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S i e r k e i i t ő i é g : 
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VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Megjelen hetenként háromszor 
v a s á r n a p , k e i d e n é t » é a t s k t 

Egyes szám ára 4 kr 
• r s o a « 

Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

rlirdetéseKre nózvt 
a íap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 *r. Bélyeydij minden 

aeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetesek SeKönfeld A. könyvkereske 

vieseften is telvetetnek 

Bermentetlen levelek csak ismer! kezek 
tői fogadtatnak el. 

H y i l t t é r - f c e n 

minden egyes sor köxléae 30 kr 
Kéz i r a t é k vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SoHkfali A. kiayv- ét paplrfcaratkatfététsa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Lám lám! 
Végtére mégis kisül, hogy a Tápén el-

követett visszaélés tudtával történt Zsilinszky-
nek, tudtával az egész tápéi szabadelvű párt-
nak. — A lepel kezd a maga egész valósá-
gában lehullani a tápéi stikliről s azon alat-
tomos kezekről melyek eddig mosdó vizben 
álltak, hogy a tápéi szenytől távol tartsák 
magokat. Az »Egyetértés* ugyanis szegedi 
tudósitás képen a következő közleményt hozza: 

. A T á p é i m a n d á t u m . Szegedi tudósítónk 
irja: Az a hallatlan erőszakosság, melyet az augusz-
tus 11-iki tápéi valasztásnal Albertényi Antal elnök 
elkövetett, nem hagyja nyugodni az értelmi bünszer-
Mők lelkiismeretét. Zsilinszky Mihály főispán és se-
gítői a megyei tisztviselők, azon törik a lejüket, mi-
ként bujhatnanak ki a rajuk nézve veszedelmes erő-
szakoskodás következményei alól ugy, hogy egyértelmű 
ne legyen a visszaélésük elitelese. 

Ugy akarják fel'üntetni a dolgot, hogy sem 
átalában az ellenzek, sem különösen az Ugron-part-
tal szemben nem követték volna el a tápéi erőszakot, 
hanem azt egyedül a Sima Ferenc személye ellen 
használtak, a kit nem tartottak hivatottnak arra, 
hogy bejusson a parlamentbe. 

Ez a legalább is különös felfogás jut kifejezésre 
abban a jegyzőkönyvi kivonatban, melyet a tápéi 
kerület szabadelvű pártja küldött az országgyűlési 
pártkörök elnökeihez: Podmanicky báróhoz, Irányi 
Dánielhez és Ugrón Gáborhoz. E kivonatban elmon-
datik, hogy a tápéi kerület szabadelvű partja az uj 
valasztásnal nem is kiván jelöltet állitani, ha akar 
az Ugron-pártnak adandó elégtételül Győry Elek, 
akár pedig a függetlenségi és 48-as párt részéről 
olyan jelölt állittatik, kinek személyében a kerület 
megnyugvást találna. 

Ez az egyik része annak, a hogy Zsilinszky fő-
ispán urék magukat védik. A másik az, hogy már a 
választás napján is és azt követőleg is, egy kis had 
sereget mozgósítottak a tápéi ke'ületbe, a hol pedig 
olyan nyugalom van, hogy szinte csodálatos a tör-
téntek után. 

Valósággal ugy áll a dolog hogy a tápéi erő-
szak korántsem idézett fői olyan fokú elkeseredést, 
a minőt okoz az, hogy a békés polgárok házait meg-
rakják huszárokkal és boszantjak, alkalmatlansagba, 
költségbe sodorjak azt a népet, mely nyugodt maga-
tartásával épen arra szolgált ráf hogy tőrvénytisz-
teletében megbízzanak." 

Azt mondja ezek után a tudósitás, hogy 
Zsilinszkyék ezen eljárását párttekintet nél-
kül kegyetlenül elitéli mindenki. 

Tehát Zsilinszky és az ő tápéi alterégója 
dr. Kelemen ur Sima Ferencet nem tartották 
hivatottnak arra, hogy a parlamentbe bejus-
son, s azért követték el a tápéi visszaélést. 

Minő érdekes és minő lélekemelő, hogy 
Zsilinszky és Kelemen azért már nemcsak 
Varjasy ur bűneinek takarására, de arra is 
hivatottságot éreznek, hogy a képviselőielöltek 
felett döntsenek és sógorságos egyetértéssel 
megállapítsák, hogv: ki a hivatott a parla-
menti szerepre és ki nem? 

Minő felsége« látvány, hogy annyi jó indu-

lat mégis van ebben a két úrban, hogy dr. 
Kelemen Bélát elismerik hivatott férfiúnak 
arra, hogy a parlamentbe bejusson, s mennyi 
bölcs előre látás, hogy Sima Ferencet nem 
tartják hivatottnak a tápéi kerület képviselésére. 

Igen, az bölcs előre látás Zsilinszky úrtól 
és az ő derék hadától; mert Sima Ferenc 
nem azért lesz abban a parlamentben, hogy 
a Csongrádmegyei gyalázatos visszaéléseket 
takarja, hanem azért, hogy azokat a legkér-
lelhetlenebbül ostorozza. És ha nincs bün és 
ostorozni való visszaélés Csongrádvármegyé-
ben, akkor miért oly félemletes Zsilinszky és 
derék láborára Sima Ferencnek, anuak a kép-
telen és parlamenti szereplésre semmi hiva-
tottsággal nem biró Sima Ferencnek a sze-
replése ? 

Minő különös, s minő mulatságos, hogy 
a vármegye egy egész bűnszövetséggé alakul 
és a legszemérmetlenebb visszaélésre kész egy 
képtelen és semmi hivatással nem biró em-
ber ellen? 

Miért e rendkívüli erőfeszítés, törvényte-
lenség és visszaélés egy tehetetlen képtelen 
ember ellen ? Miért, igen tisztelt urak, ott a 
vármegyén ? — Hiszen a tehetetlenség, kép-
telenség megsemmisül, összeomlik önmagában 
és nem lesz ártalmára senkinek a világon, 
még Zsilinszkynek se. 

Mi azt hisszük, hogy a mai viszonyok 
között nem volna a tápéi kerület képvisele-
tére hivatottabb ember Sima Ferencnél, Zsi-
linszky és az ő derék hivei véleménye szerint, 
ha az a Sima Ferenc Zsilinszky uralmának 
fentartása érdekében küzdene szóval és tollal 
ebben a vármegyében. De most nem ezért 
küzd, hanem harcol lankadatlan kitartással, 
megfélemlithetlen bátorsággal a nép joga ér-
dekében a bűn és visszaélések ellen; ezért van 
a hatalmi erőfeszítés ellene. 

Tehát nem a hivatottság, hanem a féle-
lem és rettegés a kérdés Sima Ferenccel 
szemben. 

Pedig hasztalan már most minden erő 
feszítés. A vármegye sorsa nem a tápéi vá-
lasztásnál dől el, hanem a megyei képviselő-
választásnál s itt a régi rendszernek még a 
gyökere is fel lesz tépve és ki lesz seperve 
a szemét, mely Csongrádvármegye kormány-
zatát megutáltatta. —.— 

— N e m l e s s s e m m i bünte tése . 
Hogy a felháborult hazai közvélemény csilla 
puljon a tápéi botrány felett, Zsilinszky a tá-
péi stikli főcinkosa, sietett a hazai lapokban 
közzétenni, hogy : neki semmi része nincs a 
bűnben, s ennek igazolásául már el is ren-
delte a vizsgálatot Albertényi a vármegye első 
rendű pribékje ellen. — Mi akik több ízben 
adtunk kifejezést azon véleményünknek, hogy 

itt közéleti visszaélések dolgában egy bűnszö-
vetkezettel állunk szemben, melynek Zsilinszky 
a feje, már lapunk mult számában megirtuk, 
hogy: mennyi humor, sőt több egy cudar 
komédia van abban, hogy Zsilinszky rendel el 
vizsgálatot Albertényi Antal ellen, az a Zsi-
linszky, akinek tudta, sőt rendeletére követte« 
tett el az egész gyalázatos visszaélés. — Hát 
ki vár ettől a vizsgálattól valamit? Tisztelet, 
becsület a megyei főjegyzőnek, ki ezt a vizs-
gálatot teljesíteni fogja, bátrak vagyunk kér-
deni tőle, hogy mit vizsgál itt ? — Azt-e hogy 
Albertényi elkövette-e ami történt? Vagy azt, 
hogy kinek az utasítására cselekedett ugy, 
ahogy cselekedett ? — S hogy kik a bűnré-
szesek Zsilinszkyn kivül ? Azt hisszük, hogy 
a tisztelt főjegyző ur igen nehéz helyzetbe 
jut; ha a becsületes közvélemény által tőle 
követelt nehéz feladatnak meg akar felelni. S 
engedje meg előre kijelentenünk, hogy jobb 
lett volna, ha nem vállalkozik erre a megbí-
zatásra, melynek megtelelni ugy is képtelen 
leend. — Mert hiszen ő nem tehet semmit, 
neki meg kell irni, hogy Albertényi ur igen 
tiszteletreméltó férfiú; de hát nem érti a tör-
vényt, rosszul magyarázta azt, s az végtére 
is még nem főbenjáró bün. — Ezt fogja a 
főjegyző ur véleményezni. Ezt kell vélemé-
nyeznie, mert hiszen az a banda, melyben ő 
mozog, eleveneu ki fogja kaparni a szemét, 
ha azt arra akarja használni, hogy vizsgálód-
jék vele ugy amint kell. De hiszen fölösleges 
is ez a vizsgálódás; mert hiszen a vármegje 
ügyésze, kit isten kegyelméből még ma Soós 
Pál urnák neveznek ; már két nappal ezelőtt 
fogadást ajánlott fel egy tekintélyes megyei 
képviselőnek, hogy : Albertényi Antalnak nem 
lesz semmi bántódása. Igen, tisztelt tőjegyző ur, 
erre íogadozott Soós Pál ur, tessék fogadni 
ellene, s akkor komolyan vesszük azt a fő-
jegyzői megbízatást, melynek legalább szabad 
lesz annyi, hogy Albertényi tettére igaz véleményt 
mondhasson. S azt itt nem is kivánjuk a főjegyző 
úrtól, hogy Zsilinszky t a vizsgálat körébe bevonja. 
— Ez különben felesleges is. Csak arra figyelmez-
tetünk itt, hogy Zsilinszky és Albertényi-íéle 
szövetkezet között nem a közigazgatási, de a 
vallási kapocs a főeszköz. Tessék csak megfi-
gyelni, hogy Zsilinszky a szentesi lutheránusok 
feje, mikor a szentesi polgármester-választás-
nál kellett elkövetni a leggaládabb visszaélést : 
Zsilinszky nem talált rá a reform, és rom. kath. 
egyházhive között közéleti embert, ki erre a gya-
lázatos pribéki szerepre vállalkozzék, tehát két 
hitbelijét a tót Albertényit és tót Mojzsikot bírta 
a szerepre kijátszani. Albertényit választotta 
ki most is, sőt minden a Sima párti emberek 
üldözésére szánt ügyészi hajszában a tót Má-
téffyt szokta felhasználni, ugy hogy itt egy 
parányi tót egyház selejtes embereit használja 
fel Zsilius/.ky a becsületes emberek üldözésére; 
mert e briganti szerepre, mint ezt Petrócy 
irta, Zsilinszky csak az általa felemelt és elva-
kult tótok között talál méltó cinkostársakra. 
A vizsgálatnál tegye ezt a tisztelt íőjegyző ur 
megfigyelés tárgyává és vegye tudomásul, 
hogy : Soós Pál már kimondta, hogy Alber-
tényinek nem lesz semmi baja. — De vegye 
tudomásul azt is, hogy Soós Pál ur korcsmai 



1 •»dal. 
ítélkezése csak Zsilinszky uralma alatt jöhet 
komoly számba. — S ez az uralom már nem 
tart soká. Ha addig tart még, a megyei képvi-
selőválasztás véget vet neki! 

— A t á p é i e s e t é t aa o s z t r á k l a p o k . 
A tápéi kerület választói szabadságával szemben el-
követett merénylet nemcsak a magyar sajtót zavarta 
föl; de megszólalta az osztrák lapokat is, melyek 
közül több vezércikkben is foglalkozott és még ma 
is állandóan foglalkozik a tápéi botránynyal. S az 
osztrák lapok nemcsak választás elleni merényletet 
látnak ezen esetben, hanem azón következtetést von-
ják le belőle, hogy oly országban, hol a megyei köz 
hatóságok ily vakmerő visszaélésre készek vetemedni 
egy magyar kerületben egy ellenzéki képviselő je-
lölttel szemben, kinek szereplése rájok nézve kényel-
metlen, mire nem vetemednek ezek azokkal szemben 
kik nemzetiségi törekvésekben emelik fel fejőket és 
indítanak a kormány ellen agitaciót. Az osztrák lapok 
tehát nemzetiségi szempontból használják ki ezt az 
esetet a mai kormányzat ellen. Pedig nagy tévedes-
ben vannak ezek a lapok. Mert hiszen Magyarorszá-
gon szabad a nemzetiségi agitátoroknak büntetlenül 
megtámadni a magyar állam eszmét; azért nem fog-
nak zsandárt állítani a nemzetiségi szonok elé fel-
tűzött szuronyokkal. Beszélhet itt mindenki csak 
gróf Szapári politikaját ne kritizalja és a főispánok 
és a megyei kormányzat bűneit ne traktálja akkor 
szabad a szó, szabad a vásár. De ha egy magyar 
közéleti ember, nyíltan szemébe vágja a miniszter-
elnöknek, hogy hazudik, mikor Gsongradmegye köz-
igazgat ásat tisztanak meri ailitani, akkor azt a közé-
leti embert üldözik, lehetetlenne igyekeznek tenni, 
hogy másodszor ne legyen módja a miniszterelnök 
urnák fülebe dörögni, hogy : kegyelmes uram a bű-
nök és visszaélések immár nyakadba nőnek, s ha le 
nem rázod őket, akkor szégyenletesen kompromitálod 
mayad az egész ország előtt! — Ezért allitanak szu-
ronyt a tápéi kepviselő jelölt elé, mikor beszel, ezért 
küldenek ki a választás vezetésére immár veszíteni 
képtelen semmihazi embereket, hogy gazsagokkal el-
kedvetlenítsék a választókat azon ferfiu melletti lel-
kesült kitartasban, kit semmi el nem kedvetlenit attól, 
hogy küzdjön lankadatlan kitartással addig, míg 
Csongrádvarmegye a nép jogát lábbal tipró gazoktól 
vegkeppen meg nem szabadul. 

Igen, tisztelt osztrák lap urak, ugy áll a dolog, 
hogy Magyarországon a nemzetiségi agitatoroknak 
szabad a szó, itt csak a helyhatósági nyomorultak 
üldözőjének, az augiász istálójanak tisztogatásara vál-
lalkozott embereknek igyekszik utjokat állni a bún, 
hogy céljukhoz ne érjenek, s ezt van okuk tenn 
ezeknek az embereknek ; mert tudják, hogy: a nép 
akaratnak diadala az ö pusztulásukat jelenti! 

— K i h á t a b ű n ö s ? Senki. A főispán es 
alispán tagadjak, hogy legkissebb sejtelmök is lett 
volna azon visszaélésről, melyet a tápéi valasztó 
kerület valasztasi szabadságával szemben Albertényi 
Antal megyei főszámvevő, dr. Kelemen Béla főszol-
gabíró, volt kormányparti képviselőjelölt, főispáni 
sógor, kamarasbéli kamerád tanácsara, sőt írásos 
kértére elkövetett. Nincs ebben a dologban senkinek 
semmi része, s még meg írjak, hogy dr. Kelemen 
Bela sem volt ott, ö nem kérte irasosan, hogy csak 
Kazalit lehet megválasztani, nem volt ott senki, 
hanem elkövette a gaz csínyt Albertenyi Antal 
saját felelőssegére; de mivel — mint ezt a 
főispáni ujsag papiros á litja — Aiberiényi An-
tal egyenesen Sima Ferenc érdekéből követte 
el a gyalazatos visszaélést, hogy valamiképpen 
Sima mandatuma újból megtámadható ne legyen, 
annalfogva Albertényi se hibás. Senki se hibás, ha-
nem bűnös a tápéi kerület népe, hogy miért nem bír 
a pályán kiváló érdemekben futkározó főszolgabírói 
levente mellett el lelkesülni, vagy miért nem irta 
zászlajára a nevét Kazali urnák, ennek a derék hazafi-
nak, ki a papi talárban a leghitványabb visszaélés-
hez szolgaitatta ki nevét és állásának tisztességét. — 
Hiaba, bűnös a nép, hogy e két jeles férfiú kiváló 
hazafiúi érdemeit felismerni nem képes es tántorit-
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hatlanul megmarad Zsilinszky és jeles híveinek ha- j 
lálos ellensége Sima Ferenc mellett. Igen, a nép a 
hibás, a nép a bűnös, mert becsületesen mpgmarad 
politikai meggyőződése mellett, el kellene adni pén-
zért a lelkét, hitét és hazáját, és hordania kellene 
egy tót főispán hitvány uszáját, s akkor ez értelmes, 
becsületes, derék nép volna, mely a politikai hely-
zet szinvonalán áll, s akkor nem kellene ellene és 
joga ellen a legbecstelenebb támadast intézni a vá-
lasztási urnánál, s nem kellene katonával szállatni 
meg a békés, becsületes polgárok községét, s ha 
megszállnák is, nem kellene a Sima-párti emberek 
házához quártélyozni be a hadfiakat; de igy muszáj, 
mert a nyomorult és erkölcsileg immár tartalmat-
lan hatalmat csak igy lehet félelmetessé tenni a nép 
előtt fentartani ideig óráig ! 

Igen uram ! Nem hibás senki, még Albertényi se, 
sőt Soós Pál megyei ügyész, ez a derék férfiú, már is 
íogadozik, hogy : Albertényi Antalnak semmi bántó-
dasa nem lesz, s ha a tisztelt ügyész véleménye szerint 
nem lesz, akkor nem is hibás (?) S igy nem is volt ér-
telme, hogy ellene a vizsgálatot elrendelték, s nincs 
is szükség, hogy a főispán és alispán mossak a ke-
zöket, mert ha nem ül Alberténvi szenyben, akkor 
az ő tisztelt főnökeik nyugodtan tarthatják rajta 
kedves kezeiket, mert a tisztelt választasi elnök ur 
eljarása nem szenyezi be őket. — De mivel mosa-
kodnak, hát mégis alig ha nem követett el valami 
csekely kis tisztestégtelen eljárást a varmegye pri-
oékje, melylyel Zsilinszky es Csató nem akarnak szo-
lidaritást vallalni. 

De hat igaz-e, hogy Zsilinszky nem tudta, és hogy 
Csatónak fogalma sem volt arról a becstelenségről, 
mely Tápén elkövettetett. Nem igaz. És ez a legna-
gyobb szégyen azoktól az uraktol, kik most Pi-
látus köpenyébe szeretnének nurkolozni a nép jogos 
ielhaborodasa es a becsületes magyar közvelemeny elől. 

Hogy Zsilinszky mindent tudott, hogy egyenes 
utasitasára történt a uierenylet, arról dr. Ke-
lemen Bela szereplése minden kétséget kizarólag 
meggyőz mindenkit. Hogy ő itt a főbűnös, azt 
mindenki tudja s hogy Csato ahspan egy gyáva ember 
szerepet jatszotta a gyalázatos dologban arról 
az alabb elmondandók tanúskodnak. 

Mindenki megelégedéssel fogadta, hogy Csató lett 
az elnök, bizva abban, hogy ez az ember becstelen do-
logra nem lesz megnyerhető. — A valasztás tisztességes 
vezetése iránt Csató elnökségével szemben e lap is ki-
fejezést adott megnyugvasanak. — De Csató ur 
fürdőzési ürügy alatt elutazott Budapestre és Alber-
tényi Antalt, ezt a nyilvánosán megbélyegzett és 
minden visszaélésre kész derék megyei tisztviselőt 
bizta meg, hogy mint helyettes elnök vezesse a va-
lasztas. (Mar előre ezen célra lett Albertenyi, mint 
h. elnök kiszemelve Zsilinszky altal.) Csató ur azon-
ban nem ment fürdőzni, hanem szépen haza-
utazott, hogy Tapenak katonai haderővel leendő 
megszállása iránt intezkedjek. 

Igen, de Szentesen minden tisztességes ember 
felháborodással vette tudomásul, hogy Csató Alber-
tényit bizta meg a valasztas vezetésével; mert tudja 
itt mindenki, hogy Albertényitől tiszta, becsületes el-
járás nem varható. £s mar akkor hire jart a város-
ban, hogy a választas fel lesz függesztve. Honnan 
eredt ez a hír ? A megyeházától. — Kik terjesztették, 
azok, kik a bűnös merénylet elkövetésére előre meg-
állapodtak. Csató alispánnak még a cselédei is be-
széltek mar a valasztasi btikh előtt való napon, hogy 
Tápén mi fog történni, de Csató ur nem tudott sem-
mit a közösen kitervelt és vegre is hajtott becsületes 
eljárásról. Minő nagyszerű ez az alispáni tudatlansag, 
s minó felseges látvány, hogy az aiispani cselédek 
többet tudnak, mint uruk. 11a Csato ur becsületes 
ószinteségeben megelehetne bizni, ily körülmények 
között az ö pilatusi kezmosasaval szemben azt kel-
lene hinnünk, hogy a cselédek a kávés csésze fel-
hordása és eltakaritasa közben jöttek tudomására, 
hogy mi fog történni Tápén, s a kávés csészékhez 
is az alispan ur tudta nélkül kerülő uton lopózkodott 
be a complott, melyet a vármegye házánál szőttek. 
S még ez esetben kerülne a varmegyében bolond, 
ki elhinné, hogy a csak pár hónappal ezelőtt a pár-
tatlan eljárás és a törvény szigorú megtartására es-
küdött Csató ur ki volt maga is játszva, ki volt any * 
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nyira, hogy még a cselédei is többet tudnak, mint 
ő maga. 

Hogy azonban Csató alispán nem mondott valót 
mikor megtagadta, hogy a dologról tudott volna va-
lamit, azt legfényesebben igazolja az, hogy a tisztelt 
alispán urat Balogh János országos képviselő a vá-
lasztást megelőzőleg két nappal figyelmeztette, hogy 
Albertényi helyettesítését mindenki vatami bünrevaló 
előkészületnek tekinti. Csató ur még akkor is fürdő-
zéssel mentegetődzött. 

S mikor Balogh János Csatót tette felelőssé ha 
valami történik, akkor az alispán ur azt mondta, 
hogy: táviratoz Alberényinek, hogy szigorúan a tör-
vényház tartsa magát és valami stiklibe bele ne men-
jen! 

Ezen alispáni ígéretre az volt Balogh Jánosnak a 
válasza, hogy ,e szerint ön is felteszi, hogy Alber-
tényi kész valami törvénytelenség elkövetézére s mé-
gis rábízza a választást ? 

— Egyhangú választás lesz felelt Csató, s igy 
nem látom szükségét, hogy ott legyek. 

Csatót azutan saját rokonai vették körül, hogy 
menjen el a választásra, s gátolja meg a törvényte-
lenséget, mire hír szerint készülnek, mert a törvény-
telenségért ő is felelős lesz. 

Csató végre engedett és elutazott Szegedre azon 
határozott ígérettel, hogy a választást ő fogja ve-
zetni. Csató tényleg ott is volt Ssegeden. Olt volt 
Zsilinszky is, de a választás vezetéséről Csató ur el-
maradt. — Már most kérdjük, hogy tudott-e Csató 
ur valamit előre arról, mi Tápén történt ? Csató ur 
azt mondja az országos értesítőben, hogy nem tu-
dott semmit. 

A fentiek után elhiszi-eezt valaki? Nem, senki? 
Ránk nézve az az örvendetes, hogy a nyílt mosakodás 
közetételével egyidejűleg jelenti ki a főispáni lap, hogy 
Zsilinszky és Csató szolidaritásban állanak egymas-
sal. — Helyes, a tápéi eset után jó ezt is tudni, 
hogy e szolidantassal szemben ismerje a közönség 
a maga kötelességét ne csak Zsilinszky; de Csatá 
alispannal szemben is, kit a tápéi stikhben azért tar-
tunk egyik föbünősnek, mert ő azt megakadályozhatta 
volna, de nem tette, söt elősegítette. S ezen méltán elité-
lésre méltó szereplését tetézte azzal, hogy a választás 
után megrakatta a tápéi kerületet katonasaggal. — Ha 
ebben áll Csató alispanak Zsilinszky vei való szolidari-
tasa, ez szép dolog; de ebből tisztelt alispán ur le-
vonhatja azt, hogy vele szemben is szolidaris lesz a 
varmegye minden elfogulatlan embere. — 

Szolidáris ma és az lesz jövőre is! 

Szent István király ünnepén. 
— A tápéi kerületben. — 

1892. augusztus 20. 
A büszke hármas bérezek hazája minden ma-

gyarjának szive hangosabban dobban meg e napon, 
mint máskor, mert örömünnepe van ma a magyar-
nak, és mert az iránt rójja le a honfiúi kegyelet a 
mai napon a szeretet s a halaadojat, akinek e nem-
zet hazajat, ezredéves dicső múltját s veres zivata-
rokban letűnt 9 hosszú szazadbani megmaradasat 
csak egyedül köszönheti — Szent István király 
iránt. 

Igen, mert ma van Szt. István, hazánk első ki-
rályának dicső névünnepe, ki beplantalta e hazaban 
a keresztenységet s megmenté ezzel a magyar nem-
zetet attól a bukástól, hogy ez is hírneves őseinek: 
a világverő Atilla hunjai, a nagy nyugatot megre-
megtető Kazár avarjai sorsára jusson majd és oly 
dicső jövőt alapított ezzel a magyarnak, hogy e 
nemzet ennek árnyékában, a feivüagnak lett azután 
hatalmas urává 

Meitan ünnepli tehát ma ezért a magyar haza 
Szt. István királyt s méltán dobban föl ma minden 
magyar kebel, hogy megvigye Szt. Istvánnak, a sze-
retet s a hala adóját és szent fogadást tegyen dicső 
emlékénél, hogy hü lesz emlékéhez, hü hagyatékához 
s hü erkölcseihez egészen a sirig , mert jól 
tudja azt a nemzet, hogy csakis a szt. Istvántól örök-
lőtt dicső örökösök hü ápolása s megőrzése volt 
képes megmenteni e hazát a múltnak 9 hosszú szá-
lad vérzivataraiban, ugy a jövőben is csak ez lesz 
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képes megmenteni Árpádnak országát hazánk, a ma-
gyarok számára. 

S mig e dicső fogadalom mellett örömmel öl 
győzelmi ünnepet a magyar nemzet s egy szebb 
jövő reményében fellelkesül az egész haza szive, s 
az ős Buda várában áldást kiván hinteni szt. István 
jobb keze, és lelkesült örömtől viszhangzik a baza 
minden tája — addig a legmagyarabb nép, a tápéi 
kerület tiszta magyar népe, könnyező szemekkel üd-
vözli azt a dicső napot, melyen meg kellett érnie azt, 
a nagy megbélyegző szégyent, hogy fölötte, mint 
csak egy gonosztevő rabló fölött — pedig ő a leg-
hívebb ősei emlékéhez s dicső erkölcséhez, ő az a 
magyar nép, melynek édesebb a koldusbot elvei 
mellett, mint a gyémántok birása elveink árán, ka-
tonaság, reá felvigyázó katonaság viraszt. 

Hajh, mit kelle megérnünk a szabadelvüség e 
virágzó korszakában, Zsilinszky Mihály főispansága 
alatt, szt. István napján, örök gunyjára a szabadéi* 
vüségnek, mit e nagy napon, midőn a szabad ma-
gyar nemzet szabadságat és nagyságát bámulja a 
világ . . . f ! 

Szégyen kimondani azt, hogy a tápéi kerület 
szabad polgárának, ki mindig példányképe volt a 
törvénytiszteletnek, kinek nem kellett s nem is kell 
soha senkié, ki nem bánt soha senkit, ki jellemdol-
gában óriasilag felette áll annak a hadnak, mely 
lelkének meggyőződésére pénzzel vadászni elég gálád 
volt, s ki inkább kész a nyomorúság mankóját ke-
zébe venni, mintsem a neki meggyőzőéséért kinált 
pénzt elfogadni, s ki még arra is jó szemmel tud 
nézni, ki az ő jogát biztositó törvényt kijátsza — ma 
akárcsak a rab, semmiért katonai felügyelet alatt áll. 

Könny tolul szemünkbe ennek tudatával, s el-
borul lelkünk, ba meggondoljuk azt, hogy ily mos-
tohán velünk még ellenség sem bánt, nem, még az 
elnyomatás nehéz napjaiban sem. 

Rosszabb tehát sorsunk, keserűbb tehát kenye-
rünk ma, midőn testvérek vannak fölöttünk, mint az 
50 es években, midőn ellenség volt urunk. 

Hova fog vezetni ez? oda, hogy e nép, mely 
átélte az abszolutizmus nehéz korszakat, s abban 
nem ért meg ily szégyeneket, megutálja majd a mai 
állapotot, s nem fog többé lelkesülni tudni aziránt 
ami magyar, mert magyar kívánkozik vele megutál-
tatni azt. 

Oda, hogy csupa személyes érdekek miatt meg 
fog ingani a magyar népben a bizalom a magyar 
ember iránt s kiirtodik kebeléből az, mi őt megmen-
tette eddig egy ezredéves múltban — a vágy ön-
állónak és szabadnak lenni. 

Ti intéző körök, álljatok meg e gondolatnál s 
ne menjetek tovább. A magyar erkölcsöket nem ki 
irtani, de nemesíteni kell. Ti pedig ily eljárással 
nem nemesíteni, de kiirtani fogjátok. 

Engedjétek a népet küzdeni saját eszméjéért 
is, mert tudjátok meg, hogy csakis addig lesz élet-
képes a magyar, a mig jelleme és erkölcse megvesz-
tegetbetlen és megtörhetlenleend. S meglehet felette 
húzni a vészharangot akkor, ha elveit áruba engedni 
kész lesz. 

Egy nemzet átkára méltó azért az, ki a nép 
erkölcsét pénzzel rontja, mert az ilyen lesz sírásója e 
hazának, melynek fönnállását csakis az ilyenek er-
kölcsi bukása foghatja biztositani s csakis az ezek 
bukását kéri a tápéi kerület ma, midőn szt. István 
emléke s erkölcseire tesz örökös szent esküt. 

—S.—M. 

Iskolai értesítés. 
— A Szentes városi IV. oszt. polgári leány-

iskolában a jő vő 1892—93. tanév szept. hó 1-ső 
napján kezdődik. A beiratások szept. hó 1 - 2 — 3 - 4 
napján d. e. 9 — 12 óráig történnek a polgári iskola 
igazgatói irodájában. 

A polgári leányiskola I. osztályába szabálysze-
rűen csak oly növendék léphet be : 

a.) a ki életének legalább 9 évét betöltötte és 
b.) kinek az elemi (nép-) iskola IV. osztálya 

számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága 
van s ebbeli ismereteit vagy elemi iskolai bizonyít-
vány által, vagy az iskolai elöljáróság előtt felvételi 
vizsgálat utján igazolja. 

SZENTESI LAP. 
A polg. leányiskola bármely osztályába felve-

hető oly tanuló a ki koránál fogva az általa kijelölt 
osztályba beillik és az azon osztályban megkivántató 
előkészültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; 
más polg. iskolából átlépni kívánó növendék bizo-
nyítványa alapján is felvehető. 

A felvételi- javitó és pótvizsgálatok szept. 5-én 
d. e. 9—12-ig fognak megtartatni és dijmentesek. 

A rendszeres tanítás szept. 6-án veszi kezdetét 
az isk. fegyelmi és rendtartási szabályok megma-
gyarázásával, 

A felvételre jelentkezőknek szüleik vagy gyám-
jok kiséretében kell megjelenni és magokkal hozniok: 
keresztlevelet, illetve születési bizonyítványt, oltási, 
esetleg ujraoltási bizonyítványt. Az első osztályba 
lépők, vagy a más iskolából jövök a megelőző évDen 
végzett tanulmányokról szerzett hiteles iskolai bizo-
nyítványt tartoznak felmutatni, vagy felvételi vizsga-
latot tenni. 

Tandíj egész évre 10 frt, mely két részletben 
üxetendó: u. m. beirataskor és febr. 1-én. Beiratasi 
dij tiO kr. Minden nővendek tartozik beirataskor 50 
kr könyvtári dijat fizetni. 

A szegénységüket szegenységi bizonyitványnyal 
igazolni tuaók folyamodhatnak tandijelengedésért; 
eziranti kérvényükét a tek. községi iskolaszékhez cí-
mezve, szegenységi — es a megelőző evben vegzett 
tanulmanyokrol szóló hiteles iskolai bizonyitvanynyal 
felszerelve legkesöbb szept. hó 15 ig a polg. isk. 
igazgatónal nyújtsak be. 

Magantanulók az egy évi tandíjon s beiratási 
díjon kivül a magauvizsga letevésekor 22 frtnyi vizs-
gadíjat tartoznak űzetni. 

Az igazgatósig. 

Helyi és megyei hirek. 
— Személyi hir. Sima Ferenc a tá-

péi kerület országgyűlési képviselő jelöltje í-
iió 19-én Csongrádon át kerületébe utazott. 

— A választás a tápéi kerületbea t. 
hó 29-én lesz megtartva. Elnök dr. Csató 
alispán, alelnök Illés Jenő volt uradalmi is-
pán lesz. 

— Városi közgyűlés less mint értesülünk 
t. hó 25-en, amikor a képviselőtestület fellebbezni 
iog a közigazgatási bizottság azon tiatarozata ellen, 
uielylyel dr. Tasnadyt visszauelyezte allasaba. 

— Lajos napi banquett. A szentesi 48-as 
nepkőr mint minden evuen b^okta, ugy ez évben is 
tarsas vacsoraval lógja megünnepeli Kossutii nagy 
uazanküa iránti kegyeietuol Lajos estelyet. Az este-
lyen egy-egy terítek ara 00 kr. lesz. Az alairasi ív 
d kör üeiyise^eLen van kueve, felhívjuk ra a kör es 
parttagok ügyeimet. Az elnökseg. 

— Sandorfalvaról irja levelezőnk, hogy 
dr. Kelemen beia derek toszolgabironk jóakaratú 
ligyelme tolytan nemcsak Dorozsma reszesült a ka-
tonai megszállás jótetemenyeben, hanem Sandorfalva 
(de Horgos es Algyő is. Szerk.J Huszonöt darab 
nuszart juttatott a főszolgabíró ur kegyelme Sandor-
talvara es ebből Zsarko derek sandorfalvi jegyző az 
ellenzek vezerehez Topscher Jánoshoz negy huszárt 
juttatott, ly erős őrizet ala kell venni az ellenzéki 
vezért, nehogy a tápéi gaztett miatt felháborodott 
nép vérboszut álljon sajat vezeren. Hat nem terro-
rismus ez! Megszállatni kaconasággal az ellenzéki 
emberek házát, hat ha igy el lehet őket rettenteni 
az ellenzek zászlajatól. igazán gyalázatos eljárás. Igy 
cselekedtek a télen Csongrádon is, de azért Szivak 
csúfosan elbukott, milyen csúfos sorsuk lesz még 
ebben a vármegyében azoknak, kik szuronnyal akar-
nak tekintélyüknek es politikai meggyőződésüknek 
érvényt szerezni, békés es nyugodt nép között. Mi 
csak türelmet ajánlunk a népnek, mert semmi sem 
tart örökké, még a Zsilinszky és Kelemen féle fegy-
veres erőszak sem. 

— Dedós-ünnep. Ehrlich Laura óvónő ma-
gánóvodájának növendékeivel gyermek-ünnepélyt ren-
dez ma délután a tul a kurcai népkertben, melyre a 
szülők és tanügyúarátok figyelmét felhívjuk. 

, . 96. szám^ 
— Elhalasztott vizsgálat. Azokban az 

ominosus horgosi számadási dolgokban már egypár 
napon át vizsgálatot tartott a vármegye által kikül-
dött bizottság, de akkor sem lett befejezve a vizsgá-
lat, s most f. hó 21-ére lett kitűzve ennek folytatása, 
azonban ez elmarad mint értesülünk, s csak az or-
szágos képviselő választás után lesz a vizsgálat be-
fejezve. Crdekes ebben a fatális vizsgálódásban az, 
hogy csak Temesváry Antal van rajta, hogy a vizs-
galat minél előbb befejeztessék, de a megyei tisztvi-
selő urak nem érnek rá, mert Albertényi urnák Zsi-
linszky utasitására a tápéi kerület választásánák ki-
játszásán kellett törni becses elméjét. 

— E. M. K. E. A helybeli színtársulat f. 
hó 22-én hétfőn az erdélyi magyar közművelődési 
egyesület javára előadast rendez. Szinre fog kerülni 
a ,Fity-firity", kitűnő népszínmű. Felhívjuk az EMKE 
tagjait s általaban városunk minden polgárát, hogy 
a nemzeti célra való tekintetből az előadáson töme-
gesen megjelenni szíveskedjenek. 

— Algyői hírek. Algyő békés lakossága 
midőn a mult héten csütörtökön hazajött Tápéról, 
a hol jogait gyakorolni épen jogainak őre nem en-
gedte meg, csak megnyugodott még valahogy sor-
sán, hiszen mondogatta, majd elmegyünk mi szavazni 
újból, sőt ha kell százsor is, minket ugyan kifárasz-
tani nem fog de senki sem: Sima Ferenc a mi kö-
vetünk csakis. Meg is volt itt vasárnapig ez a jó 
nép szépen. Nem volt, sőt mérget real nem is lesz 
itt semmi baj soha sem. Vasárnap azonban midőn 
2—2 huszárt küldöttek a tiszta ellenzéki emberek 
nyakára, hogy szállásolja és tartsa el ingyen, föl-
pezsdült a magyar vér s megbotránkozott ez a békés 
nép annyira, hogy még Algyő legbékésebb embere, 
a szintén 2 huszarral megajándékozott kántor is, adta 
teremtettével fogadta, ezt a legujabbnemü áldást — 
. . . Ez már mégis sok ! A kormánypárti szavazók 
egy fiat sem kaptak. Az ellenzekiek pedig nem is 
egyet — de kettőt. . . . Borzasztó! . . . Igazságta-
lanság . . . ! Szóval a botránkozás általános volt. 
Szidták a küldőjét, a ki ilyen jo (?) volt hozzánk, s 
aldotta ez a nép amúgy magyarosan azt az őrző 
angyalt, a ki igy vigyáztat reánk, a kire a menykővel 
agyoncsapatás, még csak szelíd kívánságként szállott. 
. . . A megbotránkozást azonban hétfőn már bele-
törődés követte s az a szilárd meggyőződés, hogy : 
az elvekért ennyi terhet elviselni még szivesen lehet. 
Elviselünk ha keli, mi még többet is. Csak jöjjön 
a minek jönni kell. M<nket ugyan elveinktől eltánto-
rítani nem fognak. — De a szegény huszárokat még-
is csak tehernek tekinté a nép egész kedden délig 
a mikor egyszer csak tüzet jelez az öreg templom 
kedves kis harangja. Eg a kazal! Szürün tűz van ! 
kiáltják mindenfelé. A hir igaz volt. Veszélyben for-
gott Algyő község egész téli élelme, mert a gyep-
széli reszen az egymáshoz közelrakott kazlak kellő 
közepén ütött ki a tüz. S ha nincsenek huszárok hát 
bizon nem 5, de 50 kazal ég le. Ezek voltak először 
a tűznél s ezek lokalizálták azt ugy, hogy mikorra 
a mentők odaérkeztek, a tüz terjedése már meg volt 
akadályozva. A huszárok tehát, kik a nép megfélem-
lítésére küldettek ide — unalmukban kazaltüzoltók 
lettek. — A derék fiuk azóta — a kik halálra unjak 
itt magukat a nép fékentartása felől; mert erre ugyan 
soha sem lesz szükség — kedvesebbek Algyőn. Arra 
vagyunk most már csak kíváncsiak, vájjon azok az 
intéző körök, ha tudták volna, hogy a leginkarná-
tusabb 48-as emberek kazlait fogják azok az ellen-
zékiek bosszantása céljából ide küldött katonák meg-
menteni, vájjon ide küldötték volna e akkor is őket . . .? 
A boszantasunkra ide küldött huszárok tehát csak 
javunkra voltak — s igy bizony a boszantással fel-
sültek az .urak* nagyon is 

— A ssentesi kölcsönös segélyző egylet 
(20 kros) heti befizetései a közbejött ünnepek miatt 
jövő szombatra azaz 27-ére halasztott. 

— Színházi heti műsor. Szombaton, 20-n 
Szt. István király ünnepén díszelőadás bérlet 5 ik 
számban, A szent korona, drámai költemény, vasár-
nap 21-én bérlet 6. sz. Az ember tragoediája, hét-
főn 22-ón, az EMKE. alapja javára, jótékonycélu elő-
adás bérlet szünetben Fityfirity énekes népszinmü uj 
dalokkal. 



J ó d d a l . 
képes megmenteni Árpádnak országát hazánk, a ma-
gyarok számára. 

S mig e dicső fogadalom mellett örömmel ül 
győzelmi ünnepet a magyar nemzet s egy szebb 
jövő reményében fellelkesül az egész haza szive, s 
az ős Buda várában áldást kiván hinteni szt. István 
jobb keze, ós lelkesült örömtől viszhangzik a baza 
minden tája — addig a legmagyarabb nép, a tápéi 
kerület tiszta magyar népe, könnyező szemekkel üd-
vözli azt a dicső napot, melyen meg kellett érnie azt, 
a nagy megbélyegző szégyent, hogy fölötte, mint 
csak egy gonosztevő rabló fölött — pedig ő a leg-
hívebb ősei emlékéhez s dicső erkölcséhez, ő az a 
magyar nép, melynek édesebb a koldusbot elvei 
mellett, mint a gyémántok bírása elveink árán, ka-
tonaság, reá felvigyázó katonaság viraszt. 

Hajh, mit kelle megérnünk a szabadelvüség e 
virágzó korszakában, Zsilinszky Mihály főispansága 
alatt, szt. István napján, örök gunyjára a szabadéi-
vüségnek, mit e nagy napon, midőn a szabad ma-
gyar nemzet szabadságat és nagyságát bámulja a 
világ . . . 1 1 

Szégyen kimondani azt, hogy a tápéi kerület 
szabad polgárának, ki mindig példányképe volt a 
törvénytiszteletnek, kinek nem kellett s nem is kell 
soha senkié, ki nem bánt soha senkit, ki jellemdol-
gában óriásilag felette áll annak a hadnak, mely 
lelkének meggyőződésére pénzzel vadászni elég gálád 
volt, s ki inkább kész a nyomorúság mankóját ke-
zébe venni, mintsem a neki meggyőzőéséért kínált 
pénzt elfogadni, s ki még arra is jó szemmel tud 
nézni, ki az ő jogát biztosító törvényt kijátsza — ma 
akárcsak a rab, semmiért katonai felügyelet alatt áll. 

Könny tolul szemünkbe ennek tudatával, s el-
borul lelkünk, ha meggondoljuk azt, hogy ily mos-
tohán velünk még ellenség sem bánt, nem, még az 
elnyomatás nehéz napjaiban sem. 

Rosszabb tehát sorsunk, keserűbb tehát kenye-
rünk ma, midőn testvérek vannak fölöttünk, mint az 
50 es években, midőn ellenség volt urunk. 

Hova fog vezetni ez? oda, hogy e nép, mely 
átélte az abszolutizmus nehéz korszakat, s abban 
nem ért meg ily szégyeneket, megutalja majd a mai 
állapotot, s nem fog többé lelkesülni tudni aziránt 
ami magyar, mert magyar kívánkozik vele megutál-
tatni azt. 

Oda, hogy csupa személyes érdekek miatt meg 
fog ingani a magyar népben a bizalom a magyar 
ember iránt s kíirtódik kebeléből az, mi őt megmen-
tette eddig egy ezredéves múltban — a vágy ön-
állónak és szabadnak lenni. 

Ti intéző körök, álljatok meg e gondolatnál s 
ne menjetek tovább. A magyar erkölcsöket nem ki 
irtani, de nemesíteni kell. Ti pedig ily eljárással 
nem nemesíteni, de kiirtani fogjátok. 

Engedjétek a népet küzdeni saját eszméjéért 
is, mert tudjátok meg, hogy csakis addig lesz élet-
képes a magyar, a mig jelleme és erkölcse megvesz-
tegetbetlen és megtörhetlenleend. S meglehet felette 
húzni a vészharangot akkor, ha elveit áruba engedni 
kész lesz. 

Egy nemzet átkára méltó azért az, ki a nép 
erkölcsét pénzzel rontja, mert az ilyen lesz sirásója e 
hazának, melynek fönnállását csakis az ilyenek er-
kölcsi bukása foghatja biztosítani s csakis az ezek 
bukását kéri a tápéi kerület ma, midőn szt. István 
emléke s erkölcseire tesz örökös szent esküt. 

—8.—H. 

Iskolai értesités. 
— A Szentes városi IV. oszt. polgári leány-

iskolában a jővő 1892—93. tanév szept. hó l-ső 
napján kezdődik. A beiratások szept. hó 1 - 2 — 3 - 4 
napján d. e. 9 — 12 óráig történnek a polgári iskola 
igazgatói irodájában. 

A polgári leányiskola I. osztályába szabálysze-
rűen csak oly növendék léphet be : 

a.) a ki életének legalább 9 évét betöltötte és 
b.) kinek az elemi (nép-) iskola IV. osztálya 

számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága 
van s ebbeli ismereteit vagy elemi iskolai bizonyít-
vány által, vagy az iskolai elöljáróság előtt felvételi 
vizsgálat utján igazolja. 

SZENTESI LAP. 
A polg. leányiskola bármely osztályába felve-

hető oly tanuló a ki koránál fogva az általa kijelölt 
osztályba beillik és az azon osztályban megkívántató 
előkészűltségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; 
más polg. iskolából átlépni kívánó növendék bizo-
nyítványa alapján is felvehető. 

A felvételi- javító és pótvizsgálatok szept. 5-én 
d. e. 9—12-ig fognak megtartatni és díjmentesek. 

A rendszeres tanítás szept. 6-án veszi kezdetét 
az isk. fegyelmi és rendtartási szabályok megma-
gyarázásával, 

A felvételre jelentkezőknek szüleik vagy gyám-
jok kíséretében kell megjelenni és magokkal hozniok: 
keresztlevelet, illetve születési bizonyítványt, oltási, 
esetleg ujraoltási bizonyítványt. Az első osztályba 
lépők, vagy a más iskolából jövök a megelőző évben 
végzett tanulmányokról szerzett hiteles iskolai bizo-
nyítványt tartoznak tel mutatni, vagy felvételi vizsga-
latot tenni. 

Taadij egész évre 10 frt, mely két részletben 
tiietendó: u. m. beirataskor és febr. 1-én. Beiratasi 
díj oO kr. Minden növendék tartozik beirataskor 50 
kr könyvtári dijat fizetni. 

A szegénységüket szegenységi bizonyitványnyal 
igazolni tuaók tolyamodhatnak tandíj elengedésért; 
eziranü kérvényükét a tek. községi iskolaszékhez cí-
mezve, szegenységi — és a megelőző evben végzett 
tanulmanyokrol szóló hiteles iskolai bizonyitvanynyal 
felszerelve legkesöbb szept. hó 15 ig a polg. isk. 
igazgatonal nyújtsak be. 

Magantanulók az egy évi tandíjon s beiratási 
díjon kivül a maganvizsga letevésekor 22 frtnyi vizs-
gadíjat tartoznak űzetni. 

Az igazgatóság. 

Helyi és megyei hirek. 
— Személyi hír. Sima Ferenc a tá-

péi kerület országgyűlési képviselő jelöltje í-
hó 19-én Csongrádon át kerületébe utazott. 

— A választás a tápéi kerületben t. 
hó 29-én lesz megtartva. Elnök dr. Csató 
alispán, alelnök Illés Jenő volt uradalmi is-
pán lesz. 

— Városi közgyűlés less mint értesülünk 
f. hó 25-en, amikor a képviselőtestület fellebbezni 
tog a közigazgatási bizottság azon íiatarozata ellen, 
nielylyel dr. Tasnadyt visszanelyezte allasana. 

— Lajos napi banqnett. A szentesi 48-as 
népkör mint unnden evuen b^okta, ugy ez évben is 
tarsas vacsuraval lógja megunnepeiui Kossutii nagy 
aazanküa iránti kegyeletből Lajos esteiyet. Az este-
lyen egy-egy terítek ara 60 kr. lesz. Az alairasi ív 
a kór helyiségében van luteve, ielhivjuk ra a kör es 
parttagok ügyelmet. Az elnőkseg. 

— Sándorfaivárói irja levelezőnk, hogy 
dr. Kelemen Bela derek toszolgabironk jóakaratú 
ügy elme tolytan nemcsak Dorozsma reszesült a ka-
tonai megszállás jótetemenyeben, hanem Sandorlalva 
(de Horgos es Algyő is. Szerk.) Huszonöt darab 
auszart juttatóit a tószolgabiro ur kegyelme Sándor-
ialvara es ebből Zsarko derek sandortalvi jegyző az 
eiienzek vezerebez Topscher Jánoshoz négy huszárt 
juttatott, ly erős őrizet ala kell venni az ellenzéki 
vezért, nehogy a tápéi gaztett miatt felháborodott 
nép vérboszut álljon sajat vezeren. Hat nem terro-
rismus ez) Megszállatm katonasaggal az ellenzeki 
emberek házát, hat ha igy el lehet őket rettenteni 
az ellenzék zászlajatól. igazan gyalázatos eljárás. Igy 
cselekedtek a télen Csongrádon is, de azért Szivák 
csúfosan elbukott, milyen csúfos sorsuk lesz még 
ebben a vármegyében azoknak, kik szuronnyal akar-
nak tekintélyüknek es politikai meggyőződésüknek 
érvényt szerezni, békés és nyugodt nép között. Mi 
csak türelmet ajánlunk a népnek, mert semmi sem 
tart örökké, még a Zsilinszky és Kelemen féle fegy-
veres erőszak sem. 

— Dedós-ünnep. Ehrlich Liura óvónő ma-
gánóvodájának növendékeivel gyermek-ünnepélyt ren-
dez ma délután a tul a kurcai népkertben, melyre a 
szülők és tanügyoarátok figyelmét felhívjuk. 

96. szám^ 
— Elhalasztott vizsgálat. Azokban az 

ominosus horgosi számadási dolgokban már egypár 
napon át vizsgálatot tartott a vármegye által kikül-
dött bizottság, de akkor sem lett befejezve a vizsgá-
lat, s most f. hó 21-ére lett kitűzve ennek folytatása, 
azonban ez elmarad mint értesülünk, s csak az or-
szágos képviselő választás után lesz a vizsgálat be-
fejezve. Érdekes ebben a fatális vizsgálódásban az, 
hogy csak Temesváry Antal van rajta, hogy a vizs-
galat minél előbb befejeztessék, de a megyei tisztvi-
selő urak nem érnek rá, mert Albertényi urnák Zsi-
linszky utasítására a tápéi kerület választásánák ki-
játszásán kellett törni becses elméjét. 

— E . M. K . E . A helybeli színtársulat f. 
hó 22-én hétfőn az erdélyi magyar közművelődési 
egyesület javára előadast rendez. Színre fog kerülni 
a .Fily firity", kitűnő népszínmű. Felhívjuk az EMKE 
tagjait s általaban városunk minden polgárát, hogy 
a nemzeti célra való tekintetből az előadáson töme-
gesen megjelenni szíveskedjenek. 

— Algyői hírek. Algyő békés lakossága 
midőn a mult héten csütörtökön hazajött Tápéról, 
a hol jogait gyakorolni epen jogainak őre nem en-
gedte meg, csak megnyugodott még valahogy sor-
sán, hiszen mondogatta, majd elmegyünk mi szavazni 
újból, sőt ha kell százsor is, minket ugyan kifárasz-
tani nem fog de senki sem: Sima Ferenc a mi kö-
vetünk csakis. Meg is volt itt vasárnapig ez a jó 
nép szépen. Nem volt, sőt mérget rea! nem is lesz 
itt semmi baj soha sem. Vasárnap azonban midőn 
2—2 huszárt küldöttek a tiszta ellenzéki emberek 
nyakára, hogy szállásolja és tartsa el ingyen, föl-
pezsdült a magyar vér s megbotránkozott ez a békés 
nép annyira, hogy még Algyő legbékésebb embere, 
a szintén 2 huszárral megajándékozott kántor is, adta 
teremtettével fogadta, ezt a legujabbnemü áldást — 
. . . Ez már mégis sok ! A kormánypárti szavazók 
egy fiat sem kaptak. Az ellenzékiek pedig nem is 
egyet — de kettőt. . . . Borzasztó! . . . Igazságta-
lanság . . . I Szóval a botránkozás általános volt. 
Szidták a küldőjét, a ki ilyen jo (?) volt hozzánk, s 
aldotta ez a nép amúgy magyarosan azt az őrző 
angyalt, a ki igy vigyáztat reánk, a kire a menykővel 
agyoncsapatas, még csak szelíd kívánságként szállott. 
. . . A megbotránkozást azonban hétfőn már bele-
törődés követte s az a szilárd meggyőződés, hogy : 
az elvekért ennyi terhet elviselni még szívesen lehet. 
Elviselünk ha kell, mi még többet is. Csak jöjjön 
a minek jönni kell. Minket ugyan elveinktől eltánto-
rítani nem fognak. — De a szegény huszárokat még-
is csak tehernek tekinté a nép egész kedden délig 
a mikor egyszer csak tüzet jelez az öreg templom 
kedves kis harangja. Eg a kazal! Szürün tüz van ! 
kiáltják mindenfelé. A hír igaz volt. Veszélyben for-
gott Algyő község egész téli élelme, mert a gyep-
széli reszen az egymáshoz közelrakott kazlak kellő 
közepén ütött ki a tüz. S ha nincsenek huszárok hát 
bizon nem 5, de 50 kazal ég le. Ezek voltak először 
a tűznél s ezek lokalizálták azt ugy, hogy mikorra 
a mentők odaérkeztek, a tüz terjedése már meg volt 
akadályozva. A huszárok tehát, kik a nép megfélem-
lítésére küldettek ide — unalmukban kazaltüzoltók 
lettek. — A derék fiuk azóta — a kik halálra unjak 
itt magukat a nép fékentartása felől; mert erre ugyan 
soha sem lesz szükség — kedvesebbek Algyőn. Arra 
vagyunk most már csak kíváncsiak, vájjon azok az 
intéző körök, ha tudták volna, hogy a leginkarná-
tusabb 48-as emberek kazlait fogják azok az ellen-
zékiek bosszantása céljából ide küldött katonák meg-
menteni, vájjon ide küldötték volna e akkor is őket . . .? 
A boszantasunkra ide küldött huszárok tehát csak 
javunkra voltak — s igy bizony a boszantással fel-
sültek az »urak* nagyon is 

— A szentesi kölcsönös segélyző egylet 
(20 kros) heti befizetései a közbejött ünnepek miatt 
jövő szombatra azaz 27-ére halasztott. 

— Színházi heti miisor. Szombaton, 20-n 
Szt. István király ünnepén díszelőadás bérlet 5 ik 
számban, A szent korona, drámai költemény, vasár-
nap 21-én bérlet 6. sz. Az ember tragoediája, hét-
főn 22-én, az EMKE. alapja javára, jótékonycélu elő-
adás bérlet szünetben Fityfirity énekes népszinmü uj 
dalokkal. 
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Üzleti értesítés. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tu-

domására juttatni, hogy Szénássy Ferenc kereskedő 
urnák a kispiacon (Pacher-féle házban) lévő fiók üz-
letét átvettem s azt, mindennemű vas-, fűszer-és fes-
ték árukkal újonnan nagy választékban berendeztem. 

Legfőbb törekvésem az leend, hogy igen tisz-
telt vevőimnek, lehetőleg olcsó arak mellett, gyorsan 
és pontosan, mindenkor jó minőségű árucikkeket 
szolgáltassak, miért »s üzletemet a nagyérdemű kö-
zönség becses figyelmébe és pártfogásába ajánlva, 
maradtam 

Szentesen, 1892. augusztus hó 17-én 
tisztelettel 

Toncs Gyula 
kereskedő. 

SZENTESI LAP. 

[gy teljes biztositokot adni tudó tisztvi-
selő 500 frt kölcsönt keres 25 havi 20 frtos 
törlesztés mellett. 8%-os kamatot kölcsönadó 

előre kifoghatja, a havi törlesztési 20 frtot saját maga 
veheti fel. — Gimét megtudhaini e lap t s e r k e s s -
tőségénél. Pénzszerzés honoraltatik. 

Héjjá Lajosnak 
egy fél gépje vau kedvező feltételek mellett 
eladó; értekezhetni lehet a tulajdonossal saját 

házánál. 

Zuckerman Károlynak kistőkén 
4 0 hold tanya földje, egy másik düllőben 
Kovács György féle 6 V j hold földje eladó. 

Üzletében egy jó házból való fiu tanuló-
nak felvétetik. 

Traj Andrásnak 
a derekegyházi oldalon 5 3 hold szántófödje a 
rajta lévő épületekkel együtt örökáron eladó, 
értekezhetni IV. tized 256. sz. a. házánál. 

Balogh Ferencznek 
3. tized 523 . számú háza zsidó templom 

utczában kedvező feltételek mellett eladó. 

Mácsay Anna 
1. tized 705. számú háza kedvező feltételek 
mellett eladó, — értekezhetni a kuczori 
csárdában-

1—4 osztályú tanulókat 
a gimnáziumhoz közel 3. tized 31. szám alatt 
teljes ellátásra olcsón elvállal a várm 

iárnokné. 
levél-

A c s o n g r á d i é i takarékpénztár 
részvénytársaság Szentesen 
Takarékbetéteket 

elfogad 

kamatoztatás mellett 

A kamat adót az intézet fizeti. 

i * • 

C o g n a c - q u i n t - k i v o n a t . 
Kitűnő, egészséges és tartal-

mas rognac pillanat alatti készí-
tésére, iuely a valódi francia cog-
nactól semmiben s.m különbözik, 
ajánlom e Jónak bizoayult kü-
lönlegességet. 

Ára 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készítésére) 16 frt o. é. 
Készitési utasítás ingyen mellékel-
teik Legjobb sikerért egészséges 
gyártmányért, kezeskedem 

Spiritusz megtakarítás 
érhető e felülmulhatlan pálinka-erősítő kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izet ád és csakis nálam 
kapható. Ara kilónkent 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasx-
nalati utasitassal együtt. 

E különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
eszenciámat, rum, szilvapálinka, törköly, fukeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok. ecet és borecet készítésére 
felülmulhatlan minőségben Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Árjegyzék ingyen. 7-50 
Egé«7^tres pyárt ányokérf kezességet vállalok. 

^ o l l á l s : S l á r o l y ^ " í i l ö p 
essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.) 

91. szam. 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjjel 
Szentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

S^eu'e^ —Budapest . 
Szentesről indul 5 óra ¿5 perc éjjel, 14 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d e 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d u 8 ó n 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza -csongrádi vonal. 
Budapest Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 14 óra 45 perc 
délután. 2 óra 35 perc délután. 

Félegyházára érkezik 14 óra 08 perc délután, 4 óra 46 
perc délután, 4 óra 56 perc délután, 

Félegyházáról indul 14 óra 35 perc délután, 5 óra 40 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 04 
perc este. 

Csongrád—Budapest . 

Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházára 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. 
Féleg>jházáról indul (PuszU-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsina felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 04 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 42 perc reggel, 10 óra 

54 perc délelőtt 7, ora 43 perc este. 

Gőzhajózás. 

Vasúti menetrend, 
Budapest —kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapes t—Szentes . 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
Szolnokra érkezik II óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

¡ere éjjel. 

Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 
Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 1892. évi mártius 15-től. — 
Felfelé: 

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

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

Lefelé; 

Szolnokról Szegedre; Kedden, csütörtökön ós 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

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

ö S26 URAK 
kik nemi gyengeségben szenvednek, — 
rendeljek meg a Volta tanár utan össze-
állított, minden államban szabadalma-
zott „ K e f e l E t O r " nevü galv. 
villanyos készülék leírását tartalmazó 
cepes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordása teljesen ártalmatlan. Zseb-

| ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos altal kipróbálva s ajánlva. 
A kész léket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenében boríték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Blermanns 
villám technikus Becs, L Schulerstr. 18. 
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A Vöros-kereszt-Egylet Erzsébet kórházának cognak-szállitója, 
L i p c s e , 1 8 9 2 . n a g y a r a n y - é r e m . 

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

ára pedig sokkal olcsóbb. 

¡Különlegesség:* ***C0GHK 
¡mindenütt k a p h a t ó . 
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GYAR : ANGYALFÖLD. 

Megrendelések intézendők 

Gróf Esterházy Géza közp. irodájába: 
B U D A P E S T , 

i m m I c - ü l e ö - T T é t C l - - a . t 2 3 - i k s z á m . » « 
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