságok utján a minisztériumhoz benyújtani. 

— Uj i t ás hadköte lesek ny i l v án ta r-
tásában . A katonai nyilvantartas jarasonkint való 
vezetésére legközelebb járási nyilvántartó őrmesteri 
allásokat szervez a közös hadügyminiszter s ezzel 
együtt a m. kir. honvédelmi miniszter. Ezzel egyrészt 
arra számítanak, hógy az őrmesterek katonai szigorú 
pontossággal fogjak a teendőket végezni, másrészt a 
kiszolgált altisztek ellátasa is meg leszjkönnyebbitve. 

— A ,csoze.u Egy helybeli marhakereskedő 
illetett ezen szavakkal egy szintén helybeli polgárt, 
aki e miatt a marhakereskedő ellen a kir. bíróságnál 
becsületsertes címen pert indított. A bírónak azonban, 
mielőtt e becsületsértési perben meghozná a maga 
íteletét, döntvényre van szüksége arra nézve, hogy a 
a „csoze" kifejezés, mint helyi gunyszó, képezhet-e 
becsületsertési alapot ? A sértett fél ügyvédje eziránt 
mar meg is kereste a rkapitányi hivatalt, meiyben 
helyhatosagi igazoltatását ken annak, hogy a „csoze* 
szó kepez-e Szentesen meggyalazó kifejezést? — A 
helyhatosagi velemenyt közölni fogjuk lapunkban. 

— Sz ínház i h i r ek . Színhazunkban vasar-
nap Lukacsy Sándor legújabb fővárosi életképe, a 
tFeneleányokf hétfőn, julius 25-én pedig a sziniroda-
lom legújabb terméke, „Thermidor, vagy a francia 
rémuralom utosó napja• fog színre kerülni. A 12 elő-
adasra szóló bérlet kedden, julius 26-án „ A kis 
molnárnéu cimü legújabb operettével veszi kezdetét. 
Bérelni lehet a színházi pénztárnál és Rónay Gyula 
társulati titkárnál. 

— Szü l ők figyelmébe. A jövő iskolai évre 
vidéki leány gyermekek és gimn. tauulók egy tisztes 

, un családnal a gimn. tőszomszédságában mérsékelt 
díjért teljes ellátást nyerhetnek. Kifogástalan bánás-
mód és szigorú felügyelet biztosíttatik. Megkeresé-
sek ,Sz. Z. Szentes, 111. t. 7. sz.* küldendők. 

Hazánk és a főváros, 
— Csanády S ándo r megha l t . A füg-

getlenségi és 48-as partnak egyik legrokonszenvesebb 
tagja hunyt el e het első napjan. Csanadi Sándor, 
kinek neve országszerte ösmert, a képviselőházi szü-
net alatt hazautazvan szülőhelye: Nagy-Kerekibe, s 
itt szívszélhűdés következtében meghalt. Már ezelőtt 
három évvel elterjedt a hir, hogy Csanády Sándor 
meghalt. A lapok pártkülönbség nélkül rokonszen-
ves nekrológot irtak a magyar politikai életnek ez 
eredeti, talpig becsületes s igy minden különcöskö-
dese dacara is méltán rokonszenves alakjáról, de a 
hir alaptalannak bizonyult, s Csanády abba a ritka 
helyzetbe jutott, hogy maga is elolvashatta a róla 
írott búcsúztatókat. Most azonban a hir valónak bi-
zonyult, a képviselőháznak legtipikusabb alakjat el-
ragadta a halai. Hetvennyolc éves korában halt meg. 
Egykor nagyon gazdag volt, de vagyonát pártcélokra 
a legönfelaldozóbban pazarolva, szegényen kellett 
meghalnia. A függetlenségi eszméknek rendithetetlen 
hive volt, s mert heves és excentrikus természetű 
volt a megboldogult s természetesen nem a legkímé-
letesebben szidta a kormányt minden alkalomkor, 
amikor csak felszólalt, és szidott minden kormányt. 
Az »átkos kaurmány" az ő szavajarása, s bár nem 
egyszer mosolyra derített, kacajra fakasztott különös 
kifejezéseivel: a rendithetetlen meggyőződés tiszta-
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ságát mindenki tisztelte benne. Temetése általános 
részvét mellett f. hó 20-án ment végbe. Nyugodjék 
békével. 

— AB özvegy t r ónö rökösné m a g y a r 
fö ldbir tokos. Stefania özvegy trónörökösné sl-
hatarozta, hogy Magyarországon egy nagyobb birto-
kot vásárol és ott allandóan letelepszik. A birtok-
vétel targyaban az alkudozások már folynak. 

— Az országgyűlés e lnapolása. Az 
1892—97. evi országgyűlés első ülésszakát f. évi ju-
lius 20-an királyi kézirattal szeptember26-áig elna-
polták. 

— Lefényképezet t n ő i nszoda. Pikáns 
esemény izgatja a szolnokiakat. Az ottani női uszo-
daba a tulajdonos beleegyezesevel belopódzott egy 
amatörtotogratus üatal ember és a hölgyeket külön-
fele poziturakban lefénykepezte. Körülbelől ötven 
íöivetele volt mar, mikor a hölgyek észrevették. 
Nincs az a krokodilus, a melynek a felbukkanása 
nagyoon zavart idezett volna elő, mint az a kis 
fenykepező masina, a mely egy meggondolatlan pilla-
natnan mohon bujt ki a fejevei az egyik kabinból. 
A hölgyek egymás hatan, keresztül-kasul futva ro-
hantak ki a vízből az öltözőikbe és részint halavá-
nyan, részint biborpirosan távozták. Az eset a férfiak 
között vegyes erzelmeket okozott. Némelyek nevettek, 
mások dühösködtek s bottal keresik a fotográfust. 
Gonosz nyelvek egyeukent azt beszélik, hogy azóta 
a nők egy resze sűrűbben latogatja az uszodát. 

Külföld. 
— A kho lera . A kholera félelmes gyorsa-

sággal terjed Oroszország deli részen s Európa min-
den orszagaban megtettek mar az intézkedéseket a 
rettenetes latogató togadasara. A tengeri kikötőkben 
minden, kelet felől erkező hajó vesztegzár alá van 
helyezve. Oroszországban azonban most is szépítik 
a helyzetet. Ha hetek előtt erélyesen föllépnek a kho-
lera ellen, kisebb bajjal kellett volna megküzdeni. 
Most vegre, miután a jarvanylepte vidéken a lakos-
sag is zavargasokban tört ki, kezdik beiatni, hogy 
tenni kell valamit, többet, mint eddig. 

Egy par bizonytalan hir szerint Oroszország-
ban a Volga területéről a járvány átcsapott már 
Mokszvába es Odesszaba is. De ez még nem bizo-
nyos. Csakhogy Oroszországban akkor lehet a bizo-
nyost megtudni, mikor mar nagyon késő. 

Európa országaioan még nincs kholera. Gyanús 
betegeskedesek, halalozasok fordultak elő csak. 

— ( 2 0 0 0 éves tö lgyfa . ) Rankovics bosz-
niai község közelében, egy halmon ősrégi tölgyfa 
áll, mely allitolag 2000 eves E tölgyfa törzsének 
atmerője 22 meter, magassaga pedig 28 méter a fa 
koronájáig. Körülbelül 7 méter magas és 5 méter 
széles odva van. Az odúban 65 ember könnyen el-
férhet. Ezt a fát most elneveztek császártölgynek. 

Közgazdasag. 
— A rozsdás sza lma veszélyessége. 

Tapasztalas bizonyítja, hogy a rozsda altal meglepett 
szalma betegségeket okoz, különösen a üatal és a 
szoptatós áliatoknal. Voltak esetek, hogy a szopos 
csikók és borjuk, melyeknek anyjat is ily szalmával 
etették, bénasagba estek és elhullottak. Öregebb ál-
latokkal hátrány nélkül etethető az. Különösen gya-
koriak a megbetegedések ott, a hol szokásban van 
a zabot csépeletlenül, szalmástól etetni, ha a zab 
szalmáját meglepte a rozsda. Az ily takarmányozástól 
tehát óvakodni kell. Ha azonban a szükség kénysze-
riti a gazdát, hogy rozsdás szálmát etessen, egyúttal 
ügyeljen arra is, hogy a vemhesség előrehaladt ál-
lapotában levő, vagy szoptató állatok ne kapják azt. 
Igás és hízó állatokkal baj nélkül etethető, de ezek-
nél is tanácsos az ily takarmányt konyhasó bővebb 
adagolása mellett nyújtani. 

CSARNOK. 
Vizhátán. 
— Útleírás. — 

Irta: Bugyi Károly. 
(Folytatás.) 

Azonban lftene jó hirrel jött meg. Égy szom* 
szédos kis kunyhóban szíves öreg anyót talált, ki 
barátságosan felajánlotta szerény hajlékát. A csaplár-
nénak a fogadtatáshoz illő módon köszönetet mond-
tunk s átköltöztünk Judit asszonyhoz, ki még friss 
tejjel is megtraktált bennünket. 

A nap már jó magasan állott, midőn újra be* 
szállottunk Orkánunkra. Kellemes idő volt, a szél 
elállt, s mi teljes gőzzel haladván, csakhamar elértük 
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a Bodrog torkolatát, harsány riadalommal üdvözöl-
•én a pillanatot, midőn a legnagyobb magyar folyóba, 
a Tiszába értünk. — Láttuk a tokaji hegyeket, me-
lyek a világszerte magasztalt nemes nedűt termik, s 
ha nem töltöttünk volna annyi időt Kis-Faludnál, 
szerettünk volna kikötni a gyögyőrü lankás parton 
s leheverni a buja pázsiton, vagy közelebbről meg-
nézni a zöldbe borult, szép egyenes utakkal Iiasitga-
tott nektár-termő hegyeket, de sietnünk kellet s To-
kaj két hidja alatt átsuhanva, eveztünk le Eszlár felé. 

Hétfőn egész nap jól ment minden. Tisza-Da-
dat elhagyva, Tisza-Dobot értük el, midőn ránk 
esteledett, Bandi inditványozta, hogy éjjelre okvetlenül 
kössünk ki s csak vilagossal haladjunk, nehogy ismét 
olyan kedelyes kis epizód adja elő magat, mint a 
milyen Faludnál történt. Indítványa elfogadtatott s 
épen ki akartuk kötni,midőn lftene barátunknak jó 
ötlete támadt, az t. i, hogy érjük el az előttünk nem 
messze haladó tutajos oláhot, kössük oda a tutajhoz 
dereglyénket s töltsük a lápon az éjét. Így legalabb ha-
ladunk is, meg a tutajos vityillójaban a hűvös ellen 
¡s megvonhatjuk magunkat egy kissé. 

Az eszme életrevalóságát mindnyáján beláttuk, 
s az Orkán a tutaj utan eredt. 

Mikor elértük, lftene oda kiáltott: 
„Buna sara, patriote !* (Jó estét atyafi.) 
A holló fürtös vén olah oda jött hozzánk, le-

vette nagy szalmakalapjat s vontatva monda : 
,Deia Domnulusi Domnisiorulni !* (Adj^n isten 

az urfiaknak is!) 
,E maré ventulu, bade.* (Nagy a szél bácsi.) 
„Este si mai mare ca acesta !• (Van ennél még 

nagyobb is) mondta rá véleményét az öreg. 
Azután odakötöttük a dereglyét s tábort ütöt-

tünk az öreg Juon ba' tutajan. Me kínáltuk az öre-
get palinkával, dohánynyal, Juon ba' meg szaritott 
haiat tett elénk. Tűzet raktunk a tutaj elejére rakott 
iszapon, szalonnát sütöttünk, s megtraktáltuk „liázi-
gaz iánkat" is. Az öreg atadta kalyibáját, s Laci, Bandi 
Ferko és lftene nyugodtan aludtak hajnalig, Béni és 
én virrasztottunk; mert nem bíztunk teljesen az 
atyafiban. 

SZENTESI LAP 

Mikor pirkadt, bucsut vettünk az öregtől. Meg-
itattuk jó papramorgóval, s elváltunk. 

Palkonyát, Tisza-Keszit jó kedvvel, dalolva, 
hagytuk el. Keszinél a parton óriási mennyiségű 
partifecske fészkét láttunk, k'szalltunk tojást szedni; 
de 40 -50 tojás közt alig volt tiz tiszta, mit nyersen 
azonnal be is vettünk. A többi mind zavaros volt. 

Késztől mintegy félórányira, majdnem szeren-
csétlenség ért benünket, ráeveztünk egy csonka füz-
faderékra, — jobbra-balra billegtünk rajta, inig végre 
ugy szabadultunk, hogy négyen kiugorva a dereglyé-
ből, nagy erőlködések után letaszítottuk a füzfazá-
tonyról jármüvünket. 

Ugyancsak meggyült a bajunk a millió meg 
millió tiszaviraggal, mely dereglyénket teljesen ellepte 
— alig láttunk tőlük, szemünk, szánk, orrunk min-
dig tele volt a roppant számban röpdeső rovarral. 

(Vége köv) 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton —szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra ¿5 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
Szolnokra érkezik 11 óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

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

Szentes—Budapest. 

Szentesről indul 5 óra á5 perc éjjel, H óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra ±'l perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra -20 perc d. u. 8 óra 40 perc ójjel 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest — Csongrád. 

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

Félegyházara érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 46 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

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

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

85. siám. 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházár i érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 
Félegyházár ól indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 
Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 óra57 perc este 

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

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

41 perc délután. 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 
H.-M.- Vásárhelyről indul 6 óra 46 perc reggel, 4 óra 

06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 
Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 

délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H.-M.-Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel. 10 óra 

54 perc délelőtt 7, ora 43 perc este. 

Költsön-zsákok 
az aratási idényre használatra jutányos áron 

kapható: 

Weisz Bernátné 
I. t. 267. számú saját házánál. 4 - 6 

Cséplésekliez 

uj zsákok spárgával e l lá tva 
a legolcsóbb áron kölcsönözhetők 2 4 

Weisz I. kereskedésében 
N y i r i S á n d o r vaskereskedésével szemben. 

I „ Z A O H E R L. I 
® a legkirne vesb és legbiztosabb szer mindennemű rovar ellen ! 

A bámulatos hatású „Zacherliu" ismertető jelei: 1. lepecsételt üveg. 2. a „Zacherl" név. 
A r a k : Egy üveg 15 kr. - 3 0 kr. — 5 0 kr. — 1 frt. 

A valódi Szentesen: Szépe Károly, ^ o c s : Rosner Zsigmond. 
ifi. Vecseri Sándor, C á d . 
Mannó József. J 

Burián József, V e r m e s 6 y u , a -
kapható: 8 - 1 0 ifj. KOV.ÍCR József. Kunszentmárton: Vágó Gábor 

ZACHERLIN 
Süniéi, 1891 Nyomatott Urna Ferenc gyorwajtóján. 




