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

6 frt - kr. 
3 frt - kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova h lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FERENCZ. 

Lapunk megrendelhető : 

a kiadóhivatalban és lapkihordó ink ut ján, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A gimnázium államosítása. 
Lm O 

Hirt adtunk már arról egy alkalommal, 

hogy Szentes város közönsége oly nagy ösz-

szeget áldoz minden évben a nevelés ügyre,! 

amennyit hirül sem áldoz két hozzá hasonlói 

alföldi város sem. 

Mi ezt örömmel, sőt büszkeséggel em-

liijük fel, mert hiszen ez a tény népünk jó-

zan és helyes felfogásáról tesz tanu-bizony 

ságot. 

Azt tartjuk, hogy a mit a város a neve-

lés ügyre költ, az nem kidobott pénz ; hanem 

egy szolidan elhelyezett tőke, mely elmarad-

hatlanul meghozza a maga kamatait. És Szen-

tes város közönsége is igy gondolkozott, mert 

évről-évre, — mondhatom határozott mér-

tékben - terhelte meg budgetjét tanügyi 

kiadásokkal. 

Hanem egy olyan rohamosan fejlődő 

városnak mint Szentes sokfelé kell nézni, s 

ugy osztani be minden irányban a garast, 

hogy jusson is, maradjon is. 

A közoktatásügyi költségek igy is 20 

százalékát emésztik fel a közjövedelmeknek 

s ezek a jövedelmek, — ha a haladó kor 

kívánalmaitól elmaradni nem akarunk, évről-

évre szaporodni fognak. 

Elérkezett tehát az ideje, hogy a mit 

eddig halasztgatásból, vagy álbüszkeségből 

meg nem tettünk : kopogtassunk ott, a hol 

segítséget várhatunk s a hol segítséget igénybe 

venni egyenesen jogosítva vagyunk. 

A legsúlyosabb ielier a közoktatásügyi 

költségek közt miudenesetre a gimnázium 

fentartásának költsége. Erre az intézetre éven-

ként 16000 frtot áldozunk. Nem sajnáljuk. 

De mikor arról van szó, hogy ezek a terhek 

— nem számítva a 30 40000 frtra rugó 

ujabbi és elmaradhatlan építkezési beruhá-

zásokat — mathematikai pontossággal évről-

évre szaporodni fognak : minden további 

kiadás ellen tiltakoznunk kell; mert ezek a 

növekvő kiadások megzavarnák egész községi 

háztartásunk egyensúlyát. 

Hogy ezt elkerülhessük, az állam támo-

gatását kell igénybe vennünk. 

Erre kétféle ut kínálkozik. 

Az egyik: évi segély kieszközlése; a 

másik a gimnázium állami kezelésbe való 

bocsátása. 

Az évi segélyről nem is érdemes szólani, 

mert szó sincs róla, hogy 3—4000 frtnál 

több segélyben részesüljünk; ennek a fejében 

is annyi mindent kivánna az állam, mikép 

elmondhatnánk : adtál uram áldást, de nincs 

köszönet benne. 

Nincs tehát más hátra, mint a gimná-

zium államosítása, a mely irányzatnak mi is 

pártolói vagyunk. 

A ki azonban azt hinné, hogy az álla-

mosítás csak annyiból áll, hogy átadjuk a 

gimnáziumot épületestől, felszerelésestől, min-

denestől együtt az államnak, azután megsza-

badultunk minden áldozattól: az végtelenül 

csalódik. Ilyen feltételek mellett szóba sem 

áll velünk a tisztelt állam, egyrészt azért, 

hogy nincs rá pénze, másrészt azért, mert 

az általunk aláirt alapító levél értelmében 

joga van bennünket mind arra szorítani, a 

mi a gimnázium fentartása és színvonalának 

fejlesztése érdekében a fennálló törvények és 

szabályok szerint szükségesnek látszik. 

Szó sincs tehát róla, hogy az államosí-

tás által a gimnázium költségeitől megsza-

badulunk. Eggyel azonban elérünk és ez az : 

hogy, kiadásaink nem fognak évről-évre 

emelkedni. 

Ne hogy pedig valaki kicsinyelje ezeket 

a szaporodó kiadásokat, szolgálunk egy kis 

számítással. 

Első sorban is jól tudja mindenki, hogy 

a gimnasium épülete 6 osztály számára ké-

szült. Mikor az iskolát 8 osztályúvá fejlesz-

tettük, a miniszter nagy kunyorálás után 

i d e i g ó r á i g megengedte, hogy a két felső 

osztály a rendelkezésre álló, de nem feles-

leges helyiségekben elhelyeztessék. 

De nem csak az a baj. Már az idén, az 

első osztály tultömöttsége miatt párhuzamos 

osztályt kellett volna felállítani. Azonkívül 

nincs egy kísérleti terem, nincs a szolgának 

lakása s a könyvtár és gyűjtemények sem 

rendelkeznek megfelelő helyiséggel. 

Mindezen szükségletek az épület kibő-

vítését teszik szükségessé, a mi elkerülhetlen 

maga után vonja valamelyik szomszéd porta 

megvételét. Ez a kis beruházás belekerül 

legkevesebb 40,000 forintba. 

Másodszor az idén megszavazta a tör-

vényhozás a felekezetek és községek kezelése 

alatt álló gimnasiumí tanárok kötelező nyug-

díjazását. 

Hogy mekkora nyugdíj alapra van szük-

ségünk a jelenlegi viszonyok mellett, könnyű 

kiszámítása. 

12 tanárnak a rendes fizetése ez idő-

szerint 12,000 forint. Ennek 5°/o-ék kama-

toztatás meilett 240,000 forint tőke felel meg. 

Jól tudjuk, hogy ezt nem kell készpénz-

ben letenni. De nyugdijalap képzésről okvet-

len gondoskodnunk kell és pedig tetemes 

összegről évenként, mert nyugdíjaztatásra 

csak a tőke jövedelme, de maga az alap nem 

használható fel. Eddig mindössze 10,000 frtot 

gyüjtöttünk, ennek az évi 5 perczentes ka-

matja 500 frt a mi egy tanár nyugdijára sem 

elég, pedig tanáraink nagy része 15, 20, 25 

sőt 30 éve is szolgál, a kik a nyugdíj alap-

ját rövid időn igénybe vehetik. 

Azután növekvő terhet képez a korpót-

lék megadása, a 13-ik és a felállítandó pár-

huzamos osztálytanárának fizetése. 

Hiába mondjuk mi erre, hogy nem épít-

hetünk, nem fizetünk nyugdijat, a törvény 

alapján mindent ránk biz a miniszter; mert 

hiszen m i n d e n j e l e n és j ö v ő b e n i 

k ö t e l e z e t t s é g e t a z a l a p í t ó ok i-

r a t b a n ö n k é n y t e l v á l l a l t u n k . 

Ebből a dilemmából teliát csak az ál-

lamosítás által szabadulhatunk és miután két 

egvenjogu szerződő fél áll egymással szem-

ben, csak kölcsönös engedékenység, kölcsö-

nös áldozat és közös megegyezés foiytán. 

Az az hogy értsük meg egymást; követelni 

is van jogunk, mert hiszen tanügyi kiadá-

saink a községi pótadó 5 százalékát jóval 

felülmúlják, de ha mi merev álláspontra he-

lyezkedünk a miniszter azt mondja, hogy 

nincs pénz s ott vagyunk a hol a mádi zsidó. 

Nekünk tehát az a véleményünk, hogy 

az államosítás kérdésében még áldozatok 

árán sem szabad tétováznunk. 

Nagyon sok verseny társunk van, a kik 

mindannyian szeretnének szabadulni az el-

kerülhető kiadásoktól. Szerencse, hogy az 

irányadó körök jól vannak irántunk han-

golva ; ezt a jó akaratot mereven fogadni 

annyi volna, mint a gimnázium államosítá-

sát hosszú időre eljátszani. 

A közoktatási kormány megbízottja és a 

város megbízottjai közt ma lesz e tárgyban 

az első értekezlet. 

A kormány képviselőjének propoziczióit 

nem ismerjük, hanem a városi megbízottakat 

arra kérjük, hogy a város érdekéből a gim-

názium államosítása kérdésében menjenek 

el a méltányosság legvégső határáig. 

H a m á s k é n t n e m l e h e t , á l l a -

m o s í t a n i k e l l a s t a t u s q u o alapján. 

Mi azonban azt hisszük, hogy ennél 

méltányosabb alapot is talál a bizottság, me-

lyet azután a képviselőtestület is minden 

bizonynyal elfogad. 

Pallavicini kérdés a berlini lapokban. 
Folyó évi május havában néhány czikk 

jelent meg e lapok hasábjain, mely az ag-

rárszocialismussal és annak okaival foglal-

kozva, bizonyítékul felhozza a Paljavicini 

uradalomhoz tartozó munkások — illetve 

bérlők sorsát. 

Ugyanezen czikkek megjelentek a „Ma-

gyarországában is és hogy általános érdek-

lődést és figyelmet keltettek, azt legjobban 

igazolja az a körülmény, hogy a fíerlinben 

megjelenő „Social-polítisches Centralblatt* e 

czikkek egyrészét idézetben közli és általában 

az egésszel behatóan foglalkozik. 

A berlini lap figyelme ugy látszik na-

gyon érzékenyen eshetett a népeihez olyan 

„kegyes* őrgróf Pallavicininek, mert jónak 

látta arra saját neve alatt irott feleletet jj^yan-
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azon laphoz beküldeni; természetesen agyon-

czáfolta mindazt, a mit azon lap a „Szentesi 

Lap*-ban|is megjelent czikk nyomán közöl. 

Röviden összefoglalva: a czikknek azon 

része esett érzékenyen az őrgrófnak, mely 

ben el-vangmondva,| hogy az utóbbi időben 

három község népe telepíttetett ki, Sándor-

íalvának nincs ; egy talpalatnyi földje v. le 

gelője ; Puszta-Péterinek iskolája, községháza 

mind bérelt földön van, s ha a földek meg-

váltása iránt kérelmet intéznek, a legképte-

lenebb feltételekkel riasztatnak vissza. 

»¿J4Errre az őrgrófnak a czáfolata a kö-

vetkező : 

1. Merőben igaztalan vád az, mintha az 

én uradalmamból az utóbbi években három 
községből kitelepültek volna. Az én 2 0 évi bir-

toklásom óta ilyen eset absolute nem for-

dult elő. A Tiszának 1879-ben történt ára-

dása után Algyő népét — az épitésre szük-
séges területeknek díjtalan átengedése 
mellett Sándorfalvára vittem. 

2. Ezenkívül ezen terület közelében nem 

kevesebb, mint 885 hold mező, szőlő és legelő 
engedtetett át nekik mérsékelt bérösszegért; 
kaptak ezek még különböző kisebb és na 

gyobb bérletet a megszokott bérleti feltételek 

mellett. 

A mi a bérleti földön levő másik közsé-
get _ valószínűleg Péterit illeti, az tökéle-

tesen igaztalan, mintha elfogadhatatlan felté-

telek mellett követeltem volna tőlük a ház-

helyek megváltását; mert a házhelyek meg-

váltása eddigelé csak megbeszélések tárgyát 

képezte. 

Sőt inkább a község kívánságára alku 

dozások folytak a 4500 holdat tevő bérleti 
jöld megváltása iránt. 

Ezen községben különben 174 lakos-
nak van 4500 hold szőlője, földje és 

legelője haszonbérben. 

Azon állítás, mintha az uradalmi tisz-

tek a nekik nem tetsző munkásoknak bérle-

tet bármely időben felmondhatnák, vagy Őket 

házukból kiűzhetnék, szintén elferdítése az 

igazi tényeknek, mert 1-ször itt nem munká-

sokról, hanem bérlőkről van szó, és 2-szor, 

mert a bérleti szerződések ig 03-ig szólnak 

igy tehát egy jogállamban a bérlőknek erő-

szakos eltávolítása — lehetetlen. 

Eddig az őrgróf czikke. Mi - lapunk 

felelős szerkesztőjének távollétében — a kö-

vetkezőkre kívánunk reflektálni: Igaz ugyan 

hogy nem ez a Pallavicini — hanem az apja 

pusztíttatta el Dóczot, Sövényházát, Hathá-

zát, Ányost, Homokot és Baksot. Ennek 

sereg falunak a népe a szomszéd városok 

tőként Hódmoző-Vásárhely és Mindszenten 

helyezkedett el. Az elpusztított falvak népe, 

mint telepesek eltávolithatlanok voltak ; de az 

uradalom később rábeszélte a tudétlan népet 

hogy jó lesz szerződésre lépni az őrgróffa 

és igy biztosítani a jogát az uradalomma! 

szemben. A nép lépre ment, szerződéssel le 

mondott ősi jogáról s mikor a szerződés le 

járt, az őrgróf elpusztította a falvakat és vi 

lággá szórta a népet oly vandalismussal, hogy 

Palásty nevü tiszttartóját éppen ezért gyil 

kolták meg ismeretlen tettesek. 

Sándorfalva népének igaz, hogy adott 

az őrgróf egy-egy házhelyet, de nem nagy 

lelküségből ám, hanem azért, mert munkás 

nép kellett az óriási uradalomnak. Földet 

semmit sem adott az őrgróf a népnek; egy 

árok veszi körül a falut, s az árkon kivü 

az uradalomé minden. 

Bérletet csak pákuliczok kapnak, de jó 

ravaló, becsületes ellenzéki ember nem 

Puszta-Péterin a bérlők helyzete ázsiai 

állapot. Itt is tulajdonát képezte a község 

beltelke a népnek; az őrgróf — és pedig 

mostani — szép szerével rávette a népet, hogy 

a házhelyeket adja át neki. 

A tudatlan nép 1873-ban lépre ment, 

beleegyezett, hogy házhelyét az őrgróf meg-

váltsa potomáron. Ezzel azután rabszolgájává 

lett a nép; az őrgróf azt a bérlőt űzheti ki a 

faluból, akit ueki tetszik, ós 
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főúr gyakorolja is. S hogy mily nagylelkű 

őrgróf Pallaviczini, mutatja az, hogy soha 

még községi adót nem fizetett a szegény, 

nyomorult Péteri községben, pedig minden 

az övé; de azért nemes nagylelkűséggel 

nézi, hogy a szegény nép v seli helyette a 

közterhet. 

Mindez válaszul lesz adva a n mes őr-

grófnak czáfoló czikkére az említett berlini 

apban. 

Sadi Karnot utóda. 
(Casimir-Perier.) 

A franczia köztársaságnak ismét van törvény-

szerűen megválasztott elnöke. A kongresszus a ki-

tűzött időben tegnap déli egy órakor összeült Ver-

saillesben s noha tagja nak nagy száma miatt meg-

lehetős nehézkesen dolgozik, fél hat óra tájban mégis 

bevégezte működését s tekintélyes többséggel Casimir-

Perier Jánost, eddig a képviselőház elnökét válasz-

totta Garnot utódjává. 

A választásról a minisztertanács és kongresz-

szus küldöttei azonnal értesítették a megválasztottat, 

e percztől kezdve hivatalosan a franczia állam 

feje, a köztársaság elnöke lett. 

Az uj elnök csak 47 éves s előkelő bankári 

család ivadéka. Nagyatyja még Lajos Fülöp királyt 

szolgálta, atyja már a köztársaság buzgó h-ve volt 

ő maga republikánus hagyományok közt nevel-

kedett. Nevelése kitűnő volt s a benne rejlő tehet-

ségeket összhangzatos kifejlődésre juttatta. Az ifjú 

élénken foglalkozott irodalmi és történelmi tanul-

mányokkal, az 1870 71-iki haboruban mint hon 

védtiszt szolgálta hazáját. 1874 óta csaknem szaka-

datlanul képviselő volt s egy ideig a közoktatási, 

utóbb a hadügyi min sztériumban államtitkárkodott, 

végül pedig a képviselőház alelnöke volt. Lehetett 

volna miniszter ismetelve, de nem akart. 

Évek óta azt mondották róla, hogy a köztár-

sasági elnöki székbe vágyik s nem akarja magát 

lejárni azzal, hogy ksebb állást vállaljon. A mult 

őszszel azonban, midőn a Dupuy-kormányt a maga 

választotta uj képviselőház egész váratlanul meg-

buktatta s napokon át nem lehetett kormányt ala-

kítani, Perier végre Carnot ismetelt sürgős kérésére 

és a köztársasági! többség óhajára elválalta a kabi-

netalakitáo nehéz munkáját s egész az idei tavaszig 

miniszterelnök volt. Egyszerre azonban a szeszélyes 

többség őt is elejtette. Perier helyet cserélt Dupuy-

vel; az utóbbi lett a miniszterelnök, ő pedig a kép-

viselőház elnöke s ma ez előkelő állásból lépett a 

legelőkelőbbé, melyet a franczia nép kegye adhat, 

a köztársaság elnöki székébe. 

Az uj elnök határozott köztársasági múltja da-

czára gyakran volt annak a vádnak kitéve, hogy 

titokban az Orleánsok híve, kik alatt egykor nagy-

atyja, az egyszerű bankárból hatalmas miniszterré 

lett. Mindazonáltal a franczia kongresszus köztársa-

sági többsége ftyugodt lelkiismerettel bizta reá 

köztársaság és érdekeinek védelmét s valóban nem 

hihető, hogy azok ő alatta és ő általa csorbát szen-

vednének. Azt mondják róla, hogy sokban hasonlít 

Carnothoz. Nem nagy ész, de tiszta, becsületes jel 

lem, kimért és kissé hideg, de mindazon külső tu-

lajdonokkal ellátva, melyek a reprezentáczióhoz szűk-

ségesek. Előkelő megjelenése miatt arisztokratikus 

hajlamokkal és rokonszenvekkel vádolják, melyek 

azonban a demokratikus] világban nem vonták 

tőle a köztársaságiak szavazatát. 

De bármennyire hasonlítson Carnothoz, azt 

tartják, hogy legalább egy árnyalattal erélyesebb, 

határozottabb egyéniség, mint előde volt. Valami 

széles tervet ez erély érvényesítésére uj állása azon-

ban alig nyújt. A törvény a legvilágosabban meg-

jelöli teendőit, megszabja a határt, melyben mozog-

niok kell s ha viszályt fölidézni nem akar, ugy 

bármi erélyes egyéniség legyen, alkotmány3zerü 

hatásköréből ki nem léphet. Különösen a belügyek-

ről áll az, melyekre nézve a köztársaság elnöke 

egyszerűen a törvényhozásban kifejezésre jutó nem 

zeti akarat legfőbb végrehajtója. A képviselőházat 

csak a szintén választáson nyugvó szenátus enge-

délyével oszlathatja föl. Veto-joga nincs, s szentesí-

tenie kell a törvényt, melyet a két ház elfogadott, 

Sőt miniszterei megválasztásában is teljesen a több 

ség akaratától függ s azokkal a hagyományos jo 

ezt a tisztelt gokkal és alkotni nyszerü prerogativákkal, melyek 
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kel a monarkhikus államok uralkodói felruházvák 

nem rendelkezik, s igy alig van alkalma erélyét, 

határozottabb elve t a belügyekben érvényesíteni. 

Csupán egy tér az, hol a köztársasági elnök 

egyéniségének lehet némi befolyása És ez a külpo-

litika, melynek vezetéséért a többség bizalmából ki-

került külügyminiszter felelős ugyan, melynek sajá-

tos természete s részben kényes jellege azonban az 

államfőnek még Francziaországban is' nyomatéko-

sabb hatást nyújt. De éppen e téren nem fog Ca-

simr-Perer nagyobb erélyt kifejteni, mint előde 

tette. A béke hive ő is, mint Carnot volt s habár 

kétségkívül tőle nem várhatni, hogy a franczia so-

vinizmust szorosabb gátak közé rekeszsze, mint ed-

dig történt, hogy lemondjon azokról az államokról 

és titkos vágyakról, melyek minden franczia szivét 

áthatják, annyi bizonyos, hogy a franczi külpolitika 

eddigi medrét ezután sem fogja elhagyni. Sem har-

cziasabb, sem békésebb nem lesz az, mint eddig volt, 

hogy a jelen állapot bárm? nagy anyagi áldozato-

kat ró a népekre, egészben mégis csak tűrhető, azt 

az utóbbi évek tapasztalásai eléggé bebizonyították. 

Egészben a francziák tegnap szerencsés választást 

tettek s Európa bizalommal és megnyugvással néz-

het a köztársaság elnökének a mai nappal kezdődő 

hét évi kormányzata elé. 

el 

Helyi és 
— Érettsegi 

vegyes hirek. 
vizsgálatok. A helybeli fő-

gimnáziumban a szóbeli érettségi vizsgálatok tegnap 

kezdődtek s a mai nap folytattatni fognak. A vizs-

gálatokat Békési Gyula tankerületi főigazgató vezeti. 

A rendőrség szervezése. A belügymi-

niszter a napokban leiratot 'ntézett az alispánhoz, 

melyben tekintettel az alföldön mindinkább elhara-

pódzó szocziális eszmékre és az ebből kifolyó mun-

kás mozgalmakra, elrendeli és elutasithatatlanul 

követeli, hogy a rendőrség a város területén tete-

mesen szaporitassék, és a rendőrségnél alkalmazandó 

egyének alkalmasak legyenek és elegendő fizetéssel 

látassanak el. Ily értelemben felhívja a város pol-

gármesterét, hogy a városi rendőrség ujjá szervezé-

sére a tárgyálásokat azonnal megkezdje, mert leira-

tában meg követeli a belügymin szter azt is, hogy 

az uj szervezet legkésőbb 1895 január hó 1-én 

életbe léptettessék. Burián polgármester és Aradi 

rendőrfőkapitány azonnal hozzá kezdtek a nehéz 

munkához s két nap alatt sikérült megalkotniok az 

uj szervezeti szabályzatot, mely szerint a rendőrség 

ujjonan szervezve lesz. Erről legközelebb hosszabban 

és részletesebben irunk. 

— Színház. Solymosi Elek ur az .Árendás 

zsidó* Blun Dávid és „Perózes" Epiphanes görög 

bölcs szerepében lépett fel, mindkettőt utánozhatat-

lan művészetével játszván meg. Mellette kitűntek 

uiég Kovács és Vágó, Bokody a nők közzül Jenei 

Gyöngyike és Tajthi Etelka mindketten kitűnő ala-

kítással. Holnap Solymosi Elek ur jutalomjátékául. 

Szenes legeny, szenes lány- megy, mire felhívjuk 

közönség figyelmét. 

— A Kossuth szoborra, mely Szentes vá-

ros piaezterén lesz felállítva, Mészáros István 

város képv selő ur gyűjtő ivén adakoztak : Mészáros 

[stván. Hegedűs Ignácz. Csillag Ármin. Rúzs Molnár 

János. Rúzs Molnár István. Kanász N. István, özv. 

Török Bálintné. Simon Eduárd 1—1 frt. özv. Kátai 

Ágostonné. Kása János 60-60 kr. Hegedűs Czecz 1. 

özv. Krausz Kárkné. Szabó András. Brüll Ferencz. 

ifj. Kovács Sándor. Rozner Dávid. Hoflfman Jakab. 

Szabó Jánosné. Kürti Sándor. Fábán N. Sándor. 

Piti M hály. Fodor Imre. Veres P. Mihály. Barta 

Sándor. Böszörményi Jánosné. Marcsó Anna. Hege-

dűs Márton. Piti János 50 50 krt. Barta Jánosné. 

Soós Mihályné. Sarkadi Sándorné. 40 -40 krt. La-

bádi Sándor. D. Szűcs Sándor. 30 -30 krt. Kutas 

János. Kunos József Katona József. Barta István 

Madarász István. Vass Imre. Molnár Mihály. Nagy 

Lídia. Kajtár János. Csendes János. Virágos Juszt ka. 

Somodi István. Molnár Bálint. Nyiri Rozál a. Kunos 

Imre. T hányi József 20-20 krt. Csák József. Tar-

nóczi. Barta Imre. Miskolczi Ferencz. Siprikó Sán-

dorné. Szabó Mihály. Németh Lidia. Győző Molnár 

Mihály. Nyiri Imre. Horváth Sándorné. Dékány Jó-

zsefné 10—10 krt. Barta Sándor. Virágos T. Mihály. 

Bese Bálint. Kövér Sándor. Kerek István. Kerekes 

Zsófia. 5-5 krt. Szarvadi Mihály. 3 kr. Török Ist-

ván, félegyházi 2 kr. Ö s s z e s e a : 21 frt 75 kr. 



75 . szám. 

P a p p L á s z l ó városi képviselő ur gyűjtő 

ivén adakoztak : Németh Lajos tanitó. Papp László 

tanitó 1—1 frt. Soós Mihály 20 krt. Szeder Imre 

Vrana Bálint 15—15 krt. Páh' János Vecseri Antal. 

Németh Pál. Nagy Géza. Rúzs Molnár Sándor. Dóczi 

Imre. Gyarmati Sándor. Dögei Kálmán. Bagaméri 

Lajos. Kürti János. Kuti Ferencz. Kotymán Mihály. 

Érsek Zsigmond. Győr Ferencz. Németh Jenő 10— 

10 krt. Sáfán Imre 8 krt. Becsák Antal 6 krt. Nagy 

Imre. Kánvási Imre. Debreczeni János. Győző Mol 

nár Mihály. Kása János. Vass Antal. Székely Lajos. 

Körösi Imre. Somogyi Sándor. Musa Zsigmond. K. 

Nagy Lajos. Görbe N. Imre. Berényi János. 5—5 krt 

Vass Lajos. Kanász N. István. Fazekas Péter. Csen-

des Albert. Vass József. Juhász Sándor. Vida Szűcs 

János. Papp Imre. Takács Imre. Berényi Ferencz. 

Győző Molnár Imre. Bereczki János Papp Kálmán. 

Szóllát András. 4 -4 krt. Kondor József. Sz lágyi 

Kálmán. Balogh Szabó Bálint. Székely Antal. Lé-

nárt István 3—3 krt. Hazverő Szabó Sándor. Váczi 

Gergely. Szabó Mihály. Serkéd Sándor. Rácz Ferencz 

Szoboszlai Szabó Sándor. Kanász N. Imre. Gilicze 

István. Szépe Antal. Kanfi Horváth Bálint. Serkédi 

Imre. Czukor Manó Gáspár Imre. Buzi Lajos. Szé-

kely Bálint. Vári Sándor. Erdei Sándor. Horváth 

Mihály. Sarkadi N. Ferencz. Gulyás Imre. Pápai La-

jos. Lénárt Sándor. Paksi Lajos. Kis Hajdú Imre. 

Pálfi János. Ny ri Imre. Kovács Imre. 2—2 krt. 

Gsala Sándor. Répa Ferencz. Gál István. Tóth Imre 

Törők József. Fazekas Bál nt. Németh Lajos. Dobos 

Ferencz. 1—1 krt. ö s s z e s e n : 6 frt. 13 krt. 

— Gyenge eredmény. Hm.-Vásárhelyen 

az érettségi vizsgálatok tegnap lettek befejezve, az 

eredmény nem valami kielégitő; mert 32 jelölt kő 

zül megbukott, 12. 

— Az uj-szentesi telepeseknek száz féle 

bajai között nem utolsó helyen állnak a napi ren-

den levő kissebb-nagyobb lopások. A mult évben 

körülbelül 27 kisebb-nagyobb lopás történt, a nél-

kül, hogy a tettes kézre került volna. E hó 22-ére 

viradóra Serkédi Lajos telepesnek a kárára elloptak 

két lovat egy szürkét és egy pejt, nyaklót és egy 

kocsi-kőtő-kötelet. Ugyanazon éjjel B. Szabó Imré-

től elloptak egy 90 frt értékű sárga kocsit, hihető, 

hogy azok a gazemberek a kik a lovat elvitéték, 

mert a lóv nyomok a B. Szabó Imre udvarán ve-

zettek keresztül, Serkédi még 11 órákkor éjjel adott 

enni a lova nak s már 2 órakor hült helyük volt. 

A károsult felek egész Aradig nyomoz'ák a tettest 

Aradnál azonban elvesztették a nyomukat. A csend 

őrség nyomoz. (Beküldetett.) 

^ I j e l l rendzavarók. A mult valame-

lyik nap éjjelén egy duhaj részeg csapat abban ta-

lálta örömét, hogy a város tulajdonát képező utczai 

lámpásokat beverte. A kedélyes ifjakat azonban té-

tén csípte az ezúttal szemfüles rendőrség s leije-

gyezte neveiket, mit ezúttal elhallgatunk. 

— Talált fülbevaló. Schnur György táncz-

tanár egy arany fülbevalót talált, melyben ékkő 

van. A magát kellően igazolni tudó tulajdonosa a 

a fülbevalót a rendőrségnél átveheti. 

— Az aradi vásár mint lapunk mult szá-

mában tevesen irtuk nem julius hó 8-án hanem 

julius hó 6-án veszi kezdetét. Felhívjuk erre újból 

iparosaink s a gazda közönség figyelmét. 

-- Táncziskola-megnyitás. Schnur György 

táncz- és illemtanár julius hó 5-én nyitja meg a 

gymnasium torna-csarnokában táncziskoláját, a hol 

naponta fi —8-ig jelentkezni lehet. Felhívjuk reá a 

táncz kedvelők figyelmét. 

— A tolvaj kispap. Furcsa erényeket szitt 

magába az esztergom; papnevelő-intézetben az egy k 

papnövendék. Egy értékes kelyhet, a mely ezreket 

ér, ellopott és földarabolva, apránkint eladt.a. A tol-

vajlást ugy fedezték fel, hogy házkutatást tartottak 

a papnővendékek lakásán és többek közt a tettes-

nél is, a ki elég v gyázatlan volt, hogy a kehüynek 

még el nem adott részét otthon őrizte. A tolvaj 

kispapot letartóztatták. 

— Gyi lkos v i l lám. Martonoson nagy vihar 
dult a napokban. Mint kolozsvárról irják, öt mar-
tonosi ember szénát gyűjtő41 a réten és ott érte 
őket a vihar. Egy nagy fa alatt húzták meg magu-
kat Alig álltak ott tiz perczig, a villám bele ütött 
a fába. Az emberek közül kettőt agyonsujtot, egyet 
súlyosan megsebes tett, kettő teljesen sértetlen ma-
radt. A villám áldozatait nagy részvét mellett te-
mették el 

— A oláh lázadás apostola. A gyergyó-

SZENTESI LAP. 

szentmiklósi vásáron egy oláh fuvaros torkaszakad-
tából kiabált a .magyar zsarnokok" ellen mondván: 

Legközelebb kitör a nagy oláh háború és ak-
kor a muszka czár segítségével el fogjuk kergetni 
a magyarokat és megosztozunk a földeken ! 

A csendőrök persze nyakonragadták a prófétát, 
a ki nagy meglepetésökre azt vallotta, hogy K rály 
Jánosnak hívják, magyar származású és apját 1848-
ban megölték az oláhok. 

Király János apja halála után az oláhok kö-
zött növekedett fel és teljesen eloláhosodott. Még 
azt is elhitte, hogy az apját teljes joggal ölték meg 
az oláhok, hiszen magyar volt! A fanatikus bolon-
dot átadták a királyi járásbíróságnak. 

— Elásott gyermekholttest Budapes-
ten a városligetben. A nagy iparcsarnok észak-
nyugati sarkához közel, a bokrok közt egy munkás 
e hó 26-án délután elásott gyermekholttestet talált. 
A körülbelül 3 éves fiu holtteste két hete lehetett a 
főidben, 10—15 czentiméternyire elásva. A vizsgálat 
adatai szerint valószínű, hogy a kis fiút — a k nek 
a kiléte edd g nincs megállapítva — az anyja verés 
közben véletlenül agyonütötte s aztán féltében elásta. 
Többen 

342. oldal. 

Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 7 óra 35 perc éjjeli 
7 órakor reggel. 

Szentes—h.-tn.-vásárhelyi vonal. 
Szentes—H.-M.-Vásárhely. 

Szentesről indul 4 óra 50 perc* éjjel, 8 óra 45 perez 
reggel, 5 óra 15 perez délután. 

H.-M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
37 perez délelőtt, 7 óra 08 perez éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—Szentes*. 
H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, l óra 

10 perez délután, 8 óra 10 perez éjjel. 
Szentesre érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, t óra 00 perez 

délután, és 10 órakor éjjel. 

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

H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 04 perc reggel, 4 óra 
03 perc délután, 9 óra 26 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 8 óra 00 perc reggel, 4 óra 38 perc 
délutón, 10 óra 20 perc éjjel. 

Szeged — H.-M.-Vásárhely. 

Ssegedröl indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 30 pere délelőtt 

ugyan s azt vallották, hogy két hét előtt ,6 óra ^PJT«®?^ t , x u , A , ff . 
látták, hogy egy asszony a kis fiút borzasztóan ütle-05 ^ ' ¿ ^ T ^ ^ J L ^ 17 ^ ^ 11 °r8 

gelte a népliget táján. A tanuk a gyermekre a ru-!_ 
háirúl ismertek. A vizsgálat folyamatban van. | Budapest-félegyháza-csongrádi vonal. 

* Két évig a vizben. A napokban Bpesten a 
főváraház előtt egy teljesen szétmállott férfi holttestet; Budapest—Csongrád. 
fogtak ki a Dunából. A tetemen rendőri nadrág- és Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 2 óra 25 perc 
zobbony-foszlányok vannak, lábain hosszúszárú csizma délután, 4 óra 25 perc délután. 

S egy kardhüvely, mely 669. számot viseli. Azt hi- Fiiegyházára érkezik 12 óra 11 perc delut:in 4 óra 47 

szik, hogy az illető Meres Mihály nyiradonyi szüle- Perc óra
AI

57 esle' 
tésü gör kel. 29 éves II. ossztályu rendőr a ki raég perc J ^ t mdü l 12 óra 25 perc délutaD' ° óra 10 

1892. évi október 28-án tünt el. Meres Mihály ugyanis Csongrádra érkezik 1 óra 25 perc délután, e; óra 10 

az emiitett napon Tállyai Gergely rendőrtársával perc este. 

Ó-Budára ment mulatni. Mulatozás közben ismeret-1 Csongrád—Budapest. 
séget kötöttek több hajóslegénynyel, kiknek társa-' ^ , , . . . . . ^ ... 1Jtl4 , . 
¿Zxu l ; i í • i i a l x i i i  1 Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 2 ora 4o p. .1. u. 

ságában három leány is volt. A hajóslegenyek ek- FéUgyházára érkezik 10 óra 21 perc délelőtt; 3 óra 
kor azt indítványozták, hogy menjenek át a Dunán 46 perc délután. 

csónakon, a mire Tállyai ellenzése daczára Meres Félegyházáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 13 

beleegyezett. Kiment a vendéglőből s azóta nem jött Perc
 érkexik { óra ^ erc délután 

vissza. Valószínűleg ittes fővel a vizbe bukott, bele- perc est*
 pe*re r 6X1 ra perc u ' 

halt. Beszállították a temető halottas házába. 

** A dunán tu l i pénzhamisítók. Mint la-
punkban már emlitetük, a pénzhamisítók bünügyé-

Félegyliáza—szegedi vonal. 
. Félegyháza—Szeged, 

ben a csendőrség nagy apparátussal folytatja a nyo- Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

mozást. Szervezett bandáról van SZÓ, mely hamis Dorozama felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 48 pere délután, 

pénzeknek gyártásával és előterjesztésével foglalko- Szegedre érkezik 1 óra 47 pered. u. 5 óra45 pere d. U 

zott. A banda tagjai országos vásárokon terjesztet-1 Szeged—Félegyháza, 
ték a hamis pénzt. Különösen sok hamis tízforintost Szegedről indul (Dorozsma, "-zatymaz, Kistelek, Puszta-

hoztak forgalcmba junius 24-én és 25-én a mo- Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 2 óra 31 perc délután 

hácsi országos vásár alkalmával. A hamis tiz forin-^ F f j y ^ i e á r a érkezik 11 óra 04 Perc délelött' 4 6ra 

tosok bonyodalmas helyzetbe sodorták az eladókat, perc u an 

sok olyan ősszekoczczanás mérges szóváltás történt,' 
mely pörrel fog végződni. A tízforintosokon az * 

1610, 1613, 1014, 1616, 062, 282 
számok szerepeltek. A nyomozás már eddig is kide-
rítette, hogy a szálak nemcsak a dunántuli megyékre, 822./1894. A báboczka-mindszenti szak. igazg. 
hanem Bács és Pestmegyékre is kiterjednek. Szerém- _ _ ^ m _ . _ . ^ 
ben e hó 25-én négy egyént tartóztattak le, vala- P Ü i ^ í l I A l t l l l i r < l e i l i f i C l i y • 
mennyien pénzhamisítókkal állanak összeköttetés- . . .. . . . , . . 
ben. A vizsgálat befejezése után az összes vádlottá- A körös-tisza-marosi ármentesito és bel-
kat (edd g 15 letartóztatás történt) Bpestre hozták, viz szabályozó tarsulat Il-ik szakaszán épi-

Vi^be fult huszárok. Zalaegerszegről irják. tendő mindszenti kurczatorki szivatyú telep 
hogy az ottan állomásozó honvédhuszárok közül e kőmives, ács, asztalos és lakatos munkálata-
hó 24-én délután két ujoncz daczára a sz goru i r a ezennel pályázat nyittatik. Az anyagokat 

S S Ü T U b a ^ ^ ^ ú ^ r i e m 1 5 S { a kőmives és ács .unkákhoz a társulat adja, 

úszni, amint a vizbe lépett azonnal elmerült. Paj- ugy szintén a beton alapot is a társulat ál-
tása segítségére sietett, de az oly erősen kapaszko- litja elő, melynek elkészültétől számított egy 
dott bele, hogy mind a ketten elmerültek s többé hónap eltelte után veheti kezdetét a fal rakás. 
nem is kerültek elé. A borzasztó látványt többen a: ^ kőmives munka a kémény és a gép-
partól nézték, de nem merlek segtségükre menniA, f l ova inak felrakásából és annak mellék 
A vizbefult katonák holttestét később kifogták ¡ h á z íaiazatainak leirakasanoi es annaK menete 

- A n a r k i s t a merénylet a templomban munkálataiból áll. A gépház 360 nsz. me-
Amsterdamban történt, hogy a templomban egy ternyi területen körülbelül 800 kbmtr tégla 
pap beszédet tartott az anarkizmus ellen s mikor falazatból áll, s a munka megkezdésetői szá-
befejezte, lelépett a szószékről, odaugrott hozzá Van1 mitott 6 hét alatt belső puczolással tégla 
der 
ai 

Rivan és e kiáltással: Éljen az anarkia! — padozattal, ács, asztalos és lakatos munkák 
agyonszúrta a papot. A templomban óriási zűrzavar , , v f l t t téliesen befelezendő 
keletkezett, a nők hangos síkoltással menekültek a kaA l ^ J e s e n . 7 i e j e Z

Q
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templomból, a bátrabb férfiak pedig a gyilkos anar-
kistát lefegyverezték és átadták a rendőrségnek. 

Vasúti menetrend. 

Budapest—Szentes. 
Budapströl indul 8 óra 25 perc reggel, 1 óra 55 perez 

délután. 9 óra 15 p. este és 10 órakor éjjel. 
Szolnokra érkezi* 11 óra 24 perc délelött, 3 óra 53 perc 

délután. 11 óra 12 p. éj. 1 óra 07 perez éjjel. 
Ssölnokról indul 11 óra 5<S perc dé!elöt\ 4 óra 35 perc 

délatán, 3 óra 55 perc éjjel. 
Szentesre érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 

este, 8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

Szentesről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 óra 37 pered. • 
6 óra 20 perc este. 

Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. a. 
10 óra 1 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d, u 
2 óra 39 perez éjjel. 5- óra 23 p. reggel. 

A kémény mintegy 330 kbmtr falazat-

ból fog állani, s a munka megkezdésétől 

számított 8 hét alatt fejezendő be. 

Az összes munkálatok csak együttesen 

adatnak ki. 

Az ajánlatok a szakasz hivatalánál meg-

szerezhető ajánlati iven, 260 frt bánat pénz-

nek a társulati szakasz pénztárnál történt 

lefizetését igazoló elismervénnyel együtt, 1894. 
julius hó 10-ig, Szentesen a szakasz-igazga-

tóságnál nyújtandók be, hol a részletes ter-

vek megtekinthetők és felvilágosítások nyer-

hetők. 

Szentesen, 1894. junius 19-én. 

Sehneider József, 
2 3 h. igazgató, szakasz méri tök. 



4. oldal. 

É l r t e s i t é H . 
Van szerencsém a nagyérdemű hölgy-

közönséget értesíteni, hogy Debreczenből 

a nöi ruha varrásbaii 
mint tökéletesen gyakorlott varrónő elegáns, 

diszes és egyszerű ruhákat jutányosán készi 

tek. A nagyérdemű hölgyközöuség szives párt-

fogását kérve 

kitűnő tisztelettel: 

1—3 Rózsa Erzsi. 
Lakásom Szentesen I. tized 253. szám alatt, 

(A Lankóczi-féle házzal átal.) 

K O T Z Ó P Á L 
GÉPÉSZMÉRNÖK 

B U D A P E S T , Üllői-ut 18. szám alatt. 

SZENTESI LAP. SZÁN 

<2232 aü. - 894. Szentes város adóhivatalától, vattak meg, adótartozásaiknak az adókönyvecs-
UlDnrTIV/iriMV ¡kéikben történt bejegyzését követő 15 nap 

, H l n U L ! m t lNY . ¡alatta városi adóhivatalban benyújthatják. 

Szentes város 1894. évi IV. oszt. ker.i A határidőn tul elkésve beadott felszó-

5adó kivetési lajstroma a városi adóhivatal-¡lamlások tigyelembe vétetni nem fognak. 

Ajánl 2V2, 3, 3V2 és 4 lóerejű 

hZÖUES C S É P L Ő K É S Z L E T E K E T , 

továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lóerejü 

siues í f ő z c s é p l ő k é s z l e t e k e t , 
hosszú szalmarázókkal, alsó szelelővel és rendkívül 
nagy felületű rostákkal, árpahéjazóval és választó-

hengerrel, 

fa- és szénfütésü és eredeti szalmafütö 
G Ö Z M O Z G O N Y C Z A T 

^ Továbbá K. GAKKEITT & SONS felül 
mulhatlan 40% tüzelőanjag inegt ikaritó 

Coiiipoucl gőzuiozgonyokat 
lej^ubban elismert bmi id íor t i ö nműködő ame-
rikai kévekötő arató gépeket. Eredeti amerikai 
szeiiagyűjtőit 1 vagy 2 ló befogására ;i!k ilma/ható 
comb nalt rudda1. Sorvetö- es szórvavető gé-
peket és mindennmü egyébb kisebb gazdasagi 

gépeket. 3 — 6 
Jutányos árak ! — Kedvező feltételek ! 

ban a f. é. junius 25-IŐ1 — julius 2-ig oly| 

figyelmeztetéssel iesz közszemlére kitéve, hogy; 

mindazok kik a kivetésben meg nem nyűg- 2 _ 3 

szanak, felszólamlásaikat, és pedig : 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 

adónemmel már a mult évben is meg voltak 

róva, a lajstrom kitételének napjától; 

Szentesen, 1894. junius 23. 

Bugyi A utal, 
h. aü. tanácsnok. 

Mezey Mór 
lapistói tanya-földje több évre haszonbérbe 

b) azon adózók pedig, kik'a most kive- kiadó, értekezni III. t. 23 sz. alatt a fent írttal. 

tett adónemmel e kivetési évben először ro-

Az 1891-iki s z e g e d i fa-butor k i á l l í t á s o n ezüst o k l e v é l l e l k i t ün t e t v e . 

Kárpitom fintor-raktár megnyitás! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy { 

g^gSzentesen, özv. J)obray Sámloriié úrnő házában, (Kos suth-utcza)j 

a mai kor igényeinek megfelelő 

I KÁRPiTCS BÚTOR ÜZLETET 
nyitottam. 

Készletben tartok mindennemű kárpitos bútort. 
Valamint elvállalok minden e szakmába vágó munkákat u. m. : s ^ a l o n j 

«»a g a r n i t ú r á k , o t t o m á n o k , h á l ó - és e b é d 1 ő-d i v á n o k, ruganyos ij 

íöű d e r é k a l j a k, f ü g g ö n y ö k készítését stb. bútorok be- és kicsomagolását.! 

| ^Kég i bútorokat az ujabb divat szerint átalakítok. j 

íáp) Midőn a n. é. közönség becses tudomására hozom, azon megjegyzést^ 

j rS teszem, hogy nálam csakis jó és szép kivitelű munkák vannak raktáron. Könnyebb í 

gSg kivitelű munkákat megrendelés utján kívánatra készítek. 

Miért is a n. é. közönség becses pártfogását kérve. 

Szentes, 1894. junius hó. Maradok tisztelettel: 

Feuerer Ármin, 
kárpitos és diszitő. 

Ej»y j ó házból való fiu tanouczul felvétetik. 

W S " 1 ' ^ ^ Sff^SStf&SSS&Wm 

DÍSZES 

SZÁMLÁK, JEGYZÉKEK 
ÉS 

TUDÓSITÓLtVELEK. 
ÍZLÉSES 

MEGHÍVÓK 
ES 

TÁNCZRENDEK. 
DIVATOS 

K O N Y V N Y O M D A , 

KÖNYV-ES HIRLAPKIADÓHIVATAL. 

Huszonhárom óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 

megfelelő betűkkel és gyorssajtóval felszerelt 

MINDENNEMŰ 

TÁBLÁS KIMUTATÁSOK 
ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRI 

M E R L E G E K . 

E L J E G Y Z É S I É S E S K E T É S I 
KÁRTYÁK. 

ÉTLAPOK, 

KÖZSÉGI ÉS YAROSI 

HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

Á R J E G Y Z E K E K , 
CZ131- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

melyben minden e szakmába vágó munkák a 

legjutányosabb áron, csinos kivitelben gyorsan 

és pontosan készíttetnek el, ajánlom a n. é. 

közönség szives pártfogásába. 

TISZTELETTEL : 

SIMA TtKtMZ. 

IDŐSZAKI ÉS 

fÚlYÓmATÖK, 
HÍRLAPOK MÜVEK. 

DÍSZES KIVITELŰ 

SZALAGARANYOZÁSOK 
ÉS SZÁMLÁK . 

I PAR ÉS KERESKEDELMI 

„SZENTESI LAP" 
cziiiiű, hetenként háromszor megjelenő poli-

tikai lap kia<lri-hivatala. 

CSINOSAN KIÁLLÍTVA. 

MINDENNEMŰ 

UGYYEDI ÉS IRODÁI 
NYOMTATVÁNYOK. 

MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

tEVElFAÍWOK 
ÉS BŐIT ÉKOK. 

CZÉGNYOMÁSSAL. 

i 

Sientes, 1894. Nyomatott Sima Ferenci gyorswj tóján. 




