
XXII. évfolyam 1892. 98. szám. Kedd, augusztus 23. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . . . 5 frt — kr. 
Fel evre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

Sierkeutőiég: 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézvt 
a lap egy oldala 14 helyre van beoaztvt 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj mindea 

oeiktatastól kttiön 30 kr. 
Hirdetések Schónfeld A. kőnyvkereske 

deseben is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kesek 
töl fogadtatnak el. 

N y U t t é r-bea 
minden egyes s«r kdxlétt 30 kr 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

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

Egyes szám ára 4 kr. 
Feleifis szerkesztő és kiadó-tnlajéonos 

SIMA FFRENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SoMafeM A. klayv- és paplrfcsraskatfésélsa. 

Ugyanitt egyet számok ii kaphatók. 

„Undorral utasítom vissza." 
Madách, „Ember tragédiája" czimű re 

mek művében megható vonásokkal festi az 
ember küzdelmeit, s mikor müvének hőse 
Ádám, az élet küzdelmeiben kimerülve remény-
telenül áll meg; a nagy költő imigy biztatja 
a csüggedő hőst : „Ember küzdj ós 
bizva bízzál!4 

Az ember tragédiájának e fölséges jele-
nete jut eszünkbe, mikor Zsilinszky főispán 
derék fegyvertársának, az ő szeretetreméltó 
sógorának, dr. Kelemen Béla főszolgabírónak 
rövid; de immár a végkimerülés pontjáig ju 
tott megyei és nagy közéleti szereplésére 
gondolunk. 

Ec'y kis ember tragédia van ennek a 
különben igen derék fiatal un embernek éle-
teben, s valósziuű, hogy valamelyik helyi 
drámaíró nem is hagyja a becses anyagot 
feldolgozatlanul, s akkor a kulissza titkai 
napfényre kerülnek, s a hős, mint egy Adám 
fog előttünk állani, mint egy Adám; de — 
mint szerepe megköveteli — biztató szó nél-
kül, sőt a drámai igazságszolgáltatás törvé-
nyei szerint „undorral visszautasítva!" 

Ily korán, s oly hamar idáig jutni, csak 
merész vállalkozás bére lehet, s valljuk meg, 
ismerjük be, hogy dr Kelemen Béla bátor 
egy férfiú, magában hordva mindazon lélek-
tani vonásokat, melyek vagy korai győzelemre, 
vagy korai bukásra vezetnek. 

Mi mély részvéttel vagyunk sorsa iránt, 
s ha drámaírók volnánk találnánk mentséget 
a fiatal hős tiszteletreméltó politikai szerep-
lése számára, de mivel nem vagyunk dráma 
költők, hanem tárgyilagos bírálói a közéleti 
emberek viselt dolgainak, annálfogva dr Ke-
lemen ur politikai szereplésével sztmbea ott 
kezdjük, ahol U c ; o n G iLor végezte, mikor 
erre azt mondta, hogy : ^undorral vissza 
utasitom !* 

Lapuuk mult számában közöltük avt 
a határozatot, mdyet dr Kelemen Béla fő-
szolgabíró, volt képviselő-jelölt elnöklete alatt 
hozott 13 emberből álló értekezleten a do-
rozsmai szabadelvű párt. 

Ebben a határozatban a tisztelt főszol-
gabíró ur, ugy amint azt Zsilinszkyvel előre 
megállapították: kimondatta, hogy nem lép-
tetnek föl a tápéi kerületben a kormánypárt 
részéről senkit, ha az ellenzék eláll Sima 
Ferencztől és választ magának egy Zsilinszky 
és Kelemen izű ellenzéki képviselő-jelöltet. 

Meg kell vallani, hogy Dorozsma ambi-
ciosus fiatal főszolgabirájának minden poli 
tikai ténykedése között ez az állás-foglalása 
volt a legmerészebb; mert ha a megfigyelés 
és a tudás érzéke még teljesen el nem hagyta 

a főszolgabíró urat, akkor azzal tisztában kell 
neki lenni, hogy Csongrádvármegyében; de 
különösen a tápéi kerületben, azt a gyümöl-
csöt, melyen Zsilinszky és Kelemen iz érzik, 
száz emberből kilenczven az első érintésre 
kiköpi a szájából; tehát azzal a gyümölcscsel 
concurrentia helyett csak határozott vissza-
utasítást lehet kelteni, s hogy Kelemen ur 
mégis föl mert vele lépni, ez vagy ritka köz-
életi bátorságát, vagy azt igazolja, hogy a 
sokféle szerepben, melyet a tápéi mandátum 
harczban lejátszott, teljesen elveszítette ítélő 
képességét, s Arany János zuggó éjji boga-
raként vakon megy a falnak. S ez az a pont, 
hol mint dráma költő a részvét palástjával 
tudnánk eltakarni a fiatal politikai hőst az 
emberek kérlelhetetlen gunymosolya elől. De 
egyúttal ez az a pont, hol Kelemen ur sze-
replésével szemben a kérlelhetlen közéleti kri-
tika Ugrón Gábor lesújtó ítéletével felelhet 
csak s azt mondja, hogy: amit kerestél, 
azt megkaptad. 

igen, a dorozsmai szabadelvű párt Ke-
lemen ur vezérlete alatt elhatározta, hogy ők 
nagylelkűleg (nemes férfiak) lemondanak az el-
lenzék javára a tápéi mandátumról, s csak 
arra kérik Irányit meg Ugront, hogy léptes-
senek fel mást és ejtsék el Sima Ferenczet. 
Mást, az ördögöt, csak ne azt a rettegett 
Sima Ferencet. 

Még politikai szereplésre vállalkozott em-
ber kegyetlenebb arcul ütést nem kapott, 
mint a közölt jegyzőkönyv kapcsán Kelemen 
ur és az Ő tisztelt társai Ugrontól kaptak, ki 
a vele közölt határozatra azt irta, hogy : 
„undorral utasitom vissza! 4 

Fiatalabb korában kevesebb idő alatt ta-
lán nincs Magyarországon közéleti ember, ki-
uek politikai téuyKedése lesújtóbb iteletbeu 
részesült, volna, mint Koijineut Ugrón Gábor 
lészesiteUe. Mi megengedjük, hogy Zsilinszky 
es Kelemen urak még ebből sem bírják le-
vonni a Konsekvenciát; de Csongrád vármegye 
közönsége lebirja, s azt mondja hogy: t i 
mar befejeztetek itt pályafutasto-
kat, mert ténykedestekre megve-
téssel, undorral gondol a közönség ! 

Polgármesteri jelentés. 
Tasnadi, a zsandar szuronyok kőzőtt és a vá-

lasztási jog kijátszásával törvényesen megválasztott 
es cápanlag helybenhagyott polgármester nagy sür-
getés után kibocsátotta első és — szeretjük hinni — 
utolsó évi polgármesteri jelentését. 

£gy beteg hattyú dalahoz hasonlít ez a jelentés 
s mindössze az a csekély különbség van a kettő kö-
zött, hogy a hattyú testileg betegen énekli el utolsó 
dalát, ez a .férfias bátorságú0 atyánkfia pedig' a 
szellemi gyengeség legszélső hatarai ói visszanézegetve 

dúdolja el. És még az a különbség is, hogy az a 
derék, becsületes hattyú ez utolsó dal után — a 
mint már az illik és szokás, — kileheli lelkét mig 
Tasnádi uram férfias batorsaggal kijelenti, hogy ő 
ennek dacára tovább is, mint egy ragadós pióca 
élösködni akar Szentes város testén. 

Pedig gyönyörűen kezdi el a dalt. 
Fuvolaszerü lágy hangot rezdit meg. Mesél 

szép mesét tőle meg eddig nem hallott, ismeretlen 
hangokon. Meseli, hogy azon legszentebb vágygyal 
lépte at a polgármesteri hivatal küszöbét, hogy ős-
szes ereje és tehetsége megfeszítésével Szentes város 
jólétét, boldogulását és felvirág sását mozdítsa elö. 

M.lyen erő ! Milyen tehetség; Polgárok, nézze-
tek rá a dalias alakra, mit fog ez még itt véghez 
vinni! Mennyire boldog lesz Szentes városa, ha ez 
a vitéz férfiú veszi kezébe a kormányzás gyeplőjét 1 

Nézzük hat, hogy mit tett, mivel és mennyivel 
vitte előbbre ezt a szegény, ő nélküle teljesen hala-
dásra képtelen várost ? Hiába keressük, hiába kutat« 
juk. De nem is szükség, mert alig pár sorral alább 
maga mondja meg, hogy bizony itt semmi sem tör-
tént a/, ő hivatalba lépése ota, az ő közreműködé-
sével, sőt — ura<n bocsáss ! — uiég azt is megmondja, 
hogy éppen ő miatta. 

Emleget átkos visszavonást, gyűlölködést, s azt 
hogy ezek mily óriási kárára válnak a városnak, 
de suta elméjének már annyi közönséges logikája 
nincsen, hogy mi hát ebből a következtetés ? 

0 nem gondolkozik, nem következtet, h»nem 
belerimánfcodik a levegőbe, hogy adjad uram Isten, 
hogy Szentes város polgársága ismerjen el jónak 
igaznak, törvényesnek és tisztességes uton hivatalhoz 
jutottnak. Szóval egy egész város fordítson hátat 
eddigi tisztességes gondolkozásának, tisztességes poli-
tikai küzdelmének a rut tisztességtelen eljárással 
szemben, melylyel ő hivatalahoz jutott, s mindezt 
az ő szép szemeiért, az ő kedves énjéért. 

Pedig hat nem ez volna a tezmészetes követ-
keztetés. Nem ezt kellene, hogy sugalná az a nemes 
fenkölt lélek, a mely Tasnádi szerint ő benne lako-
zik, hanem azt, hogy: 

Te vitéz férfiú, a ki városod boldogulásáért 
élsz, halsz, s a ki magad elismered és hirdeted, hogy 
ez a város eppen a te — előtte megutált és meg-
vetett személyed miat t , illetőleg még inkább azon 
gzaiazatos eljárás miaít, melyiyel te hivatalodhoz 
tisztességtelen, igaztalan uton jutottál, — tagad meg 
mindent s e miatt előre nem halad: add át a tért 
olyan férfinak, ki ezt a várost csakugyan a boldo-
gulás, a haladas útjára vezérli. Mert vagy igaz az, 
hogy e város jólétét sziveden viseled s ekkor magad 
belatva, hogy ez veled lehetetlen, visszavonulsz sze-
rencsétlen fiatal ember a helyről, hol mindenkinek 
utálatára s szégyenére ülsz, — vagy pedig ha to-
vább is maradni akarsz, szégyenletesen hazudtál mi-
kor azt hirdetted, hogy e város jólétét kívánod elő-
mozdítani. 

Ez a természetes konsekvencia, Tasnády uram, 
nem pedig az, hogy hát mivel még Szapáry ur is 
helybenhagyta a t választástu hat most már nemkell 
bánni sem a népszerűséget, sem a népszerűtlenséget, 
hanem — mivel ez törvényes, .férfias bátorsággal* 
ott maradni és továbbra is bosszantani ezt a vá-
rost s elzárni ezutanra is a haladás elől. 

Nem férfias bátorság ez, hanem arezbőr-meg* 
keményedés és annak az érzésnek a hiánya, amit 
tisztességes emberek között ugy hívnak, hogy; sze-
mérem. 



1 #ld«i. 
Határozott szemérmetlenség, vagy ha nem az, 

akkor az elmének oly fogyatékossága, mely azt a 
hánytorgatott erőt és tehetséget nagyon is kérdésessé 
teszi. 

Mit akar hát ez a szegény, szerencsétlen em-
ber ? Ereje nincs, a képviselőtestület nagy többségé-
vel szemben, mely az ő minden .adja Istene- da-
cára sem hajlandó ót elismerni és támogatni, tehet-
sege sincs, — legalább azt bizonyítja ez a szerencsét-
lenül összetákolt, inkonzekvens jelentés és még azon-
kívül — hipokrita is. 

Hipokrita a szó szoros értelmében, mikor je-
lentése vegen az általa többször — még nyilt közgyű-
lésen is, — leócsárolt elődjét Sarkadi Nagy Mihályt 
annyira feldicséri, hogy majd lemegy a könyökéről 
a bőr. Ugyan, ugyan, édes ur, tegye szivére a kezét 
s mondja meg őszintén, ugyanezt beszeli-e róla apró 
szemenszedett barátai körében is? 

Nem. Ezt mi tudjuk, tehát ön hipokrata. 
Hol van hát az az erő, az a tehetség, s az a 

tisztesseg, mely a polgármesteri hivatalhoz megkí-
vántatik, s melylyel ón e várost boldogítani akarja ? 

Sehol. 
És minthogy mi ezt nem tataijuk, s minthogy 

az ön polgármesteri álláshoz jucásanak becstelen út-
ját soha nem ismerhetjük el igazsagosnak, ege-
szen nyugodt lehet a felől, hogy Szentes város öreg 
polgármesteri székébe csak tisztességes uton odake-
rülő ember juthat. 

Köszönje Staminernek, és az ő satellesének 
Zsilinszkynek, hogy fiatal s talan jobb sorsra érde-
mes életét tönkre tettek. 

Ez a konzekvencia, tisztelt ur, s ezt olvashatja 
ki mindenki abból a polgármesteri jelentésből. 

E sorokból pedig azt olvashatja ki Tasnadi ur, 
hogy a polgármesteri hivatalba többé be nem 
teszi a ¡abat. Doktor. 

Felhívás 
Szentes város müveit közönségéhez. 

Társadalmi eletünk zilaltsaga, az ifjúság kellő 
összetartasanak, tömörülésének hiánya, az önképzés 
s segélyezés szükségességének érzete voltak az okok, 
melyek folytán ez évi január 1-én a .Csongrádme-
gyei kört" megalakítottuk. 

SZENTESI LAP. 

Rövid működésűnk alatt meggyőződhetett a t. 
közönség arról, hogy van bennünk akarat-erő. Van 
önbizalom is! — s ezért akarjuk, hogy az ifjúság 
elfoglalhassa, biztosithassa magának a társadalom-
ban azt a helyet, melyet műveltségénél, komoly tö-
rekvésénél fogva megérdemel. 

Célunk az önképzés is. Közösen munkálkodunk, 
melyben egymást segítve, buzdítjuk az erőst, támo-
gatjuk a gyengét, s tanulunk mindannyian. 

Végtére tudva azt, mit tesz egy szegény ifjúnak 
— anyagilag senkitől sem támogatva — az egyete-
men tölteni keserves éveket, melyek során a folyto-
nos anyagi gond, — hanem is öli meg teljesen a 
lelkesedest és kitartást, - de rendesen meggátolja 
a haladást : — gondoskodtunk a segélyezésről is. 

Érezzük, tudjuk azt, hogy a kitűzött cél eléré-
sére — közös erő-, erély-, és egyetértéssel is, — 
magunkra hagyva gyengék, erőtlenek vagyunk ; épen 
ezért teljes bizalommal fordulunk Szentes város kö-
zönségéhez, hogy még ifjú körűnket a szükséges 
erkölcsi és anyagi támogatásában részesíteni méltóz-
tassék. 

Körünknek rendes tagjain kivül lehetnek ala-
pító és pártoló tagja». Alapító tagok egyszersmin-
denkorra 10 frt, pártoló tagok évenkint 2 frtot fi-
zetnek. 

Iveink aláírás végett ki vannak téve a kaszinó 
helyiségeiben, Máhr Kázmér cukrázdájában és Kaas 
vendéglőjében; de a kör tagjai is elfogadnak alá-
írásokat. 

Szentesen, 1892. aug. 13-án. 
A .Csongrádmegyei kör - nevében: 

Szépe László, 
alelnök. 

Tasnády Imre, 
elnök. 

Iskolai értesítés. 
A Szentes városi IV. oszt. polgári leányisko-

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

A polgári leányiskola 1. osstályaba szabálysze-
rűen csak oly növendék léphet be : 

Q8. szkQl 

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

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

A polg. leányiskola bármely osztályába felve-
hető oly tanuló a ki koránál fogva az általa kijelölt 
osztályba beillik és az azon osztályban megkívántató 
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 díjmentesek. 

A rendszeres tanitás szept. 6-án veszi kezde-
tét az isk. fegyelmi és rendtartási szabályok meg-
magyarázásával. 

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 jövők a megelőző év-
ben végzett tanulmányokról szerzett hiteles iskolai 
bizonyítványt tartoznak felmutatni, vagy felvételi 
vizsgálatot tenni. 

Tandíj egész évre 10 frt, mely két részletben 
fizetendő: u. m. beirataskor és febr. 1-én Beiratási 
dij 50 kr. Minden növendék tartozik beiratásakor 50 
kr. könyvtári dijat fizetni. 

A szegénységüket szegénységi bizonyítvánnyal 
igazolni tudók folyamodhatnak tandíj elengedésért; 
eziránti kérvényüket a tek. községi iskolaszékhez cí-
mezve, szegénységi — és a megelőző évben végzett 
tanulmányokról szóló hiteles iskolai bizonyítvánnyal 
felszerelve legkésőbb szept. hó 15-ig a polg. isk. 
igazgatónál nyújtsák be. 

Magántanulók az egy évi tandíjon s beiratási 
díjon kivül a magánvizsga letevésekor 22 frtnyi vizs-
gadijat tartozik fizetni. 

Az igazgatóság. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Fürdói levél. 
— A „Szentesi Lap* eredeti tárcaja. — 

Lipik, 1892. aug. 15. 
Boleman nevü orvos meg és leírta a hazai für-

dőhelyeket szakavatottsággal és részletességgel ugy, 
hogy részemről — a ki e téren laikus vagyok, — 
legalább is arrogancia volna Lipiket leírni. 

Mar pedig nekünk nőknek, az arrogantia nem 
tulajonsagunk. És ha mégis irok, teszem azt azért, 
mert egyrészt ezáltal a szerkesztő urnák adott igé-
retemet beváltani, másrészt pedig — megvallom rgész 
ószinteseggel — hogy az úgynevezett női hiusagnak 
is eleget teszek. Mar pedig nincs nagyobb élvezet 
annál, mint mikor egy nő, egy hiu no igazat és azt 
hiszi, hogy jól ir, pedig dehogy: csupa önhittség, 
csupa tetszelges szülte karmolas! 

Lássa, mily ellentétek vannak meg bennem 
egyszerre. Hinni, hogy jol irok és tudni, hogy nem 
jól irok; ezt psihologice csak a női szeszély, hiúság 
stb. altal lehetne megmagyarazni, nem is kivanok 
ennek a magyarazatába belebocsájtkozni, nem vagyok 
pszichológus, nem vagyok filozófus, én csak egy li-
piki beteg vagyok, aki itt szerzett tapasztalataival egy 
vidéki lap tárczaját megakarja nyomorgatni. 

Huszonhat órai folytonos utazás után végre-
valahara ideérkeztem Lipikre, a rheumasok, miri-
gyesek és a szerelem sebesültjeinek Eldorádójába. 

Van itt mindeféle rendü-rangu, nemzetiségű, 
öreg, fiatal és csecsemő, de egyik classis sem kötötte 
le figyelmemet annyira, mint az a sok aranybojtos 
tiszt, pedig lám szerkesztő ur, én vagyok tán az az 
egyedüli nő, a ki nem keresi a tiszteket, ha — be-
tegek. És betegeknek kell lenniők, máskülönben nem 
jönnének Lipíkre. 

Az első napokon megismerkedtem a helyi vi-
szonyokkal ; tapasztaltam, hogy minél szemérmete-
sebb az ember, annál unalmasabb az élet, felcsap-
tam bonvivantnak, eljarogattam a legfinomabb he-
lyekre, a pincéreknek — koronaértékben számítva 
20 filléren alól trinkgeltet nem adtam, a Kurhausnan 
béreltem lakast, kőfürdők helyett marványfürdőkbe 
mentem, az iblanyvizet pedig aranyozott pohárból 
ittam. Öltözékeimet nagyon megválogattam, szorgal-
mas latogatója lettem a zongora és olvasótermeknek, 
reszt vettem minden torabolajátéknál, a promenád 
alkalmaval pedig sokat, nagyon sokat sétalgattam, 
hogy annal feltűnőbb legyek és — hogy megvalljam 
az igazat annal hamarabb tegyek szert udvarlóra 
Es mégis megtörtént az a csoda, hogy megnézni meg-
neztek ugyan, talan meg is bámultak, de udvarlóm 
nem akadt. Kedves szerkesztő ur, sokkal betegebbek 
itt a fieíffak, hogysem rőre gondolhatnanak is. 

Sajnálattal fordáltam ei tehát a férfiaktól — 
és kerestem a női társaságot. 

Cseberből vederbe. 
Az itteni uők azt hiszik, hogy minél több jód-

vizet isznak, annál finomabb lesz a bőrűk. 
És még hogy isszák? 
Minthogy ez a víz forró, hisz 60 fokú, — a 

poharat fülénél fogják, betesznek a pohárba egy 
görbe üvegcsövecskét, ugy, hogy a szopókája éppen 
csakhogy kilétszik a pohárból, közbeülnek vagy hú-
szan es szopogatnak. Akinek aztán milyen a tüdője, 
olyan a szivasa, szüretölése és hangja. Alig mond az 
egyik egy-két szót, máris szűrétől, persze a beszédje 
alatt a többiek is szüretőlnek ugy, hogy a társalgás 
mély, közép és magashangu szürcsölésből áll,. Egy-
szerre csak felemelkedik egy, kettő, utána a többi 
és kezdődik a gyors séta, mert hát orvosi rendelet 
folytán, a forró viz ivás után gyors tempóban kell 
jártstni a beteg testet. Félórai ily ügető verseny után 
újból kezdetét veszi a szürcsölés. Ez napjában hat~ 

Helyi és megyei hirek. 
— Városi közgyűlés lesz 25-én, 

melynek tárgysorozata a következő: 

szor történik igy s ugyan annyiszor ismétlődik az 
ügető verseny. 

De ez még nem elég. Naponkint egy órai für-
dés, a fürdés utan nyomba agybafekvés és utánna 
egy órai pihenés. 

Hogy lehessen tehát egy állandó nöi társaságra 
szert tenni, mikor annyira elvan itt foalalva az em-
ber a saját édes énjével, hogy a te és ő itt Hekuba. 

Ily keserves tapasztalatok után moleus voleus 
hozzáfogtam tehát én is a magam kúrájához. Szür-
csölök, a mennyi csak belém fér, fürdők mint egy 
palagoniai pingoin, — fumigálom a világot s remé-
lem, hogy akkorára kigyógyulok rheumatikus bajom-
ból, mikorra az egyesült megyei és ellenzéki pártok, 
által adandó elité bálban, azzal a szőke hadnaggyal 
fogom az eisó négyest táncolni, a kit oly végtelenül 
sajnálok, hogy — beteg. 

Szíves üdvözlettel 
Cseh Paulina. 

A cigánykirály. 
Reccajsair Henri és Bredam tars-szerzők drá-

mája, mely párisban az .Ambigua színházban a vi-
lágkiállítás alatt, nemkülömben ezt már megelőzőleg 
folyton repertóiron volt, — s mely a fent nevezett 
színházban megszakítás nélkül 150 előadást ért meg; 
— azon drámák közé tartozik, melyeket ma már 
csak is az Ambigú (Párisban) és a The theatre espe-
cíale, Londonban, kultiválnak. 

Ezen színházak közönségét a polgárság, az 
úgynevezett .Burgois* zöme képezik — egyesítve a 
puartier latin (diák negyed) ifjúságával. S ez a kö-
zönség az, mely szereti, ha a színmű, melyért le-
szúrta a maga 3 francját — esetleg 50 centimjét, 
nem csak idegeit — de a szive húrjait is érinti. 

Ez a közönség az, mely nem jár sem a mo-
dern társadalmi színmüvek — a társadalom problé-
máit felvető, sem a Francais sálon vígjátékai elő-
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1 Dr. Tasnádi Antal hivatalától felfüg-

gesztett polgármester fegyelmi ügyében hozott 
vármegyei közigazgatási bizottság határozata. 

2. Az 1887. évben választott és az 1892. 
év végével kilépő városi képviselők helyett 
választandó képviselők választásához, a válasz 
tók névjegyzékének össze állítására küldöttség 
kinevezése. 

3. Vármegyei és városi virilis képviselők 
1871. évre érvényes névjegyzékének össze állí-
tására küldöttség kinevezése. 

— Valamin megint törik a fejüket. 
Ezt írják nekünk Szegedről. Hogy kik törik a fejő-
ket és miben, azt hizszük, hogy azt magyarázgatni 
sem kell. Zsilinszkyékröl szól a gyanúsító tudósítás 
és pedig a f. hó 29-re kitűzött tápéi választással 
szemben. Azt mondják, hogy Csató Zsigmond ismét 
nem lesz ott a valasztásnal es ebben keresnek va-
lami gyanúsat. Hát mi nem tudjuk, hogy ott lesz-e 
Csató Zzigmond vagy nem ; de azt tudjuk, hogy a 
választási helyettes elnök tisztességes becsületes em-
ber, kit sem Zsdinszky. sem mas nem használhat 
fel politikai visszaélésre. De meg azt is tudjuk, hogy 
a tápéi nép választói jogaval szemben eddig űzött 
szemérmetlen visszaélést tovább már nem lehet foly-
tatni ; mert ez már nem helyi, hanem orzsagos kér-
dés. Tehát csak legyünk nyugodtan, ha bar igazat 
adunk is tudósítónknak abban, hogy akit egyszer 
(söt itt már kétszer) megmart a kígyó, az a gyíktól 
is őrizkedjék! 

— A h u s z á r o k H o r g o s o n . Horgosról irja 
levelezőnk, hogy ott nem csinált valami nagy cons-
ternatiót a katonai megszállás, melyben Kelemen ur 
bölcs előrelátása részeltette a tápéi kerületnek Ke-
lemen ur derék főszolgabirósága alá eső részét. Ter-
mészetes, hogy a huszárokat mind ellenzéki embe-
rekhez szállásolták. Igen, csakhogy Horgoson sok az 
ellenzéki ember és kevés volt a huszár, tehát nem 
jutott minden hova és ez visszatetszést, szinte irigy-
séget keltett az embereknel. Többen bementek a bí-
róhoz, hogy nekik huszárt adjanak, mert ők is be-
csületes ellenzéki emberek s azzal, hogy katonát nem 
kapnak: nem szeretnének gyanúba esni, mint ha ők 
nem volnának Simapártiak. Így teszi Zsilinszky és 
Kelemen ur még a katonai megszállást is népszerűvé. 

adására. Ez a közönség az igazi párisi, a törsgyö-
keres francia polgár. 

— Neki csak egy színhaza van Parisban: „Az 
ambigu* s csak ez a szinhaz adatja a polgárság 
igazi szája ize szerinti darabokat. 

Ezen műsorból van a cigánykirály is, mely 
az első képtől kezdve az utolsó jelenetig megkapó 
és érdekfeszítő; majdnem olyan hatással van a né-
zőre, mint a minő hatással vannak Féval, — Mon-
tepin, — Ponson du Ferrail regényei az olvasora I 
— Az olvasó nem bírja a könyvet letenni, mig az 
utolsó lapot is át nem olvasta. .Cigánykirály* néző 
égnek a kíváncsiságtól — képről kép utan, a bo-
nyodalmat, — a végső kifejlődést megtudni! Egyik 
képben Rouma, a hős ragadja meg a nézőt, — a 
másik képben Cassarittával, a szerencsetlen cigany-
leánnyal szenved; továbbá, Medicis Katalin, ez a 
női szörnyeteg fagyasztja meg az idegeket. Nem kis 
helyet foglal el a műben a történet. — Medicis 
Katalin kora, a Protestánsok üldözése, mely végre a 
rémes Szent Bertalan-éjjre vezetett. IX-ik Károly, a 
gyönge, ingatag beteg király uralkodása, a léha IV-ik 
Navarrai Henrik kalandjai, mind oly megkapó mar-
kans vonásokkal jelezvék e darabban, hogy ismer-
tem, nem egy embert Parisban — ki egymásután 
10—15 ször a legnagyobb érdekeltséggel nézte meg 
a »Cigánykirály" előadását. 

E mü fordítója is közvetlen a darab előadása 
után vette meg Magyarországra a jogot a szerzőktől, 
s nem csalódott, hogy a Cigánykirály-nak magyar-
országon is nagy hatással kell birnia — mert ahol 
eddig előadták a Cigánykirályt, a közönség azon 
része, mely az izgatót — érdekfeszitőt szereti, min-
denütt el volt ragadtatva. 

A Cigánykirály itt Szenteden Cs. Almássy Jú-
lia jutalomjátékában szombaton, augusztus hó 27-én 
kerül először színre. 

SZENTESI LAP. _ _ _ 
Ugy látszik tehát, hogy minden sikerül ennek a két 
urnák csak a tápéi kerületet nem sikerűi kormány-
pártivá tenni és magukat csak tíz ember előtt is 
népszerűvé. 

— B u c i n K i s t e l e k e n . Kisteleken a Szent 
Istvan-napi bucsu alkalmából az egész környék ájta-
tos népe gyűlt össze. — Ez alkalommal a kisteleki 
4ő-as párt meghívása folytán Kisteleken volt Sima 
Ferenc a tápéi kerület képviselőjelöltje is, ki Kadar 
Lajos pártelnök vendégszerető hazánál volt szallva. 
— Érdekes volt, hogy a szomszéd Szeged és kecs-
keméti tanyákról nagy számmál jöttek be a gazdak, 
azt hivén, hogy Sima Ferenc a bucsu isteni tisztelet 
után beszédet tog tartani a nephez, s mikor érte-
sültek róla, hogy Sima nem beszelni, hanem egy-
szerű vendégként ment Kistelekre, csoportostól ke-
restek föl szállásán, hogy meglássák es beszelhesse-
nek vele. Délután a horgosiak kerestek tői Kistele-
ken Simát és tudtara adtak, hogy : a tapei vissza-
élés nem csakhogy le nem hangolta a nepet; de 
tz uj valasztasra meg tokozottabb lelkesültseggel 
készülnék, s most Tóth Hendrik,ki a telen a Lévai part-
nak volt vezere kijelentette, hogy a tapei gazsag 
utan ő is Sima partjara all és vezetni fogja a nepet. 
Különben Horgoson ket-harom embert kiveve ara-
nyert nem lehetne venni olyan szavazót, ki a tapei 
eset utan a kormanyparttal tartana a jelen valasz-
tasnal. — Kisteleken eddig is hatalmas volt *z el-
lenzék ; de most a legerősebb kormanypartiak is 
személyesen kerestek föl Sima Ferencet es kijelen-
tették előtte, hogy: rá fognak szavazni, hogy: meg-
mutassák Zsilinszky és Kelemen uraknak, hogy tisz-
tesseges kormánypárti ember csak eliteléssel uta-
sítja vissza azt a magatartast, amit ezek az urak Al-
bertenyi kijátszásává! a tapei valasztasnal elkövettek. 
Sima Ferenc este a gazdakörben rendezett iparos 
Dalban is reszt vett, hova testületileg lett meg-
hiva. Hajnalban az egesz bali közönség a zenevel 
Sima Ferenc szállásához vonult s a szeretett jelölt-
nek hajnali zenet adott. Sima Ferenc ¿1-én utazott 
el a délutáni vonattal Kistelekről. 

— A B £ M K £ javara volt előadás tegnap 
este a szinhazban, de az esti vihar elriasztotta a kö-
zönségét a színháztól ugy, hogy alig egy par pahoiy 
közönség előtt játszották el a különben is ízetlen 
Fitytinty cimü színdarabot színeszeink. 

— H a l á l o z á s . Csak kesóbb jutott tudomá-
sunkra, hogy a helybeli poigari leányiskola seged-
tanitojat PrazuoYSzky Erzsebet kisasszonyt súlyos 
cs&pas érte, anyja özv. Praznovszky istvauné szül. 
Uozsa Maria f. ho 14-eu 80 eves koraban elhalálo-
zott s 15-en temettetett el a rokonok es ismerőzök 
nagy szamanak részvété mellett. Nyugodjék oekevel. 

— L a j o s e s t é l y e . A szentesi első 4&-as 
népkör Kossuth Lajos nagy hazanklia nevnapjanak 
eloesteiyet f. hó 24-eu az az szerdán este, sajat 
helyisegeben nankettel lógja megünnepelni. Felhívja 
azért a kór valasztmanya. Kossutn Lajos mindazon 
tisztelőn kik a banketten reszt venni óhajtanak, mi-
szerint a kór nelyisegeüen kneve levő íven neveiket 
alajegyezm szíveskedjenek, Egy terítek ara borral 
együtt 60 kr. A bankett kezdete este 8 orakor. 

— A k a t o n a m e g s z & l á s alól fel van mentve 
a tápéi kerület. Mint levelezőnk értesít bennünket f. 
hó 1^-én mentek be Szegedre a kaszarnyába a derek 
huszárok, kikkel a Zsilinszky és Kelemen-fele kóvet-
valasztó consortium szerette volna Zsilinszky pár-
tivá tenni a Sima parti tapei valasztokat; de mivel 
a megszállt Itózsegek azt mondtak, hogy : mar inkább 
eltartanak egy par szazad katonat, s inkább tűrik a 
katona megszállást, mint a tót uralmat, annál fogva 
Kelemen ur [elmentette a kózsegeket a hadtiak tar-
tasi költsége alol, s aztan meghozatta a dorozsmai 
szabadelvű párttal azt a nevezetes politikai határo-
zatot, melyet Ugrón Gábor undorral utasitott vissza. 

— U j o r v o s . Dr. Lővy Zsigmond egyetemes 
orvostudor varosunk szülötte f hó 26-án kezdi meg 
nálunk orvosi gyakorlatait. Szegényeket ingyen gyó-
gyít; — lakasa patika utca Eürlieu József házában, 
ajanljuk a tehetséges fiatal orvost a közönség párt-
fogásába. 

— N a g y v i h a r vonult végig a mult vasarnap 
varosunkban, mely azonban az óhajtva várt esőt 
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nem hozta meg, csupa a viharral érkezett szélvész 
okozott tetemes károkat. 

— Felhívás. Egyháztanácsunk hatá-
rozatából kifolyólag felhívom mindazon fele-
kezetünkhöz tartozó szüléket, gyámokat, kik-
nek 6—12 éves elemi és 12—15 éves ismétlő 
iskolai oktatásra kötelezett gyermekeik, gyá-
moltjaik vannak, hogy azokat az 1868 ik évi 
XXXVIII-ik törvénycikk rendelkezéséhez ké-
pest f. évi szeptember hó 1-én az illető tanitó 
urnái múlhatatlanul beírassák, annak megtör-
téntével az iskolába azonnal feladják és szor-
galmasan járassák; nehogy ellenökben az 
idézett törény értelmében kelljen eljárni. 

Szentesen, 1892. aug. 22. 

Geröc Lajos, 
reform, lelkész, a tanügyi biz. elnöke. 

— J é g e s ő . A gróf Károlyok uradalmahoz 
tartozó újvárosi pusztán vasarnap este nagy jegeső 
vonult végig, mely az összes kukorica termést elverte. 
Éppen egy evvel ezelőtt volt az az irtóztató jég-vihar, 
mely a szentesi határkan oly kiszamithatlan károkat 
okozott. 

— N a g y tüz . Mint Szegvárról értesítenek 
bennünket. Vasárnap éppen mikor a vihar legjobban 
dühöngött, tüzet jeleztek a harangok. Mindenki rémül-
ten sietett a veszedelem helyére, hol rövid nehany 
perc alatt hét ház állt langokban. Oltásról a nagy 
viharban szó sem lehetett de mindenesetre néhány 
házat meglehetett volna menteni ha a tűzoltó eszkö-
zök használható állapotban lettek volna. Sajnos az 
azonban sem a vizhordó lajtokat sem a fecskendő-
ket nem lehetett használni, mert az előbbiek teljesen 
szét voltak száradva, az utóbbiak pedig oly rozzant 
allapotban voltak, hogy fecskendezni velők nem lehe-
tett. A község által nem regen 500 frtért beszerzett 
uj fecskendővel pedig nem volt a ki bánni tudjon. 
Bizony jobban tenné Csongrádmegye kormányzata 
ha a korteskedés helyett, a gondjaira bizott közsé-
gekben nézne körül; mert Szegvár községét is csak 
az Isten őrizte, hogy porig le nem égett. 

— H e t i m ű s o r . Kedden, 23-án, bérlet 7-ki 
számban, Petrik Ágnes k. a. a kir. operai academia 
végzett növendékének, utóbb a temesvár-pozsonyi 
színházak volt tagjának első felléptével: .Szegény 
Jonathán* operette. — Szerdán, 24-én, bérlet-szünet-
ben, Szilágyi Dezső jutalom játéka: „Tiz leány egy 
férj sem." Hangverseny-táncok és fegyvergyakorla-
tokkal egybekötött vig operette, 1 felv. és »Hazasság 
politikája" 1 felv. vígjáték. — Csütörtökön, 25-én, 
bérlet 8 ik számban, Petrik Ágnes k. a. 2-ik és 
utolsó felleptével: .A madarasz," regenyes operette 
3 felv. — Pénteken, 26-án, bérlet 9-ik számban itt 
először: „Az ember tragodiaja," Madách Imre világ-
hírű drámai költeménye 11 képben fényes kiállítás-
sal. — Szombaton, 27-én, bérlet szünetben, Cs. Al-
mássy Júlia jutalomjatéka : n Cigány király-, Recacas-
sair H. és Bredam hírneves regényes drámaja. — A 
párisi Ambigu színházban 150-szer adatott. — Va-
sárnap, 28-án, bérlet 10-ik szám: „Lurnpácius Va-
gabundus vagy : a három jó madár," énekes bohó-
zat 3 felvonásban. 
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Lapunk könyvnyomdájában 
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4. s!da\ 
! Vasúti menetrend. 

Bwlapest —kunszentmárton —szentesi vonal. 
Budapest—Szentes. 

Budapestről indul 8 óra 15 perc reggel, 9 ora 3U perc éjjel 
Szolnokra érkezik 11 óra ¿8 perc délelőtt, 12 óra 35 

perc éjjel. .. 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra51 percéjjel 
¿Mentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

Szentes—Budapest. 

Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, lá 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 ¿0 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza—csongrádi vonal 
Budapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 45 perc reggel, 12 óra 25 perc 
délután. 2 óra 35 perc délután. 

Fiiegyházára érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 40 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

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

Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 02 
perc este. Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Fiiegyházára 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. 

Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 
Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 

Szegedre érkezik 1 óra 4ti perc d. u. 6 óra57 perc este 
Szeged—Félegyháza. 

Szegedről iudul (Dorozsma, ^zatymaz, Kistelek, Puszta 
P^tprj Sí p rc délelőtt, 3 >ra 0> ;»erc d»lu n 

Féiegyhuzara *rkezik 10 ^ra 59 ^erc delelőil, 4 < i 
41 pHic délután. 

H.-M. Vásárhely—szegedi vonal. 
H.-iVI.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.- Vásárhelyről indul 6 óra 4ti perc reggel, 4 óra 
06 perc délután, 9 óra U8 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, Ö óra 

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

54 perc délelőtt 7f ora 43 perc este. 

SZENTKS! \ AP 

Gozhajözts. 
Sz melvszállitó baj >k krtzleked^se .egyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok közltt. 

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

Szegedről Szolnokra: Hétfői, szerdán ¿s pén-
teken délután 3 órakor. Éjielizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és ped'g az innen esti b 
órakor induló haioval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
s-.ombaton reggel 4 orakor. 

Lefele. 

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

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken es 
vasarnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon es ped.g az innen 5 orakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Mint legjobb óvszer 

C H O L E R A 
ellen már az 1886-ik évi cholera járvány 
ide jében orvosi t< kintMyek altal a l e g r é g i b b e s 

l e g j o b b hírnévnek örvendő 

g r ó f K e g l e v i c h I s t v á n - f é l e p r o -
m o n t o r i 

COGNAC 
sikeresen hasznaitatott. 

Cognac-unk vizzel vagy savanyn vizzel 
vegyitve kit¿nö e<es«-íe<es élvezeti ital. 
A ös sze s k u i u U s ü k o . i , uiAyx-M versenyez tünk . 

• ** *#* tío 

cognac-jaink csak.»« legmaga-^aoj kitüntetéseket nyertek 
Figyelmeztetjük a t. c.\ vevö kő oségt , iiog> 

cognac unk u í ó j ü i idouen aaunsiuaiú, miért is a 
¿etetnél ovatossagra intjük, különösen tartózkodjék 
urna cognac . 1 l j szédelgő módom 
ajaulanak. - Eredeti töltésű palaskjamk mindenütt 
kaphatók. 

A Grof Keglevich István-féle 
promonton cognac- es borszeszgyar igazgatósaga. 

XXXXXXXXXXXXKXXXXX 

9 7 s*á ir . 

Hirdetmény. 
A városi Képviselőtestület, a fenyegető 

kholera járvány bekövetkezése esetére, a város 
különböző részein, lehetőleg a négy tizedben 
egy egy járvány kórház felállítását rendelte el. 

Ennek folytán felhívatnak mindazok, kik 
házaikat a járvány idejére bérbeadui, — vala 
mint azok, kik e helyiségeknél magukat mint 
ápolók, fertőtlenítők, főzők, mosók, avagy 
mint utcai biztosok tisztességes javadalmazás 
mellett alkalmaztatni kívánják, eziránt hivata-
los órák alatt, a tanácsteremben, Nagy Imre 
tanácsnoknál jelentkezzenek. 

Szentes, 1892. aug. 19. 
N a g y I m r e , 

tanácsnok. 

KWKXWK«XKKKKKWXKKK 
Ur. Lővy Zsigmond 

egyetemes orvostudor városunk születte 

1. hó 26-án orvosi 
megkezdi. 

Rendel d. u. 1—3-ig. 
S z e g é n y e k n e k i n g y e n . 

Lakik Ehrtich Jószef ur ujpaükai utcai házában. 

>^2222222222222222 
Jó karban levő szoba 

és konyha 
BÚTOROK 

háló szoba berendezés, garnitúra, z o n g o r a , 
függönyök, lámpák, (konyha edények) jutá-
nyos áron eladók és szeptember hóban kész 
pénz fizetés mellett átvehetők. Megtekinthetők 

Nyári László 
1. tized 207 számú lakásán. 3—3 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

ñ 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

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

ÁRJEGYZÉKEK, CÍM- ASZTALI ÉS NEVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, díszes kivitelű szalag-aran>ozások, 

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

győri, pontos, illései és jutányos áron. 

It<i<á 

Ugyanitt a 

. S Z E N T E S I L A F 
cimii vegyes tartalmú közlönyre, mely immár h u s z o n k e t t e d i k évi f o l y a m i b a l é p e t t , — e l ő f i z e t é s e k 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

t i s z t á s , I M I N j s i z a t s t t S i m a Ferenc g y o r u a j ú j a a . 




