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Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — Kr. 
Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

S i e r k e u t ő i é s : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részéi illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i á n a p . k i H i a h p e i t i k n . i 0 8 e 

£gyes » a m ara 4 kr. 

Miért kiméinek a pénzt? 
Olvasóink tudják, hogy lapunk keveset 

foglalkozott a szentes-vásárhelyi vasúttal. Mi 
más irányban óhajtottuk a vasutat építeni, 
eszménk nem győzött, akkor minden erőnket 
oda fordítottuk, hogy Szentest megmentsük 
attól, hogy áldozattal járuljon oly vasúthoz, 
melynek építési iránya Szentesnek hátrányára 
van, s mikor Szentest sikerült megmenteni 
ettől a tehertől, akkor hagytuk szó nélkül 
haladni vasútépítési munkálkodásukban azo-
kat, kik a szentes vásárhelyi vasútépítés élén 
állanak. — S ez a vasútépítési ügy immár 
oda fejlődött, hogy amint tudjuk ma lesz 
megkötve a szerződés a vállalkozóval, ki a 
lövő év jul. l - re tartozik a vasutat a forga-
lomnak átadni. 

Sajnos, hogy az előmunkálat e legutolsó 
stádiumában kell a legkomolyabb kifogással, 
sőt váddal élnünk azok ellen, kik az építési 
munkálat előkészítésére e vármegye által ki-
küldettek. 

A vállalat kiadásánál az első lépéstől 
kezdve mellőzve volt minden, mi egy közha-
tóság eljárásának helyességét, s a közérdek-
nek óvatos megvédelmezését igazolná, ugy 
hogy a vármegye joggal vetheti szemébe a 
Zsilinszky vezetése alatt működött bizottság-
nak, h o g y : ki bízott meg benneteket ugy el-
járni, s hogy mertétek az építkezést ily eljá-
rással kimondani, mely még azt az aggályt 
is fenntartja, hogy a nagy vállalat kiadásánál 
a protectio is közre járult a vállalkozó ja-
vára. 

Most egyszerűen a tényt, a vállalat ki-
adásánál követett eljárást irjuk le, s majd 
azután mondjuk el a kritikát, de addig is 
még mi elmondanánk a követett eljárás felett 
Ítéletünket, a dolog ismerete mellett alkosson 
magának véleményt a közönség, hogy ott 
hol közpénzek felett rendelkeznek, megenged-
hető-e az ilyen szabadkezü eljárás? 

A vármegye, — mikor a vasútépítés esz 
méje megpendittetett, ennek kivitelénél a szen-
tesi vasútépítési eljárás vezérelte, azt ugyanis, 
hogy házilag építi ki a vasutat. Fleuschmann, 
ki a szentesi vasutat építette, azt ajánlotta a 
bizottságnak és pedig azon okon is, mert 
véleménye szerint az építési tőke 792 ezer 
frtban igen le van szorítva. 

A bizottság a vármegyei közgyűlés meg-
kérdezése nélkül elejtette a házi építkezést. 
Miért? — Erre nincs felelet. Mi ezúttal nem 
is várunk rá feleletet. Elhatározta a bizottság 
Zsilinszky vezériele alatt, hogy egy vállalkozó-
nak adja ki a munkát. S azt hiszi talán va-
laki, hogy pályázatot hirdetett rá, vagy tudja 
ország világ, hogy itt egy 8 0 0 ezer frtos mun-
káról van szó, melynek elnyeréséért szívesen 
kelt volna egy egész sereg vállalkozó sikra. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FLRENC. 

Nem. A bizottság ugy találta, hogy helyesebb! 
lesz, ha szűr alatt fel fog szólítani néhány 
vállalkozót és kizárja a nyilt versenyt. 

S ezt megtette a vármegye pénzére, a 
megyei közgyűlés tudta és hozzájárulása nél-
kül. 

Igen, de a szűr alatt dolgozást egy pár 
vállalkozó megtudta és ezek felkeresték az in-
téző férfiakat, hogy ők is szeretnének pályázni. 
Egy különösen Kien József és társa, kik már 
több vonatot építettek ^ agyarországon és el 
sőrangu vállalkozók hir iben állanak: meg-
kérdezték Zsilinszky fői pánt, ki azt mondta 
nekik, hogy csak adják oe ajánlatukat, pedig 
már akkor szűr alatt el volt határozva, hogy 
kié lesz a vállalat. 

Kien és társa a ff ispáni biztató szóra 
tanulmányozták az ügyet és be is adták az 
ajánlatot, mely 20 ezer írttal volt olcsóbb a 
többinél: felse bontották az ajánlatot, mert 
már előbb el volt határoiva, hogy ki lesz az 
építész. Ekkor ezek az emberek elmentek Zsi-
linszky hez és szemrehányást tettek neki, hogy 
ha ő szűr alatt tartott vállalkozót, akkor 
miért bolondította el őket. Miért költekeztette 
az ajánlat megtételével. Zsilinszky azzal vé-
dekezett, hogy későn adták be az ajánlatot. 
De hát ki mondta azt meg Kien és társának, 
hogy meddig lehet pályázni? Senki. Mert hi-
szen határidő nem volt vele szemben kikötve. 

Ez a vállalkozó lapunk tudósítója előtt 
ugy nyilatkozott, hogy nyilt verseny mellett 
4 0 — 5 0 ezer írttal lehetett volna a vasút épí-
tést kiadni. 

Mi ezt nem tudjuk, nem is keressük, csak 
azt kérdezzük, hogy ott hol közpénzre megy 
az építkezés, szabad-e a nyilt verseny kizárá-
sával a protektió ily kiáltó jele mellett kiadni 
egy 800 ,000 frtos vállalatot. 

Nem szabad ! — .— 

— Elégtételt kérek, ezt mondá dr. 
Kelemen Béla dorozsmai főszolgabíró Ugrón 
Gábor országos képviselőnek, amiért ez un-
dorral utasította vissza azon politikai tényke-
dést, melyet a dorozsmai szabadeivü-párt az 
ismeretes határozatával dr. Kelemen Béla el-
nöklete alatt elkövetett, Ugrón pedig azt mondta, 
hogy nem adok elégtételt, s ezzel vége van 
ennek az afférnek is. — Mi azért ezt a kis 
históriát nem hagyhatjuk némi megjegyzés 
nélkül már csak azért is, hogy Ugrón állás-
foglalásából tiszta nézetet vonhasson le a kö-
zönség arra nézve, hogy tulajdonképen mikor 
is van helye annak a lovagias elégtétel ké-
résnek és adásnak. 

Ugrón az egész ország előtt nyilvános-
ságra jött azon nevezetes nyilatkozatot irta 
dr. Kelemen és társai határozatára, hogy: 
azt mint politikai tényt undorral utasítja vissza. 
Kelemen ur ezt magára nézve sértőnek találta, 
s hogy a tápéi mandátum harcban kifejtett 
tevékenységet ezzel is gazdagítsa, Ugront elég-

Hirdetésekre nézvt 
i iap egy oldala 14 helyre van beoszt™ 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schőnfeld A. könyvkereske-

désében is felvétetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nyl l t tér -bea 
minden egyes ser közlése 30 ki 
KÖZ iraték vissxa nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SebiefeM A. kinyv- ét paplrkeíctkedétófcon. 

Ugyanitt egyes •i*i*ofc is kaphatók. 

tétel adásra hitta ki. — Ugronnak a segédei 
voltak : Tibád Antal volt belügyi államtitkár 
és Ugrón István, s ezek kijelentették, hogy 
Ugrón nem adhat elégtételt Kelemennek : 
mert Ugrón nyilatkozata nem Kelemen sze-
mélyére, hanem az ő politikai ténykedésére 
vonatkozik, már pedig Ugrón nem tartozik 
tisztelni Kelemen politikai szereplését. 

S ez a tiszta és helyes eljárás, s igen 
gyönyörű helyzetbe jutnánk, ha p. u. azért, 
mert a kormánypárti politika lelett mondott 
kegyetlen; de jogos kritikának az lenne a 
vége, hogy: aki bírálni mer és bizonyos el-
járásokat megtelelő titulusokkal is fel mer 
díszíteni, akkor azonnal álljon golyó és kard 
elé. Ez esetben a hatalom nem tenne egye-
bet, mint felfogadna magukat örökké sértve 
érző vivó mestereket, s ezekkel némittatná el 
a szabad szó embereit. Már általános okulás 
szempontjából is helyes tehát Ugrón segédei 
nek álláspontja; mert elégtételt csak az kér-
het, akinek személye és becsülete megvan 
támadva; de az, akinek politikai eljárásától 
undorral fordul el az ember, ebből személyes 
sérelmet már csak azért sem formálhat; mert 
nincs joga senkinek, még dr. Kelemen Béla 
urnák se arra, nogy ő azt követelhesse, hogy . 
az ő politikai ténykedésével szemben olyan 
érzésnek ne adjon az ember kifejezést, ami-
lyen érzést tette támaszt. S igy nincs más 
hátra, mint Kelemen urnák meg kell elégedni 
azzal, hogy eljárását az az ellenzéki kis páku-
lic tábor, mely őt körül veszi, helyesli. 

Ebből az esetbői egyébként jó lesz Ke 
lemen urnák azt az okulást vonni le, hogy 
aki csak annyira is bele mászik a közéleti 
harcba, mini Kelemen ur cselekedte, az ne 
legyen olyan érzékeny, hanem csak tűrje azt a 
poenetenuát, melyet a politikai babéroktól 
nem igen sikerül még Kelemen urnái nagyobb 
közéleti embernek se elválasztani. 

Lajos napja. 
Aug. 25. 

A névnap a kegyelet ünnepe. 
Gsaladtagok, rokonok, jó barátok, ismerősök 

e napon jót kivánnak egymásnak. 
Ki egy nemzetnek több mint atyja : legnagyobb 

jótevője volt: megérdemli azon nemzetnek háláját. 
£gy férfiú emelkedik ki hazai történelmünk 

ujabb korszakanak alakjai közül, egy ferfiu, ki ve-
zére, megváltója volt nemzetének, ki 10 millió ma-
gyart tett szabaddá, polgárra, az alkotmánynak 
részesévé: K o s s u t h L a j o s . 

K o s s u t h L a j o s , kinek pályája, mint fé-
nyes meteoré vonult el a világ előtt, ki még ma is 
a messze láthatáron, idegen országban fényt terjesztve 
őrködik nemzete sorsa fölött; Kossuth Lajos, ki 
lánglelkének hatalmaval egyszerre törte szét a jo-
bágyság és a bécsi zsarnokuralom százados bilincseit 
ki a magyar nemzet nevét a dicsőség soba el nem 
muló arany betűivel irta föl nemzetünk történelmé-
nek évlapjaira. 

A m a g y a r h a z á n a k l e g n a g y o b b 
f i a , l e g n a g y o b b j ó l t e v ő j e l ! 

önmagat tiszteli meg a nemzet, mely nagy 
embereit tiszteletben tartja. 

A mult nagy tettein buzdul fel a jelen és jövő 
nemzedék, ez lelkesíti, ez költi fel nemes becsvágyát. 



1. oldal. 
hogy munkálkodjék, hogy küzdjön hazája s az era 
beriseg javára. 

S a magyar nemzetnek különösen nagy szük-
sége van a dicső mult lelkesítő példáira, mert csak 
a törhetlen hazafiság, kitartó munka és előhaladás 
képes bennünket a népek nagy tusájaban, a létért 
való küzdelem elkeseredett és soha meg nem szűnő 
harcában diadalra segíteni s nemzetünket, melyet 
évszazadok viharai erősen megviseltek: ismét nagy-
gyá ós hatalmassá tenni. 

A magyar nemzet legnagyobb fiának van au-
gusztus 25-én nevenapja. 

Nem csak nemzetével, milliókkal tett ő jót, 
milliók háláját érdemelte ki. Az emberi szabadság-
nak volt ő legnagyobb prófétája. 

Ki milliókkal tesz jót, milliók háláját érdemli ki. 
Meg az állat szivében is hálaérzet tamad jói-

tevője iránt. 
A halálra ítélt Androklus rabszolgát a cir-

kuszban reá bocsátott oroszlán nem bántotta, sőt 
elismerése jeleivel halmozta el. 

A ínythószi trójai király fia Aeneas, hatan 
vitte ki az égő palotak és varos romjai közül öreg 
anyját Anchisest, s lakosokat gyilkoló vad katonak 
tisztelettel bocsaták le vértől párolgó dárdaikat, s 
tértek ki a fiu elől, ki ily szent terhet igyekszik 
megmenteni. 

S lehetne-e a magyar nemzet halátlan legna-
gyobb jótevője iránt ? 

Nem és soha, és örökké nem! 
Lángbetükkel van felirva lelkűnkben a dicső-

ség örökkön ragyogó betűivel a történelemben Kos-
suth Lajos neve, ki népét kihozta Egyptomnak föl-
déről, a szolgasagnak házából. 

Vezére volt ő nemzetének. Egy újkori apostol 
Istennek küldötte, népének fölszabaditója, raegvaltója. 

A világmegváltó Jézusnak futni kellett az őt 
halaira kereső gyilkos Heródes tőrei elől, Kossuth 
Lajosnak nemzete megvaltójanak is menekülni kel-
lett a vért jszut lihegő s őt halaira kereső zsoldosok 
gyilkai elől! A világmegváltó Istenembert megfeszí-
tettek a papi fejedelmek, a gonosz tíarabast pedig 
szabadon bocsájtották. 

A nemzetét és hazájat gyilkoló zsoldosnak érc 
oszlopot emelt a hatalom kegye, de ki akarja tépni 
annak nevet a nemzet létkönyvéből, hogy ne legyen 
hazaja kerek e nagy világon, ki millióknak adott sza-
bad hazát. 

Az emberiség büszkeségének, öt világrész sze-
rencséjének tartja, hogy őt, hazank negnagyobb fiát 
díszpolgárai sorában tisztelheti, tisztelik őt ugy a 
márványpaloták, mint az alacsony kunyhók lakói és 
azok, kik magukat a nemzet képviselőinek büszkén 
hirdetik: kitőrlötték őt a magyar allampolgarok so-
rából és pedig a mi legkínosabb : a nemzet nevében. 

Hálatlanság volt közös sorsuk az Istenség kül-
dötteinek 1 A világmegvető Krisztus idejétől fogva. 

Hét város védekedett azon dicsőség felett, hogy 
Homer születéshelye lehessen, de csak akkor, midőn 
már ez meg volt halva. Börtönbe vetetiék, rablán-
cokba fűztek, ki egy általa fölfedezett uj világrésszel 
gazdagította az o-vilagot: Kolumbus Kristófot Ha-
lála utan drága márványszobrokat emelnek tisztele-
tére. Megvakulva, nem ismerve dl a férfiú, koranak 
lángszelleme szomorú czellájában, bágyadt ajkai laza-
san suttogjak: és mégis mozog a föld! Máglyán 
végzik ki Huszt és Hyeronimuszt a vakbuzgók. 

Azon férfiú nevét, ki egész életét, napjainak 
minden óráját, langlelke minden törekvését, egy nagy 
és szent eszme megvalósitásara, hazája és nemzete 
jobb jövőjének munkalásara szentelte, soha, de soha 
nem törölhetik ki a nemzet szivéből, lelkéből, hozzá 
van az forrva, örökre elszakithatlanul. 

Ez érzelmeknek akarunk mi e napon is, Lajos 
napjan kifejezést adni! 

Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy hosszú 
eletü légy e főidőn. Ezt mondja szent könyvünk. 

Több mint atyank, szabaditónk, megváltónk 
volt nekünk Kossuth Lajos. 

Bizony mondom neked, hogy midőn a kakas 
megszólal: megtagadsz te engemet, ezt mondotta az 
isteni mester tanítványához Péterhez 1 

És ugy lőn a mint megmondá! 
Az emberiség ma is olyan, a milyen volt két-

SZENTESI LAP. _ 

ezer év előtt. Égy része, a farizeusok, Írástudók, 
pénzváltó kufárofc megtagadják a nemzet Megváltó-
ját, midőn hallják a sas . , . pardon a kakas kuko-
rékolását! 

Am tegyék, ha lelkiismeretük helybenhagyja, 
de annal nagyobb kegyelettel fogadja őt be szivébe 
lelkébe a magyar nemzet zöme, a meg nem veszte-
gethető, meg nem vásárolható, becsületes és hálás 
nép, azt a férfiút, kinek neve akkor is fényesen fog 
ragyogni a történelem örök könyvében, midőn hű-
telen testvéreinek hamvai sem lesznek többé. 

Lakjék bár távol tőlünk, laknék bár más világ-
részben, miénk ő, a magyar nemzeté, a mi büszke-
ségünk, a mi dicsekvésünk és dicsőségünk a szere-
tet, a hála és tisztelet jeleivel körülfogva zárjuk mi 
őt szivünkbe, lelkünkbe mindhalálig, mindörökké és 
milliók érzelmeit tolmácsoljuk, midőn ma, nevenap-
ján ezt kiáltjuk: 

Éljen Kossuth Lajos! soká éljen! 
( i -k . ) 

Iskolai értesitések. 
A helybeli fógimnasiumban az 1892 — 3 iskoiai 

ev folyó évi szeptember ho 1-ső napjan kezdődik. 
A gimnasiumi rendtartas értelmében a tanulok 

felvétele és beirasa f. évi szeptember hó 1 —2 —3-an 
délelőt 9—12-ig és délután 3—5-ig az igazgatói iro-
daban történik. 

A fölvétel föltételei e következők: 
a.) Az első osztalyba törvényszerűen csak a 9 

évet betöltött tanulók vétetnek; 12 évesnél idősebb 
fiu fölvétele felett a tanári testület határoz. 

b.) Az ismeretek mertékére nézve megkövetel-
teik, hogy a fiu a népiskola 4-ik osztályának tan-
auyagaban kellő jartassaggal bírjon; ezen ismereteit 
vagy nyilvános népiskolai bizonyitvanynyal, vagy en-
nek hiányában külön felvételi Vizsgalattal kell iga-
zolni. A felvétetni kívánó tanulók korukat kereszt-
levél, illetőleg születési bizonyitvanynyal tartoznak 
igazolni. 

c.) A telsőbb oszialyba való fölvétel a nyilvá-
nos és magántanulónal attól föltételenittetik, hogy az 
előbbi osztályról miiden tantargyból legálabb elég-
seges előmenetelt tudjon bizonyitvanynyal igazolni. 

d.) Minden tanuló első felvetelre személyesen, 
szülői, gyámja vagy ezek megbízottjai kisereteben 
tartozik az igazgatóoál jelentkezni. 

e.) A fölvételi, javító es pótló vizsgálatok aug. 
hó 29-én, az engedélyezett magánvizsgálatok írásbeli 
része 30-*n, szóbeli resze Jl-en tartatnak meg. E 
vizsgálatok kezdete mindig délelőtt 8 óra, délután 
1 óra. 

f.) A fölvételnel fizetendő díj 50 kr, melyet 
minden ujonan belépő tanulónak meg kell fizetni, 
ltjusagi könyvtári díj 50 kr. Ezenkívül lefizetendő a 
beírás alkalmaval a tandíj fele része. Az egesz évi 
tandíj az algyimnasiumban a helybeliekre nézve 12 
frt, vidékiekre nézve 15 fr t ; a felgymnasiumban hely-
beliekre és vidékiekre egyaránt 24 frt. 

g.) Az 1887. XXII. t. c. 4. 5. §§-ai értelmében 
figyelmeztetnek a szülők és érdekeltek, hogy mind-
azon tanulok, kik életük 12-ik évéig ujon nem ol-
tattak, vagy 7—12 évőkig sikeresen beoltva nem 
lettek, vagy valóságos himlőt ki nem állották, addig 
mig e hianynak eleget nem tettek, csak ideiglenesen 
vetethetnek fel. Az igazgalóság. 

A Szentes városi IV. oszt. polgári leányisko-
lában a jövő 1892-93. tanév szept. hó 1-ső nap-
jan kezdődik. A beiratasok szept. hó 1—2—3—4. 
napján d. e. 9—12 óráig történnek a polgári iskola 
igazgatói irodajaban. 

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

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

számára kiszabott tantargyakban 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; 
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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 kezde-
tét az isk. fegyelmi és rendtartási szabályok meg-
magyarázásával. 

A felvételre jelentkezőknek szüleik vagy gyám-
jok kíséretében kell megjelenni és magokkal hoznick: 
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. beiratáskor és febr. 1-én Beiratási 
dij 50 kr. Minden növendék tartozik behatásakor 50 
kr. könyvtári dijat fizetni. 

A szegénységüket szegénységi bizonyítvánnyal 
igazolni tudók folyamodhatnak tandijelengedésért; 
eziranti kérvényüket a tek. községi iskolaszékhez cí-
mezve, szegenységi — 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 
dijon kivül a magánvizsga letevésekor 22 frtnyi vizs-
gadijat tartozik fizetni. 

Az igazgatóság. 

— F e l h í v á s . Egyháztanácsunk hatá-
rozatából kifolyólag felhivom mindazon fele 
kezetünkhöz tartozó szüléket, gyámokat, kik-
nek 6—12 éves elemi és 12—15 éves ismétlő 
iskolai oktaíásra kötelezett gyermekeik, gyá-
moltjaik vannak, hogy azokat az 1868 ik évi 
XXXVIU-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 ellenükben az 
idézett törvény értelmében kelljen eljárni. 

Szentesen, 1892. aug. 22. 

tíeröc Lajos, 
reform, lelkész, a tanügyi bíz. elnöke. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Sima Ferenc a tá-

péi kerület képviselőjelöltje pártjának meghí-
vása folytán a mai napon Hegyi Antal Csong-
rádi plébános és dr. Filó Tihamér társaságá-
ban Dorozsmára utazott, hogy ott Kossuth 
nagyhazánkfia tiszteletére rendezett Lajos es-
télyen részt vegyen. 

— V á r o s i k ö z g y ű l é s volt f. hó 
25-én, melyen dr. Tasnádyt állásába vissza-
helyező közigazgatási bizottsági végzés tárgyal-
tatott. A közgyűlés Sima Ferencnek megokolt 
beszéde kapcsán előterjesztett indítványa alap-
ján a közigazgatási bizottsági végzés megfe-
lebbezését kimondta; dacára annak, hogy a 
pákulicok egy hét óta járnak házról-házra, 
hogy a közgyűlés ne felebbezzen, hanem fo-
gadja keblére Stammer ur zsandár polgármes-
terét. De a közgyűlés azt mondta, hogy: 
nem és nem! Soha és soha! 

— É r t e s í t é s . Figyelmeztetnek mindazok, kik 
a nagyváradi m. kir. bábaképezdén az 1892—3. téli 
tanfolyamra magukat allami segély mellett felvétetni 
óhajtják, hogy a m kir. vallás és közoktatásügyi 
minisztériumhoz cimzett, keresztlevél, erkölcsi és 
szegénységi bizonyitványnyal ellátott folyamodványu-
kat szeptember hó 5-ig hozzám küldjék be. Kelt Nagy-
váradon, 1892. aug. 22. Dr. Konrád Márk. 

— A m e l e g . Az időjárással odáig jutottunk, 
hogy a meleg kezdi kiapasztani a földet. A külterü-
letről is szomorú hírek szállingóznak be, a legelő 
elpusztul a szárazság miatt s a barom nem talál 
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rajta legelni valót. A kukorica pár hét előtt még 
szép termést ígért s valóssággal hízott a gazda szeme 
rajta, mig ma le van súlve az egész termés. Az 
erős meleg s régóta tartó forró szárazságnak csak 
természetes következménye volt a vásárnapi vhiar, 
mely délután 5 órakor kitört s féktelen erővel dü-
höngve fákat tördelt ki s keritéseket döntögetett le 
Az esővel vegyesen jég is hullott a mi kárt nem 
okozott semmiben. A mintegy óra hosszáig tartott 
esőnek azonban megvolt az a jótékony hatása, hogy 
a rengeteg port leverte, de a termésnek nem használ 
semmit. 

— E l k ű v ő . Zehery Lajos aljárásbiró tegnap 
tartotta esküvőjét Félegyházán Szarka Berta kisasz-
szonynyal. (Gratulálunk.) 

— L a j o s n a p j á t a szentesi I. 48-as nép 
körben tarsas-vacsorával ünnepelték meg. Az esté-
lyen szép számú közönség volt jelen.. Vacsora köz-
ben felköszöntőkben nem volt hiány. A fiatalsag 
táncra perdülvén a reggeli órákig járta a jó magyar 
táncot. Az öregak pedig a boróka mellett egész a 
kora hajnalig voltak együtt. — Csütörtökön estve 
pedig a II. 48-as népkörben gyűltek össze, hol is 
szintén tarsas vacsorával ünnepelték meg Kossuth 
Lajos nagyhazánkfia névnapját, az elnök távollété-
ben Pandovics Döme gör. k. lelkész szép beszédben 
üdvözölte a jelenlévő közönséget; miután a fiatalság 
táncraperdült. A kedélyes mulatságnak itt is a reg-
geli órák vetettek véget. 

— U j o n o b á l . Az idén besorozott gazdafiak 
mielőtt bevonulnának f. évi szeptember 11-én bált 
rendeznek, a szentesi 48 as kör helyiségében — mint 
értesültünk a besorozott iparos ifjak is megfogjak 
tartani az újonc bált, 

— J u t a l o m j á t é k . Színtársulatunk legkedvel-
tebb nőtagjának Cs. Almasy Julianak lesz f. hó 27. 
jutalomjátéka, mely alkalommal szinre kerül Czigány-
Király nagyhatású franczia dráma, melynek ismer-
tetését lapunk mult számában közöltük, —ezen elő-
adásra, mely igazán élvezetesnek ígérkezik előre is 
felhívjuk olvasóink figyelmét. 

Hazánk es a főváros, 
— A túlhajtott rekl&m bünte-

t é s e . A »Magyar Kereskedők Lapja* legutóbbi 
számában a következő érdekes sorokat közli: 
Egy kereskedő influenza ellenes szereket hir-
detett a lapokban és száz font sterlinget (ezer 
arany forintot) kínált annak, aki az ő labda-
csainak két heti használata után, az influen-
zát megkapná. . gy augol nő megvette az 
ajánlott labdacsokat és hat hétig használta is 
azokat, de az influenzát mégis megkapta. Erre 
pert indított a labdacs hirdetője ellen és kér-
te a hirdetésben kínált száz font sterling meg-
fizetését. Az alperes kereskedő többek közt 
azzal védekezett, hogy ő nem ellenőrizhette a 
labdacsok felhasználási módját és hogy ő csak 
akkor tartoznék kártérítéssel, ha a szerző üz-
letében használtatott volna. A bíróság m a-
r a s z t a 1 ó határozatot hozott, mert alperes 
formális ajánlatot tett és felperes azt a lap-
dacsok megvétele által elfogadta, tehát az 
Ögylet létrejött, az pedig uem foglaltatott az 
ügyleti feltételek közt, hogy a használat al-
peres ellenőrzése alatt történjék. 

— A k o l e r a az iszonyatos hőségben ijesztő 
módon közeledik mindenfelől felénk. A napokban 
Triesztben, Hamburgban, Berlinben, Párisban s Ga-
lícia több városában fordultak elő kolera esetek ha-
lálos kimenettel. Így Hamburgból jelentik, hogy ott 
21-én és 22-én 26 ember esett koleranosztrába és 
12 meghalt közülök, Berlinben 21-én szintén volt 
egy haláleset, Antverpben egy francia gőzös négy 
matróza 22-én kolerába esett s három meghalt. Pé-
tervárban 20-án és 21-én 8/-en estek kolerába s 
82-en haltak el benne. Orosz Lengyelországban e hó 
19-éig 34 ember kapta meg a kolerát és 13 halt 
meg benne. Nisni-Novgorod kormányzásában Baranov 
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kormányzó kiáltványt bocsátott ki, melyben büntetést 
szab ki számos oly egyénre, kik hamis kolérahireket 
terjesztettek. Többek* közt az egészségügyi hivatal 
egyik tagját 150 kancsukaűtésre és három havi fog-
ságra ítélte, a miért álhireket terjesztett a koleráról. 
— Dr. Hakim, Pasteur egyik orosz segédorvosa a 
koleraelleni védoltást talált fel és egy Pasteur áltál 
támogatott kérvényt intézett az orosz belügyminisz-
terhez, hogy a járvány területen Kísérleteket tehessen 
találmányával. Az általa feltalalt szert ugy egészséges 
embereken, mint betegen akarja kipróbálni. A belügy-
minisztérium egészségügyi tanácskozmányt hívott 
össze e kérdés tanulmányozására. 

— Erdőőri s z a k v i z s g á k . Mint a magyar 
királyi főldmivelésügyí minisztérium közli hirdetmény 
utján f. évi október 24-én Budapesten, Pozsonyban, 
Besztercebányán, Miskolcon, Kassán, Marmarosszi-
geten, Debrecenben, Kolozsvárt, Székelyudvarhelyen, 
Brassóban, Nagy-Szebenben, Temesvárt, Zomborban 
Pécsett és Szombathelyen a vármegyei házakban 
d. e. 9 órakor fognak megtatrtatni, s tartanak a kö-
vetkező napokon. 

— Nincs adóvégrehajtás ! Wekerle Sán-
dor miniszter megkönyörült az utóbbi árvíz által 
sokat szenvedett Dévény-Újfalu mezővároson s uta-
sította a pénzügyigazgatót, hogy ez év decembor 
hó utolsó napjáig adóhátralék miatt senkit meg ne 
ezekváljanak Dévény-Újfaluban. Hát akkor miből 
fizessenek ? 

Levelezés. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 
A tápéi kerületben jogtalanul és törvényellene-

sen felfüggesztett országgyűlési képviselői választás 
még mindig ébren tartja a közfigyelmet és érdeklő-
dést, ennélfogva tudva azt, hogy a választási elnök 
ellen a fegyelmi eljárás meg van indítva, s hogy a 
fegyelmi eljárás még inkább tápot találjon, s az 
alábbi események országosan ismertetve legyenek, 
mint távol lakó, de a ki Sándorfalva községben lakó 
sógorom által érdekeltnek érzem magamat, ezen so-
rok közzétételére kérem fel. 

Még a Kuzsa Sándor élt, sok bünt követett el; 
de voltak nemesebb cselekményei, mint a f. hó 11-én 
megejteni célzott tápéi választast vezetőknek, mert 
az hallatlan bűnös merénylet, hogy a győzelem ba-
bérok aratásától, győzelem ittas közönséget, zászlók-
kal irtózatos éljen kiáltások és rettentő porfelhő 
között, mintegy 800 kocsival, 8 méter magas töltésre 
felszorítottak, bizonyosan azzal az istentelen érzéssel 
és célzattal, hogy ott majd eforognak, a nyakukat 
lábukat törik s a 18-as jelölt megválasztása dugába 
megy. Nem értek ugyan célt, de bűnös cselekmé-
nyöknek v n eredménye: egy kocsi véletlenül csa-
kugyan felfordult, s a kapott sérülés következtében 
Csikós Istvánné csakugyan meghalt, f. hó 20-án 
temették el óriási közrészvét mellett, én is könnyeztem 
felette. Utólsó kívánsága az volt, hogy csak azt sze-
retné megérni, hogy Sima Ferenc országgyűlési kép-
viselővé megVAlasztassék. Nem érte meg; de az ég-
ből fogja nézni a győzelmet mit rokonai és test-
vérei, az igazi hazafias érzelmű polgárok elkövetnek 
a néhány nap múlva megejtendő választásnál. Ugy 
legyen! engedje meg a magyarok igaz Istene! 

Reménylem, hogy a megye a jövő választásra 
becsületesebb kezekbe teszi le a dolgok intézését, s 
a közönséget a töltésre neiu szorítják. 

Nem tudom, hogy a volt választási elnök elleni 
fegyelmi eljárás keretében felvan e véve, a választásra 
elment szavazók kocsi bére; munka mulasztása 
és költsége. Szerintem annak megállapitasa és ki-
mondasa, hogy a választók költségeit a volt válasz-
tási elnök megtéríteni tartozik, a fegyelmi bíróságnak 
feladata. Figyelmessé teszem erre szerkesztő urat, 
megjegyezvén, hogy már én is többektől kaptam 
megbízást a per megindítására. 

Hát nem elég az, hogy a polgarokat választási 
jogaitól a hatalom meg fosztani igyekszik; de még 
kenyerétől is megfosztja. 

íme az esett: Palaviciny Sándor őrgróf ur ő 
nagyméltóságának tisztjei, abból a földekből, a 
melyeket az uradalom saját igáival már nem tnd 
műveltetni: a Sándorfalvi szegény lakosságnak 
évenként adnak ki feles müvelés végett. A mos-
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tani kiosztásnál azonban, Basa ispán kimondotta' 
hogy földet csak a kormány pártiak kapnak, a 
48-as pártiak menjenek Sima jelöltjükhöz, s a 
48-asok csakugyan nem kaptak földet. 

Hogy tud-e erről a kegyelmes őrgróf ur, nem 
tudom, de tudomására kell hozni, s az olyan kisba-
sáknak, a kik az őrgróf urat ily gyalázatba ejtik a 
népet ellene felizgatják, s a néptől a kenyeret elve-
szik — az uti füvet a talpára kell köttetni, — hogy 
ott azon a földön parancsolgasson kénye kedve sze-
rint a mit ősei, vagy ő keresett, nem a mit a magyar 
nép szerzett és tartott meg ezredéven át élete és 
vére árán. S azt mondják, hogy a nép lázong. K 
idézi elő ? A fenevad érzésével biró emberkék, a kik 
nem elégszenek meg azzal, hogy az uraságnál kőnyü 
és gazdag életmódra s vagyonra tesznek szert, ha-
nem a munkásnépet fosztják meg a munkától és az 
önfentartás lehetőségétől. S ezek az elvakult szegény 
emberkék nem veszik észre, a világra szóló nép 
mozgalmat, mely óriási hullámokkal csapkod s meg-
semmisítéssel fenyegeti mindazokat, akik a nép és 
államfentartás benső és igaz érdekeivel ellentétbe 
helyezkednek. 

Ezzel kapcsolatban megemlítem itt, hogy őrgróf 
ur Sándorfalva közönségének (a községnek) az ugv-
nevezett baktón, 3—400 hold földet adott haszon-
bérbe a mit a község elöljárósága, a községi lakosok 
között kiosztott holdanként haszonbérbe, melyen a 
községnek valami kis haszna volt. Most ezen jobb 
minőségű földet az uraság Rác ispánja testvérének 
adta ki haszonbérbe, s talán ő maga a színlelt ha-
szonbérlő, hogy azonban a község és lakossága kap e 
másik földet az nagy kérdés. Rác ispán testvérje 
elébb való mint a község és lakossága, a mely 
viseli az uradalom terheit s adja az óriási urada-
lom hasznosításához a munkát. Azt hiszem, hogy 
ex sem kerüli ki a nemes őrgróf ur figyelmét s szét 
csap s nevükről szláv érzelmeket istápoló ráejti 
között, hogy igazi magyarjai élhessenek, ne a rácok 
és ¿.sarkók, helyesebben zsarnokok. 

Tudomása van-o arról szerkesztő urnák, hogy 
az a nagy hatu és nagy szájú Zsarkó községi jegyző 
a kinek mint ilyennek napjai meg vannak számlálva 
25 közös huszárt rendeltetett a község nyakára a 
lázadás meggátlása végett. Hát lázadas sem nem 
volt, sem nincs és nem lesz. Sokkal érettebb politi-
kai érzéssel és gondolkozással bír Sándorfalva köz-
sége, minthogy lázongjon. Meg is unta a zsarnok 
jegyző a zsarnok katonákat, f. hó 17-én a főszol-
gabírót a községbe hivta, hogy vigye el a katonákat 
és képzeli-e valaki, hogy miért vittel ? 

Eddig elé a közös hadseregbeli katonaság hi-
vatalos teendőit sárga fekete zászló alatt végezte, 
mikor a katonaság Sándorfalvára jött. a hova elszál-
lásolták, arra a lakásra az illetők mindenütt kitűzték 
a nemzeti szinű lobogót, melyre ez van felírva; 
Éljen Sima Ferenc! A nemzeti szinű lobogó Zsar-
nok jegyzőnek szemét szúrta, tehát elparancsolta a 
katonaságot; de azért ott vannak a zászlók, melyek 
hirdetik hogy : Cljen Sima Ferenc!! 

Kelt Sándorfalván, 1892. aug. 21. 

Kovács István, 
ügyvéd. 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 1891 évi mártius 15-től. — 

Felfalé: 

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

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

Lefelé. 

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

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken ós 
vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 
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Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szeutes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
Szolnokra érkezik 11 óra i8 perc délelőtt, l i óra 35 

perc éjjel. 
Szolnokról iádul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra51 percéjjel 
Szentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

Szentes—Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, l i óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról iodul 11 óra i t 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 iodul 8 óra 25 perc reggel, lá óra ¿5 perc 
délután, í óra 35 perc délután. 

Félegyházára érkezik lá óra 08 perc délután, 4 óra 4b 
perc délután, 4 óra 56 perc délután, 

félegyházáról indul lá óra 35 perc délután, 5 óra áO 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra Oá 
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 áO perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 
Félegyháza—Szeged. 

Félegyházáról indul (Puszta*Péteri, Kistelek, Szatymaz 
Dorozsma felé) lá óra 18 perc délután, 5 óra Oá perc délután 

Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. Ö óra57 perc este 
Szeged—Félegyháza. 

Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-
Péteri fele)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.-Vázárhelyről 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. 

SZENTESI*LAP. 1Ó0. szám. 

X X X X X X X X X X X I X X X X l X X X X X X X X X X X X X X g 

Székely Gyula szóró és tisztító rosta-készitő Szentesen, g 

H 
H 

§ 
K 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ajánlja magái minden e szakokba vágó muukák gyors, Ízléses, pontos és jutányos 
árért való elkészítésére. (Lakik : III. t. 531. sz.) 

Szeged -H.-M.-Vásárhely. 
ütegedről iodul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc delelőtt, ti óra 

34 perc este. 
H.-M.- Vcuárhelyre érkezik 6 óra i i perc reggel, tU óra 

54 perc délelőtt 7, ora 43 perc este. 
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Lapunk kön*r vny smdaj aban 
1 - 2 jó házból való fiu 

tanulónak 
a z o n n a l f e l v é t e t i k * 

w w v w w W W W w w 

i t j . J K ö l b e r F e r e n c 
kocsifényező ós kárpitos Szentesen. 
Lakik: vásárhelyi utca, Balogh Lajos házában. 

Ajánlja magát a t. közönségnek minden-
nemű f nti szakba vágó munkák elkészítésére. 
A tiszta és tartós, valamint jutányos ár mel 
lett, munkájáért kezességet vállal. 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

disz es számlák, jegyzékek és tudósitó levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghivók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

Á R J E G Y Z É K E K , CIM-, ASZTALI ÉS N É V J E G Y E K , G Y Á S Z L A P O K , 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS K E R E S K E D E L M I KÖRLEVELEK , 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors, pontos, illése* és jutányos áron. 

Ugyaaltt a 

„ S Z E N T E S I L A P 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár hussonkettedik évi fo lyamiba lépett , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

1891 Nysaatstt «ma, Ferenc gyormjtóján. 




