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Előfizetési árak: 

Egy evre . . . . 5 frt — kr. 

Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed evre . . . 1 frt 25 kr. 

Sae rkesz t őgég : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részéi illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nezve 
A iap egy oidaia 24 helyre van Deosztva 

Egy nely ara 90 Kr. Helvegdij minden 

óeiktatastol külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor köoyvkeresKe 

¿esetien is felvetetnet. 

Bermentetlen levelek csak ismert lezel 
tői fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 

minden egyes sor közlese 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 
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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor koayv- es paplrkereskedesébai. 

Ugyanitt egyes szamok is kapható1 

Szentes, 1891. febr. 24. 
^ ^ Teé§rFábián községnek Szenteshez való 

csaToftatása képezte a folyó hó 24-én tar-

tott megyei közgyűlésnek egyik legfontosabb 

tárgyát. 

Nem vitatjuk most azt, hogy Teésnek, 

Fábiánnak magának mennyiben áll érdeké-

ben Szenteshez való csatoltatása, s mily tűr-

hetlen állapot az, hogy a Teés s Fábián 

cim alatt legnagyobbára szentesi polgárokból 

álló pusztaközség adófizetői élvezik Szentes 

adminisztrationális és kulturális életének elő-

nyeit, anélkül, hogy Szentes fejlődéséhez, 

anyagi, erkölcsi előhaladásához csak a leg 

kissebb áldozattal járulnának. 

Ezeket a kérdéseket most nem vitatjuk, 

hanem meg akarjuk vitatni azt a politikát, 

melyet a vármegye vezetői Szentessel szem-

ben még ily fontos és kivételes adminisztra-

tiónális érdekből is űzni jónak látnak. S 

meg akarjuk e kérdéssel szemben világítani 

az alispán gondolkozásmódját. 

A megye főbb tisztviselői a kérdés tár-

gyalásánál maguk elismerték, hogy az, mely 

szerint két oly puszta, mely területileg egy 

egészet nem képez, s melyek egyikének sincs 

saját területén a községi külön lét és önálló-

ság fogalmát és jellegét biztositó székhelye, 

mint község nem szerepelhet. — Ez vissza-

élés a községi lét geográfiái fogalmával. — 

Elismerték, hogy az az állapot adminisztra-

tionális szempontból tűrhetetlen, s ennek 

dacára a megyei többség ezúttal nem tartja 

teljesíthetőnek Szentes azon kívánságát, hogy 

Teés és Fábián község akár arra utasíttas-

sák, hogy Szentessel, a Szenteshez való 

csatoltatás iránt tárgyalásba bocsátkozzék, 

akár hogy, ha ez nem sikerül, akkor ez a 

tisztelt két puszta, ha nem akar bejönni hoz-

zánk, hát menjen ki. Azaz adminisztrálja ma 

gát saját udvaráról és ne Szentesről. 

Hogy lehet ez? — kérdi bárki jogosan, 

hogy ezt az állapotot türhetlennek tartják a 

tisztelt vármegyén; de rajta javítani nem 

akarnak? Türhetlennek tartják; mert az igaz-

ságot, a kézzel fogható tényt megtagadni nem 

lehet; de javitam rajta nem akarnak; mert 

minél tűrhetlenebb állapotnak nyújt védelmet 

a megye Teés és Fábián érdekéből, annál 

biztosabban számolhat Stammer és az ő 

mai irányzata a teés és fábiániak támoga-

tására. 

Tehát ez nem egyéb, mint érdekszövet-

kezetet létesíteni és erősbiteni, a megye mai 

irányzata számára. 

Ezért nem lehet Szentesnek kebelező 

szándéka mellett ezúttal álláspontot foglalni 

a vármegyének. S azután azért; — mert 

mint az alispán kifejezte magát — ha most 

belemegyünk Teés és Fábián községi autono 

miájának megtámadásába, akkor következnek 

a többi megyei kö/ségek. 

Ezt mondta az alispán. 

Miféle községeket értett ő itt, melyek 

Teés és Fábián után következhetnek? 

Az uradlami községeket. 

Ez tehát előre védelemnyujtás a soha 

senki állal meg nem támadott uradalmi köz-

ségeknek és intelem ezek felé, hogy ime: 

Szentesnek törekvése van a ti létetek ellen, 

s a megye ezt védi, tehát ti is védjétek a 

megyét. 

Tehát igy mesterségesen csinált rémmel 

van teremtve egy érdekszövetkezet, s ezzel 

van a megyei közadminisztratió érdeke hát-

térbe szorítva. 

S az a sajátságos, hogy ezen, egyenesen 

Szentes létérdekét nullifikáló megyei politika 

még szentesi emberek, sőt tekintélyes férfiak 

közt is talál támogatót. 

Szentesnek azonbav a megye határoza 

tánál megállni nem lehet, hanem küzdeni to-

vább saját igaza érdekében! 

Mert ha Teés és Fábiánnak községi léte 

ugy, amint ma van, adminisztratiónalis szem-

pontból türhetlen, minthogy az is, akkor 

ezen az állapoton változtatni kell, s mivel a 

megye politikából ellene van, mellette kell 

lenni a kormánynak közérdekből! © 

Megyei közgyűlésből. 
Két napi közgyűlése volt a vármegyének f. hó 

24 és 25-én. — S valljuk meg az igazat, hogy an-

nak a harcznak, mely ma a vármegye vezetésével 

szemben fclyik, megveközéleti szempontból meg van 

az az előnve, hogy a hajdan csendes, néptelen me-

gyei gyűlések most rendesen népesek és elevenek. 

A megyei obligatórius többség berukkol rendesen, 

hogy a szükségszerű védelem mindig kész legyen a 

az alispán számára. A kitartás kezd ugyan mar la-

zulni; mert a korhadt, gyenge rendszer védelmében 

napról-napra veszti erejét a védő sereg. De hát a 

tisztesség és pártfegyelem ugy kívánja, hogy ne 

hagyják magukat. Hát ne hagyják! Helyes. — Ami 

rossz és ami tarthatatlan, összeomlik önmagától is. 

Nem lehet azt mondva csinált lelkesültséggel 

fenntartani. 

Szóval éberebb élet megyénk közgyűlésén még 

nem volt, mint most folyik. 

A f. hó 24-én tartott közgyűlés népességének 

különben egy kegyeletes tény is magyarázatául 

szolgálhat. 

Ekkor lepleztetett le Kárász Anna arcképe. E 

derék honleány 100 ezer forintos alapítványt tett, 

melynek egyharmad részéből Csongrádmegye négy 

ösztöndíjas gyermeke nyer neveltetést. — Fejedelmi 

alapítvány, mely méltán utalta a vármegyét arra, 

hogy Kárász Anna arcképét a megyeház tanácsko-

zási terem számára lefestesse. 

Az arcképleleplezés f. hó 24-én a közgyűlés-

ben történt meg. Az emelkedett szellemű emlék-

beszédet Kiss Zsigmond megyei képviselő tartotta. 

Valóban templomi ünnep volt a gyűlésben, mig a 

beszéd tartott, s a kegyeletes érzés már-már ahitatta 

valt, mikor a nagylelkű alapitó arcképéről lehullott 

a lepel, s latta a közönség szinte eleven vonasait 

a nagy leieknek, kinek neve örökké élni fog Csongrád-

megye baládataban. 
* 

* * 

Ez ünnepély utan a megyei elet prózájaba tert 

át a közgyűlés. Felolvastatott az alispan negyed-

éves jelentése, mely szó nélkül tudomásul vete-

tett; mert ekkor még a képviselők felszólalni kesz 

része mindig a Kárász Anna emieke iránti kegyelet 

hatasa alatt volt. 

Az e^ő fontos és nagy vitara alkalmat nyujto 

tárgy Szentes városának azon határozata volt, hogy 

Teés es Fábián Szenteshez csatoltassek. — E targy-

ban az alispan az érdekelt varos és két pusztakóz-

ség kiküldöttei közbejöttével targyalast tartott. De 

semmi megállapodás nem jött letre; mert Tees es 

Fábián kiküldöttei nem akartak Szenteshez csatla-

kozni. Az állandó választmány erre azutan azzal a 

javaslattal állt elő, hogy ennek folytan Szentes va-

varos képviselőtestületének kérelme ezúttal nem tel-

jesíttetik. 

E tárgygyal lapunk más helyén bővebben fog-

lalkozunk s itt csak a tárgyalás momentumait és 

egyes sajátságos jelenségeit kívánjuk kimutatni. 

Szentes város 1886-ban hozott hatarozataval 

a két pusztaközség bekebelezését kivanja, s a pol-

gármesteri előterjesztés, mely két évvel későbben 

kelt, már csak annyit kiván, hogy Tees és Fabian 

hivatalos helyisége tétessék ki Szentesből. 

Hogy miként juthat a polgármesteri előter-

jesztés a város közönségének elhatarozasával szem-

ben ily homlokegyenest ellentetben, azt kideríteni 

Szentes város képviselőtestületének lesz feladata; 

mert ez az ellentmondás ket kézzel ragadtatott meg 

a vármegye vezetői által arra, hogy Szentes jogos, 

törvényes törekvéseinek ellentétes magyarazatokat 

a hassanak. 

Sima Ferenc megyei képviselő egyébiránt 

hosszabb, indokolt beszédében kiemelte, hogy eme 

kérdés tárgyalásánál az, hogy a polgármester mit 

kér, nem irányadó; mert döntő egyedül az, hogy 

mi foglaltatik a városi közgyűlés hatarozataban, 

amennyiben a polgórmrs ernek nincs jopa azért kérni, 

mit a város kivan. S mivel a varos a ket puszta-

község bekebelezését kivánja, annalfogva a targyalas 

arányban vezetendő. — S igv az a kérdés, hogy 

Teés és Fábián ugy, amint ma vannak, képviselik-e 

egy község önállóság fogalmat ? Fentarható-e admi-

nistrationalis szempontból ez az állapot ? Ha nem, 

akkor a két pusztaközség arra utasítandó, hogy a 

becsatoltatás iránt bocsátkozzék helyesebb egyez-

ségi tárgyalásba. 

Stammer alispán veszedelmet lát benne, ha 

a két község autonomiái megbolygattatik, mert akkor 

ennek után iránya többi megyebeli községek. (Az 

uradalmi községeket értette.) 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester azt hiszi 

hogy a közgyűlés határozata és az ő előterjesztése 

; között az eltérés onnan lehet, mert ő az esetre kéri 

i a két pusztaközség székhelyének helyről való kité-

. telét, ha a bekebelezés keresztül nem volna vihető. 

; Egvébként ezen állapotot tűrhet annak tartja, s rá-

mutat közrendészati és közegészség és áldott egész-

ségügyi szempontból ama visszás állapotra, hogy 

Teés és Fábián lakosságát tényleg fent adminiszt-
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rálja s ezek mégis önálló községként szerepelnek. 

Ez nem tartható állapot. 

Holcer Adolf jogi szempontból bírálta Teés 

és Fábián fenállasanak sérthetlenségét, Réti 

Ferenc pedig a községi autonoraiát védi a két köz-

ségben, Kristó Nagy István igazat ad abban, hogy 

Teés és Fábián Szentesen élődik; de amiért Szentes 

polgármestere a közgyűlésnek ellentétes kérelmet 

terjesztett elő, annálfogva pártolja az állandó vá-

lasztmánynak Szentessel szemben alló javaslatát. 

Kátai Pál János, Udvardi Sándor Sima Ferenc in-

dítványa mellett foglalnak állást és többen illuszt-

rálják azt a tarthatlan állapotot, mely ma Szentes, 

Teés és Fábián közötti adminisztracionális helyzet-

ben fekszik. Hódi János teési bíró nem naratja a 

bekebelezésnek. 

Rövid két órai vita folyt ezen tárgy felett, míg 

vegre az allandó valasztmany javaslata 22 szotöbb-

seggel elfogadtatott. 

Utána következett egy szintén hasonló: de 

elleniiranyu ügy. Tömörkény pusztanak különfl köz-

séggé való alakulasi törekvese. — Ez a puszta 

Mindszenthez tartozik. 2500 leiekkel bir es tizet 5100 

írt allami adót. — Előre lathato, hogy csak gyenge 

község lenne belőle s az elvaliassal gyengittetnek a 

mar viragzasnak indult Mindszent. A közgyűlés egy-

hangúlag elejtette a tömörkényiek kerelmét, 

Több rendbeli szamadasok voltak eme gyűlé-

sen, melyek masnap inteztettek el, mar nagyon laza 

erdeklődés mellett. 

Városi közgyűlésből. 
Szentes varos képviselőtestülete tudvalevőleg 

a f. hó 26. és következő napjaira közgyűlésié volt 

egybehiva. A közgyűlés első napja tegnap folyt le. 

Az űlesen Magyar Jozseí h. poigarmester elnökölt, 

miután öarkadi-Nagy Mihály polgármester nővéré-

nek halala miatt akadalyozva volt az üles vezete-

seben. 

A közgyűlés mterpellatióval vette kezdetét. Ka-

tai-Pal János intézett kérdést Aradi Kalman rfőka-

pitanyhoz az utcai zenekiseret korlatozasa miatt. 

Erről lapunk más helyen emlekezyon meg bő-

vebben, itt csupán annak registrálasara szorítkozunk, 

hogy a fókapitany visszavonta rendelkezéseit s ez-

után is minden díjfizetés nélkül szólhat a zene a 

naszkiséretek alkalmaval. Az interpellatió ilyetén 

kedvező eredmenye a legjobb hatast keltette a va-

rosatyak köreben. 

Ezután a polgármester éves jelentese olvasta-

tott fel az 1890-ik közigazgatasi év lefolyásáról. A 

kiváló gonddal készitett terjedelmes jelentes felolva-

sasa csaknem ket teljes órát vett igénybe. A jelen-

tés, melyre meg vssza lógnak térni, elfogadtatott 
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ugyan, azonban kimondta a közgyűlés, hogy jövőre 

ezen jelentések sokszorositandók s még olyan idő-

ben kiosztandók a képviselők között, hogy az abban 

foglaltakról mindenki előzetes tudomást szerezvén, 

az egyszersmind tárgyalható is legyen. 

A tárgysorozat 2. száma a f. évi január 1-ső 

napjaiban foganatosított népszámlálás eredményéről 

szóló tanácsi előterjesztés volt. Az eredményt an-

nak idején közöltük lapunkban, s e helyt csupán 

azt említjük fel, hogy a népszámlálás összesen 1745 

frtjaba került a varosnak. A jelentés egyébként tu-

domásul vétetetett. 

Harmadik s egyúttal utolsó tárgya volt az 

első napi közgyűlésnek poigarmester előterjesztése 

Weisz Ede volt árvaszéki ülnök és helyettes elnök 

betegsegeről s az ennek folytan szükségessé valt he-

lyettesítés s egyéb intézkedések megtételéről. Az 

előterjesztés szerint az első ülnöki allásra Ónodi 

Karoly eddigi masodülnök, másodülnökke Füsti-

Molnar Sándor ügyeszsegéd, ennek helyere pedig 

Győri Antal joghallgató helyettesittetett. Egyébként 

a most mar végleg megüresedett első ülnöki, eset-

leg elöleptetes folytan üresedésbe jöhető másod-

ülnöki allasra a paiyazat meghirdetése elrendeltetett. 

A közgyűlés különben mely sajnalattal vette 

tudomásul egyik volt legregibb es közbecsülésben 

állott tisztviselőjenek halalat s részvétét jegyző-

könyvbe iktatni határozta. 

Sajnos, nem volt ily kegyeletes Szeder János 

azon indítványának elhangzása utan, mely szerint 

a megboldogultnak, ki oly hosszú időn at szolgalta 

híven es potosan Szentes varosat, kegyelete jeleül 

állítson a varos közönségé egy egyszerű enilekkö-

vet. A tisztelt varo^atyak 54 szavazattal 39 ellen 

nem szavaztak meg a közpenztarbol egy krt sem, 

s igy az indítvány elesett. 

Pirulva konstatáljuk ezt; mert mindössze 

40 50 trtrol lehetett volna csak szó. Egy tisztviselő, 

aki csekely 500—600 írt tizetesért eletének java ré-

szét e varos szolgalataban becsületes munka és szor-

galommal töltötte el, nem érdemes arra, hogy — 

mint Weisz Ede, aki egyedül allt a világon — a 

varos közköltségén emeljen sírja fölé egy egyszerű 

emlékkövét, Szomoru% bizonyítvány ez képviselő-tes-

tületünkről, epen azért szolunk rola pirulva. 

Hanem azért mégis csak lesz a jó öreg Weisz-

nak emlekköve, ha mindjárt nem közköltségen is. 

indítvány tetetett ugyanis egy önkéntes adakozásra, 

mely szerint kepYiselók és tisztviselők tetszésök és 

tehetségükhöz mérten jaruljauak filléreikkel egy be-

szerzendő sírkő költségeihez. A felhivasra a követ-

kező adomanyok jelentettek be: 

Szeder János 5 tt, Szürszabó-Nagy Imre 5 ft, 

Udvardi Sándor 50 kr, Cukor Emil 1 frt, Dallos-

10. szám. 

Szilágyi Sándor 1 frt, Bánfalvi Lajos 1 frt, Gerőcz 

Lajos 2 frt, id. Mátéffi Ferencz 1 ft, dr. Gál Jenő 

1 ft, Kristó-Nagy István 1 ft, Kristó Nagy Imre 

1 ft, dr. Máttéfíi Ferencz 1 ft, Hajduska Albert 1 f', 

Sarkadi-Nagy Ferencz 1 ft, Szánthó Dániel 1 ft, 

ifj. Debreczenyi József 1 ft, Mecs-Balogh Ferencz 

1 ft, Sulc Lajos 1 ft, id. Ruzs-Molnár Ferencz 1 H, 

íd. Debreczenyi József 50 kr, Dósai György 1 ff, 

Sima Ferenc 5 ft, Hoffer Adolf 5 ft, Dósa Elek 

1 ft, Sárdi János 10 kr, Dóczy Lajos 50 kr, Szath-

máry Pál 20 kr, Kristó-Nagy Antal 1 ft, Mészáros 

István 30 kr, Székely Lajos 50 kr, Musa Gergely 

20 kr, Pap Ferenc 30 kr, Petrovits Soma 1 frt, 

Podhradszky Ferenc 1 ft, Rádi János 50 kr, Pataki 

József 40 kr, Molnár Lajos 50 kr, Fekete János 

50 kr, Gombos József 1 ft, Gs.-Kovacs József 50 kr, 

Berezvai Ferenc 50 kr, Jószai Sándor 50 kr, Török 

Imre 1 ft, Schneider József 1 frt, Barkai János 50 

kr, Magyar József 1 ft, Nagy Imre 1 ft, Tóth Kalman 

5 ft, Nyiri Gyula 1 ft, dr. Fíló Tihamér 1 frt, 

Magyar Elek 1 ft, Burián Lajos 2 ft, Aradi Kaj-

mán 2 ft, Füsti Molnár Sándor 1 ft, Győri Ferenc 

2 ft, Abaffi Zsigmond 2 ft. 

E szerint befolyt összesen 69 ft 50 kr. Kü-

lönben az ív a jelen nem volt kepvíselők es tiszt-

viselők között köröztetni fog. 

— O r s z á g g y ű l é s . A konzuláris bírás-
kodásról szóló törvényjavaslat nagy közjogi, 
s oly szenvedélyes jeleneteket, vitát idézett 
töl a képviselőházban, minők a véderő-törvény-
javaslat óta nem fordultak elő. Az ellenzek 
ugyanis a konzuláris bíráskodást uj közös 
ügy szervezésének tekinti. A törvényjavaslat 
szerint a keleti országokban a magyar és 
osztrák alattvalók pörei a konzulokhoz tar-
toznak, a mint tartoztak eddig is, de eddig 
a konzulok, mint osztrák hatóságok, az 
osztrák törvények szerint ítéltek. Ez ügy 
rendezését már régen sürgette a közvéle-
mény, de mivel akkor a magyar büntető 
törvények még hiányosak voltak, abban ma-
radt. A keleti országokban lakó magyarok 
fölötti bíráskodásra vonatkozó törvényjavas-
lat végre elkészült. A konzuloknál lesz ma-
gyar tisztviselő is, felében magyar és osztrák 
kinevezettekből áll, kik a belügyminiszterrel 
egyetértőleg neveztetnek ki. Az igazságügy-
miniszter pedig fölhatalmaztatik, hogy a ma-
gyar törvény bizonyos részeit kijelölje az el-
itéltek alapjául. Az ellenzék erre azt mondja, 
hogy e szerint a magyar állampolgárok fölött 
nem hazai törvényekből Ítélnek, hanem osztrák 
törvények szerint is. A birák is közösek, 
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Az ügyvéd tárcája 
— Kegény két kötetben. — 

Irta Hugó Alfréd. 

;A . S zen t e s i L ap " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

— Igen, — folytatá Rosetti egyra fokozódó 

áradozással, — holnap tiszteletemet fogom tenni a 

baró ureknál s nyomban megkérem Kornéliám kezét. 

Ugyanakkor tudomasukra fogom adni a szülőknek, 

hogy a netán visszautasítandó válasz már mit sem 

változtathat a dolgon, mi már úgyis mindenre, még 

a legroszabbra is, el vagyunk készülve. 

— Az elutasító valaszra mindenesetre ei lehet 

készülve, — mondá a doktorné, — nem ugyan a 

báró ur, mint inkább Priska grófnő részéről. 

— Kérdés, — felelt Rosetti fejét büszkén hat-

ravetve, — hat nem vagyok-e eléggé csinos ? Azután 

meg csak a hírnevem is nyom valamit a latban. 

— Ez igaz, hanem annyit semmi esetre sem, 

mint egy valóságos grófi korona, mint a milyent 

Winterfeld ezredes dobhat a mérlegbe, — mondá 

gúnyosan a doktorné, — éppen azért ismétlem ön-

nek, hogy minderre el kell készülve lennie, s ha 

Kornélia még ekkor is kosarat ad az ezredesnek, 

ugy beállt a szakadás. 

— Ebben a véleményben vagyok én is, — szólt 

közbe Kornélia. 

— Nekem volna egy indítványom ez eshető-

ségre. Ha meghallgatnak, előadom. 

Rosetti e kijelentésre oly arcmosdulattal sirno-

gatá bajuszat, mintha azt akarna mondani, hogy 

nincs rá szüksége. A doktorné pedig folytatá: 

— Indítványom a következő: Miután csak ket 

ut áll Rosetti ur előtt, vagy visszalépni és Kornélia 

Winterfeld ezredes neje lesz, vagy megmutatja, hogy 

mindenre kész . . . . 

— Az elsőt semmi esetre sem valasztjuk, — 

monda Kornélia a legkomolyabb elhatarozásra valló 

hangon. 

— Ugy szerintem nincs más tenni való, mint 

a legközelebbi vonattal Angliába szökni s ott egybe 

kelni. Ha ez megtörtent, ugy vege minden ellensze-

gülésnek. 

— Igaza van, asszonyom, — mondá a művész 

homlokát törülgetve, — csak ez lehet egyedül célra 

vezető, melylyel óhajtott célunkat elérhetjük. Időnk 

van a cselekvésre s en bizom Kornélia szerelmében. 

Ezzel a beszélgetés véget ért. 

S miután megegyeztek, hogy az esetre, ha Ro-

settinek megtiltatnék a házhoz való járás, a doktorné 

közvetítése mellett levél által fognak egymással érint-

kezni, Kornélia és Rosetti bucsut vettek a doktornétól. 

Igazi, szívélyes bucsu volt ez, s a doktorné 

megelégedéssel dörzsölgeté kezeit, midőn vendégei 

mögött az ajtó bezárult. Majd fenhangon folytata: 

— Pompás, haladatosak lesznek egész életökön 

at, s mint boldogságuknak megalapitojat, örökre 

aldani fognak. 

Alig fejezte be azonban monologjat, a követ-

kező percben ijedten fordult vissza. Egy gúnyos hang 

a következő szavakat dörögte fülebe: 

— No no, s te oly bizonyosra veszed ezt? 

A doktor allt neje előtt. 

Rövid szóváltás után, mely alatt a doktor erös 

szemrehányast teU nejének Kornélia tőrbe csalásáért, 

a doktorné igy folytata: 

— Hogy Meerthal báróné tesz-e szemrehányást, 

az előttem közönyös ; én tudni fogom kötelességemet 

minden időben. Furcsa bizony! Hát kényszerüljön 

talan Kornélia Winterfeld ezredesneje lenni? S te szi-

vesebben latnad, ha e gyalázatos tervetsegitném-e elő? 

A doktor magasra húzva fel szemöldökeit, gya-

nakodó tekintettel nézett nejcre. 

— Nem, épen nem, Kornélianak három nap 

múlva igent vagy nemet mond, ugy beállt a sza-

kadás és . . . 

Dr. Rühling megcsóválta kopasz fejét, s csíp-

tetőjét orrára szoritá. Ezután pár percig szótlanul 

járt fel s alá a szobában, majd kalapját véve, távozott 

hazuról 

Komoly felhők boriták homlokát. Nejének meg-

gondolatlan tette sehogy sem volt ínyére. 

(Folytatása következik,) 



23. szám. 

osztrák-magyarok. Már pedig az igazságszol-
gáltatás nem közösügy; az 1867-iki kiegye-
zési törvényekben meghatározott közösügyek 
tehát szaporodnak; az igazságszolgáltatással 
szemben a Keleten magyar alattvaló nem 
lesz, csak osztrák-magyar. Az Ítéletet a biró 
nem a király nevében (mint törvényeink 
megszabják), hanem a „császár és király ne-
vében" hirdetik ki. A bíróságok összeállítása 
a külügyminiszter utján történik. 

Gr. Apponyi Albert felolvasta a hasonló 
osztrák törvényjavaslat indokolását is, mely 
különbözik a magyartól, s a mérsékeli ellen-
zék vezére ebből bizonyította, hogy a konzu-
láris bíráskodás Ausztriában mint a közös 
monarchia intézménye tekintetik. 

A parlamenti harcot a törvényjavaslat 
ellen főleg a mérsékelt ellenzék küzdötte, 
még pedig nagy hévvel, a mit alkalmasint 
az is szított, hogy a törvényjavaslatot oly 
miniszter nyújtotta be, ki sokáig együtt küz-
dött a kormány elleu a mérsékelt ellenzék-
kel. A támadásban a mérsékelt ellenzék leg-
jobb szónokai, legjobb erői vettek részt. Maga 
gróf Apponyi járt legelői a támadásban, s a 
kitüuő szónoki képességű államférfiú minden 
erejével küzdött. Szilágyi Dezső két óra hosz-
szat tartó beszédben válaszolt a támadásokra, 
visszautasítva a vádat, hogy e javaslat a kö-
zösügyeket szaporítja, az ország önállóságát 
csorbítja és a szuverenitását a kültöldön 
meg nem őrzi. 

A február 23-iki ülésben ért véget az 
általános tárgyalás. Gr. Apponyi, ki a kon-
zuláris bíráskodás szervezetének alapelveit 
magában foglaló határozati javaslatot adott 
be, zárbeszédet mondott javaslata mellett és 
Szilágyi régibb beszédeiből is felolvasott egyes 
helyeket. 

Az ellenzék nagy tüntetéseket rendezet gr, 
Apponyi mellett és Szilágyi ellen. Percekig élje-
nezte Apponyit, mikor pedig az igazságügyminis-
ter akart beszélni, nem engedték szóhoz jutni, 
hanem folyton Apponnyit éltették. Az egész 
házban rendkívül izgatottság uralkodott. Szi-
lágyi többször belefogott beszédébe, de a zaj 
elnyomta szavát. A tüntetés lecsillapítására 
Péchy elnök csöugettyüje és figyelmezte-
tése vajmi gyöngének bizonyult. A baloldal 
nem akarta meghallgatni a minisztert. A kép-
viselők csoportokban álltak, a miniszterek 
egymás közt beszéltek. Legalább negyedóra 
mult el iiy zűrzavarban, mígnem az elnök 
a házszabályok szigorú alkalmazására való 
figyelmeztetéssel végre helyreállította a csendet 
annyira,^hogy az igazságügyminiszter röviden 
válaszolhatott gr. Apponyinak. 

Helyi és megyei hirek. 
— H a l á l o z á s . Szuper Mihály ra. kir. 

honvéd főhadnagy nejének, Sarkadi-Nagy Karolina 

asszony halálának hírét vette a szentesi közönség 

f. hó 25-én. Szuperné hetek óta teküdt elet-halallal 

küzdve, s igy a halál, mintegy megváltásként kö-

szöntött be. Holttestet a csalad Bájáról Szentesre 

fogja szallitani s itt fog örök nyugalomra tétetni. A 

család a következő gyászjelentessel tudata: 

„Alulírottak fájdalomtelt szívvel jelentik ugy a 

maguk, mint a nagy számú rokonság nevében is a 

szerető hitves, unoka és testvér : Szuper Mihályné 

született Sarkadi Nagy Karolina asszonynak f. 1891. 

evi február hó 24-én délután 4 és fél órakor, éle-

tének 37-ik évében, Baján tőrtént gyászos elhunytat. 

A megboldogult hült tetemei f. évi február hó 28-án 

délelőtt 10 órakor fognak Szentesen az ev. ref. 

egyház szertartásai szerint a közép temetőben levő 

családi sírboltban örök nyugalomra tétetni. Áldás 

poraira! özv. Sarkadi-Nagy Jánosné szül. Nagy 

Ilona mint nagyanya. Sarkadi-Nagy Mihály és 

Dobossy Karolina mint szülők. Sarkadi-Nagy Mihály 

és neje Bozóky Erzsébet s gyermekeik Sarkadi-Nagy 

Rozália férjezett Kopasz Istvánné s gyermekeik 

Sarkadi-Nagy Terézia férjezett tíalogi Imréné s 
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gyermekeik Sarkadi-Nagy Ilona férjezett Soós Pálné 

Sarkadi-Nagy Mária férjezett Bakay Gézáné mint 

testvérek. Szuper Mihály, m. kir. honvéd főhadnigy 

mint férj. özv Szuper Lőrincnó, mint napa. Szuper 

Teréz és férje Molnár József családja Szuper Juli-

anna és férje Horváth Ádám s csaladja Szuper 

János és csaladja Szuper Zsuzsánna mint férje 

testvérei. 

— A v á r o s i kö zgyű l é s , mely tegnap kez-

dődött, ma folytattatni fog, sőt csak ma kerülnek 

targyalasra a gyűlés fontosabb tágyai. 

— K inevezés . Ilufnágel Jakab volt városi 

állatorvost megyei tiszteletbeli allatorvossa, dr. Fa-

ragó László tiszteletbeli megyei aljegyzőt pedig tisz-

teletbeli szolgabiróvá nevezte ki a főipan. 

— A m u z s i k á l á s t a farsang alatt a nász-

kiséreteknél betiltotta a tökapitany s e nnatt nagy 

volt a lakadalmas nép közt az eleguletlenség, mely 

atragadt a képviselők zömére is, kik alig vartak, 

hogy közgyűlés legyen es lelszólalhassanak, a regi 

jó lakadalmi szokást korlátozó tokapitanyi rendelet 

ellen. Katai Pal János kepviselő hozta elő az ügyet 

a tegnapi közgyűlésén s azt mooda, hogy a nász-

menet nem gyaszkiséret, ott helyen van a muzsi-

kaszó s azért kinek kedve tartja, hat csak hadd 

muzsikaltasson. — Ebben a vélemenyben volt az 

egesz közgyűlés, s igy jövőre tovabbra is víg mu-

zsikaszó mellett vonulhatnak lel az esketesre induló 

párok. A jo világ tehát ismét helyre all! 

— Esküvő , Hegedős lgnac, Hegedűs Vilmos 

fényképész lia, ki Eszeken telepedett le, f. ho 25-en 

délután vezette ol tár i^ Götzl Illés kedves leányát: 

Sarolta kisesszonyt. 

— A második felolvasó estély. Dr. 
Kunos lgnac, a töröknyelvnek egyetemi magantanara, 

t. hó 22-en levelet intezett a telolvasasokat rendező 

bizottsághoz, melyben sajnalattal tudatja, hogy már-

cius 2-anal elébb nem hagyhatja e fővárost, mivel 

az akademianak héttői ülesen kell leszamolma leg-

utolsó kis-azsiai útjáról; e napon tul azonban bar-

mikor rendeikezesere all a rendező bizottságnak. 

Ennek következteben a rendezőbizottsag elhatarozia, 

hogy a második íelolvaso tstelyt febr. 28-rol elha-

lasztja és március 4-en, szerdán este tartja meg 

ugyancsak a kaszinóban, amikor a felolvaso estely-

nek meg Kristo Nagy Antal ur szavalata is targya 

lesz. A közönsegnek különben a műsorról közelebbi 

ertesitest a hírlapok lógnak adni. 

— Szentes és a h í r lap i roda lom. Az 
1890. ev lolyaman a következő hírlapok erkeziek 

varosunkba a Helybeli m. kir. postahivatal utján: 

Az En Újságom 13, A llet 4, Bolond Istók 

3, Borsszem Jankó 4, Budapest 5, Budapesti Bazar 

0, Budapesti Hírlap 39, Budapesti Közlöny 2, Bün-

tető Jogtar 4, Divat Sálon 18, Egyenlőseg 3, Egyet-

ertes 25, Fővárosi Lapok 4, H.-M.-Vasaruely es Vá-

sárhely es Videke ü, Hasznos Mulattató 10, llazi 

Közlöny 3, kepes Csaladi Lapok 33, Kepes Néplap 

49, Lányok Lapja 7, Mag>ar Állam 2, Magyar llazi 

Asszony 7, Magyar Kereskedők Lapja 8, Magyar 

Pénzügy 7, Magyar ^Padegogiai Szemle 9, Matyas 

Diák 7, Mindszent Szegvar es Videke lü, Mezogaz-

dasagi Szemle 4, Nemzet 0, Nemzeti Hírlap 4, Ne-

ues Pester Journal 13, Nep Ujsag 9, Nepzaszloja 13, 

Ország Világ 8, Pesti Hírlap 120, Pesti Napló 4, 

Pester Lloyd 7, Politisches Volksblatt 6, Politikai 

Újdonságok 15, azegedi Híradó 6, Szegedi Napló 6, 

Termeszettudomanyi Közlöny 36, Tisza vidék 9, Uram-

batyam 4, Vasarnapi Ujsag 13, peldanyban. 

— A spo r t e gy l e t az altala fentartott jég-

pályáját renováltatta, az tegnap óta ismét teljesen 

hasznalhato allapotbau áll a közönség rendeikeze-

sere. Az egyesület ezzel bizonyara halara kötelezte 

maga iránt a jegsport kedvelő közönségét. 

— K ö z s é g i képv i se l ővá l asz t á s . Mind-

szenten febr. 23-an ejtetett meg a községi képviselők 

valasztasa oly nagymérvű erdeklődes mellett, mint 

még soha sem történt. Két part állott egymassal 

szemben mind az öt kerületben. Egyik a községi 

part, mely a község jogai es erdekei megvédesére 

iranyozza minden törekveset, szükség eseten még 

akkor is, ha talan holmi szemelyi vagy politikai te-

kintetekből az illetekes hatosagok működését nem 

szívesen fogadják. A másik a hatosagi part, mely-

3. oldal. 

nek alapelve az, hogy a község belkormányzata min-

den áron akként és ugy vezetessék és eszközöltessék, 

a mint azt az illetékes hatósagok törvényesen vagy 

nem; hivatalosan vagy azon kivül, a község jogai 

és érdekeire való tekintettel, avagy azok ellen kí-

vánják, óhajtják, sőt gyakran követelik. — E két 

part küzdött meg most egymással és eredménye az 

lett, hogy három kerületben a községi part tényes 

győzelmet aratott, hol mindenütt 130-at meghaladó 

szavazat állott 28—30 szavazat ellen. A tömörkényi 

választókerület elszakadni akarvan, termeszetesen 

nem tartott a községi parttal, egy kerületben pedig 

óriási erőfeszítés és nem egy törvenytelenseg sege-

lyevel csak 8 10 szótöbbséggel, de a hatosagi part 

győzött. — Ugy ertesülünk azonban, hogy ezen 

resze a valasztasnak meg lesz reklamava, mar csak 

azért is; mert több, mint 20 valaszto szavazasra 

nem bocsajtatott, a lőszolgabiro önkenyüleg es az 

eddigi gyakorlattal szemben ugy magyarazvan a 

törvényt, hogy a meghatalmazassal jogosított valasz-

tok egyedül nala tartoztak volna meghatalmazasaikat 

bemutatni, mas részről meg a szavazasra leihasz-

nait nieghataimazasok joreszben ervenytelenek. — 

Egyébként a valasztasok a legszebb rendben tolytak 

le. Egyetlen esetben sem kellett a hatosagnak fel-

lepni, mi fenyesen igazolja a község lakossaganak 

jozansagat es politikai erettseget, de igazolja azt is» 

hogy az 1884-ik evi vérfürdőt nem ez a nep okozta. 

— A fedező m e n e k í. ho 25-en meger-
keztek varosunkba, s a fedeztetesek mar a mai na-
pon kezdetöket veszik a sohaz udvaran. A „Liliom* 
es „Funoso* menek 5—5 írtért, a „Nonius* es Kis-
bér öcscse 3—3 Írtért tedeznek. Figyelmebe ajanl-
juk e körülményt a gazdaközónsegnek, hogy a ked-
vező alkalmat telhasznalva, ugy az allamnak, mint 
a varosnak e tekintetbem gondoskodását sajat loal-
lomanya ertesitesere unnel nagyobb mervbeu ki-
használni igyekezzenek. 

— Ló f e j ü . Márkus János kengyelfutó pro-
I dukalta magat tegnap délután a piactérén. A csaknem 
ingyenes latvanyossagnak termeszetesen oriasi néző 
közönségé volt. Márkus, a lotejü, a meglehetősen 
nagy négyszögű piacteret egy ora alatt 34-azer tu-
totta kórul. Ma 1. ho 27-en délután 2 orakor ismét 
produkálni lógja magat. 

Csarnok. 

Nagy tél va lamikor és most. 

Panaszkodunk az idei tél ellen, pedig ez a tél 

majdnem kanikula a regebbi időkben többször ural-

kodott boizaszto hidegekhez kepest. Regi magyar 

megtigyelesek utan a „Természettudodományi Köz-

löny" több olyan telet irt le, aminőről fogalmunk 

is alig lehet. 

Közlünk néhányat Lengyel Balint adatai nyo-

mán, aki ertesüleseit ismét a »Hasznos Mulatsagok" 

1822. evi folyamabol szerezte, amikor szinten erős 

tel volt s a lap szerkesztősége kikutatta a meg na-

gyobb hidegek evszamait. 

E feljegyzesek szerint Krisztus utan 995-re for-

duló iszonyú havas tel, novembertől májusig tar-

tott. Julius ismét oly hideg lett, hogy tavak, sőt 

folyóvizek altaiíagytak; az eiö lakat es gabonakat 

ugy leforrazta a hideg, mintha tüz perzselte volna 

le. Ezen esztendőbeli hideggel a históriai jegyzesek 

szerint, csak a 763-ik esztendei mérkőzhatik; mert 

a Duna és Khenus fenékig fagytak. Kiengedvén, a 

Duna 30 lábnyi vastagsagu jeget hordott a fekete 

tengerbe, s azt ugy eltöltötte jeggel, hogy egesz 

nyáron át el nem olvadhatott, s a mint a szel Kons-

tantinápoly ala hajtotta, a varos kőfalait ugy meg-

rongálta, hogy ledüiedeztek. A Dunatói fogva egesz 

az Eufratesig minden tartomanyok egygye lettek a 

jég altal; a földközi tenger, valamint a fekete ten-

ger is által fagyott. (Pap István históriai jegyzetei. 

Közölve van a „Hasznos Mulatsagok* 1822. évfo-

iyamaban. Első félesztendő 166. 1.) 

1058. oly iszonyú hideg tél, hogy az élőfák és 

gabonak kiveszének miatta. (U. o. 169. 1.) 

1126. oly hideg tél, hogy a madarak fagyottan 

lehullanak. (U. o. 170. 1.) 

1245. oly hideg tél, hogy a Tatar egész tábo-

rával együtt a Duna befagyott hátán ment által Esz-

tergomot ostromolni. (U. o. 171. 1.) 
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1275. hideg, havas tél; nyara is oly hideg lett, 

hogy semmiféle gabona, gyümölcs és szőllő meg 

nem érhetett. (U. o. 171. 1.) 

1313-ban oly későre maradt az idő sokféle vi-

szontagságai miatt a szüretelés, hogy a szőlők a tő-

kén fagytak, a hol elkezdették is a szüretet, a must 

a kádakba fagyott. (U. o. 195. 1.) 

1408. és 1409. közt oly iszonyú tél lett, hogy 

a napkeleti tenger majd egészen befagyott. (U. o. 

195. 1.) 

1430. iszonyú havas tél, mely miatt húsvétba 

oly rettenetes áradása lett a Dunának, melyhez ha-

sonlót az akkori emberek sohasem láttak: Belgrád-

nál 12 mértföldnyi széles volt a Duna. (U. 0.196.1.) 

1440. a leghosszabb és hidegebb tél lett. 1443. 

hideg, havas tél, 36 izben esett hó. Következett az 

1444-ki tél és iszonyú hideg, havas, noha ezt má-

sok az 1445-re fordulóról irják, mint budai Ésaiás 

Magyar Or. Hist. a 260. lapon. (U. o. 196. 1.) 

Az 1459 -re forduló telet Heltai így írja le • 

»Decemberben befagyott a Duna és húshagyó ked-

den olvadt ki." 

Ezt a telet Detty Sam. 1799-ki Újságában, a 

294. lapon, 1460-ra fordulónak teszi, e képpen irván : 

»Tartott a tél december elejétől fogva 1460. már-

tius utóljáíg és a tengereket mind a szekerek, mind 

a lóhátasok még Gertrúd napján is (márt. 17.) jé-

gen járták. (U. o. 196. 1.) 

_ SZENTESIJLAP^ 

1499-re forduló tél egy a le hidegebb közül, 

II. Bajezet török császár népéből Podoliában 1499-ki 

január 10-én egy éjszaka 10 ezernél több megfa-

gyott. Következett napok is oly hidegek lettek, hogy 

80 ezer népből alig maradt 10 ezer, ló is több meg-

fagyott 100 ezernél. (U. o. 198. 1. 

Csongrádon 
a vasúti utcában egy 40,000 frt forgalmú 

BOLTI HELYISÉG 
lakással együtt szent-György naptól kezdve 

haszonbérbe kiadandó; értekezhetni L a m p e l 

F ü l ö p tulajdonossal. 

Eladó szikvizgyár. 
Lázár Dávid házában levő 

szikvizgyárunk 
összes felszereléseivel együtt — kedvező fel-
tételek mellett e ladó . 

A venni szándékozók Neufeld Hermann 

III. t. 165. szám alatti házánál értekezhetnek. 

3E3 Neufeld és Purjesz. 

Több é r i s iker ! 

25. szám. 

Számos b á l a -nyi la tkozat ! 

Biztos szer fejfájás ellen! 
Ezen, általam készített 

m i g r a i n e p o r o k 
egyoldalú, ideges, rheumaszerü, sőt 
gyomorból származó f e j f á j á s ellen 
legbiztosabb szernek bizonyultak. 

jl egy nagy doboznak 1 ft 96 kr. 
A r a egy kis doboznak — ft 98 kr. 
Kapható gyógyszertáramban a világ-

hírű csoda me l l - t h e a , mely a légző 
szervek nyakhártyáira és idegrendsze-
rére inger és fájdalomcsillapító s biztos 
szer a következő bántalmak ellen u. m. 
görcsös, ideges hörglégrekedési, roha-
mos köhögések ellen, száraz köhögési 
inger, nehéz légzés stb. 

A r a egy doboznak 3 5 k r . 
Kapható egyedül 

VÁRADY LAJOS 
a „Hajnalhoz" cimzett gyógyszertárában 

Szentesen. 
Postai megrendelések azonnal teljesít-

tetnek. 13 

Bármely al kralomra 
L E G S Z E B B E M L É K E G Y S Z É P F É N Y K É P ! _ _ _ 

Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, miszerint 

fényképészeti műtermemben, 
mely a legkitűnőbb gépekkel van berendezve, a legfinomabb kidolgozású, v i s i t t ő l é l e t n a g y s á g ú f é n y k é p e k készülnek. 

R é g i f é n y k é p e k e t m e g ú j í t o k , továbbá kis képekről akármilyen nagyobb fényképet készítek. S miután a leg-

kitűnőbb vegyészek l e m e z e i t használom, azon helyzetben vagyok, hogy bármilyen ködös időben néhány pillanat alatt a 

legsikerültebb felvételt eszközölhetem. 

A n. é. közönség látogatását kérve, maradtam alázatos szolgája 

HEGEDŰS VILMOS. 
Üzlethelyiség: özv. Seresné-féle saját házamban, dr. Reis ur lakásával szemben. fényképész. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

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

gyors, pontos, iaéses és j u t ányos áron . 

i><i<a 
Ugyanitt a 

„ 8 1 E N T E 8 I L Á P 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik évi fo lyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Sientes. 1891. Nyomatott Sima Ferencz gyorssaj tóján. 




