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Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Níiéír kiayv- ét paplrkaraakeáéaéfcaa. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

A szentesi nép. 
Aki fáradságot vesz magának, hogy meg-

forgassa a vármegyei és a szentesi levéltár 

elsárgult százados fóliánsait, az arról győző-

dik meg, hogy a szentesi nép a Habsburg-

dynastia alatt hazánk szabadsága és a nem 

zet függetlensége érdekében fel-felujult haza-

fias háborúk alatt mindig a nemzeti ügy 

mellett és igy mindig a hatalom elnyomása 

ellen küzdött. 

Tevékeny részt vett Rákócy Ferenc ve-

zérlete alatt a magyar szabadságharcban, s 

a jobbágyság alól való felszabadulása érdeké-

ben már a mult század végén tárgyalásokat 

kezdett földesurával, hogy lerázza magáról a 

szolgaság jármát , s végre 1836-ban meg is 

váltotta magát a jobbágyságtól egy mill ió és 

háromszázezer forintért. 

S mikor 1848-ban megkondultak az alig 

megszületett magyar szabadság védelmére a 

vészharangok, Szentes népe fel kelt és se-

regestől indult védelmére a haza megtáma-

dott jogainak. S a város egyeteme azoknak, 

kiknek semmiök nem volt és mégis készek 

nek nyilatkoztak a haza oltalmára véröket on-

tani, háztelket és pénzt adott, s most ezek 

serege egy egész városrészt, az úgynevezett 

»honvéd várost" alkotják, örök emlékezetére 

annak, hogy Szentes vért, életet és vagyont 

áldozott a haza szabadságáért. 

S 1848. óta minden alkalmat megraga-

dott ez a nép. hogy a honszeretetnek fényes 

példáit adja. S hogy szivét és lelkét a haza 

érdekében mindig a nagyobb szabadság iránti 

vágy uralá, mutatja, hogy az alkotmány helyre-

állítása óta a város népe á l landóan, minden 

ingadozás nélkül, a kiegyezési alapot ostromló 

ellenzék szelleme által képviseltette magát a 

magyar parlamentben. 

A szentesi népnek a szabadság iránti 

ezen véghetlen érzékenysége mellett bizonyít 

az a népgyűlés is, mely f. hó 15-én, a sza-

badság nagy napján, a piarctéren, az isten 

szabad ege alatt, a nép ezreinek részvétele 

mellett tartatott meg. 

Az uj közigazgatási törvényjavaslat a 

nép választási jogának megsemmisítésé vei, a 

tisztviselők kinevezési rendszerének behoza-

talát célozza. 

Szentes népe az első az országban, mely 

e törvényjavaslat nyilvánosságra jutása után 

azonnal népgyűlést ült, hogy felemelje szavát 

a népjog megsemmisítésére irányuló szándék 

ellen. 

Szentes szava víszhangot fog kelteni 

az országban és valószínű, hogy nem lesz az 

országban város, mely népgyűlést ne tartson 

a nép jogának továbbra is épségben leendő 

fentartása iránt. 

S ez kötelessége is egy, szabadságára 

féltékeny népnek. 

Szentes immár lerótta e hazafias köteles-
ségét ! 

Meddig tart ez az állapot? 
i i . 

A közigazgatási bizottságnak azon intéz-

kedése. hogy Stammerre, mint kétségtelen 

érdekelt és igy fegyelmi eljárás alá eső félre 

bizta a Döme-féle ügyben a fegyelmi vizsgá-

lat vezetését, nem tisztázza, hanem csak 

komplikálja a helyzetet; mert — mint tud-

juk — Balogh János felebbezni fog a köz-

igazgatási bizottság eljárása ellen feltétlenül 

s pedig azon okon, hogy a miniszter vagy 

nem volt tájékozva, mikor a törvény világos 

rendelete ellenére ellene, mint a város szol-

gálatában nem álló ellen is elrendeltetett a 

vizsgálat, kit ez már azon okon sem terhel-

het ; mert polgármestersége idejében minden 

számadás fölülvizsgáltatott és rendben talál-

tatott, s mert sikkasztók a törvényszéki tár-

gyaláson maguk vallották, hogy 1884-ben 

kezdték meg a sikkasztást, s igy kétségtelen 

előtte, hogy az ő polgármestersége idejére 

eső és rendben talált fölmentéssel ellátott 

számadásokba csak később lett a könyvek 

meghamisításával visszavezetve a sikkasztás, 

azért, hogy az elsikkasztott nagy összeg több 

évre visszavezetve megosztassék, s a még 

vizsgálat alatt álló számadásoknál a hiánylat 

könnyebben legyen keresztül vihető. 

Sikkasztóknak nem állott érdekükben 

azt vallani, hogy 1884-ben kezdték a sikkasz-

tást, s ha ezt vallották, ez azt bizonyítja, 

hogy a sikasztás ekkor kezdődött. S erre 

mutatnak Guuda Zoltánnak jelentései is, me-

lyek feltüntetik, hogy 1884-től visszamenőleg, 

a számadások tele vannak kivakarásokkal és 

a sikkasztók által utóbb beszerzett hamis 

végzésekkel. — Ha ezek 1884. előtt is meg 

lettek volna a számadásokban, akkor a me-

gyei számvevőségnek erre rá kellett volna 

jönnie, s erre mutat Gundának azon jelen-

tése is. melyben kitünteti, hogy a számvevő-
ség hamis zármérleget csinált az 1884-dik évi 
számadásokhoz. 

Az az, hogy erre mutatnának Gunda 

Zoltánnak ide vonatkozó jelentései, melyek-

ben a megyei számvevőség ellen már 1886-ban 

kérte az alispántól a vizsgálat elrendelését. 

De az alispán, nehogy a megyei adminisz-

tratió érdekeltsége kitűnjék, ezen ügyben 

nemcsak, hogy el nem rendelte a vizsgála-

tot, de — mint tudjuk — a Döme-féle sik-

kasztásra teljes fényt vető Gunda Zoltán féle 

iratok mind eltűntek az iratok közül. 

Természetes, hogy ezen iratoknak az el-

tüntetése valakinek, vagy valakiknek érdekűk-

ben állott, pedig ha ezek elsikkasztattak, 

akkor ez a fegyelmi ügy tisztán nem vezet-

hető. 

S az is természetes, hogy a miniszter 

ezen iratok hiányában a vármegye tenden-

tiózus informatiója mellett, nem volt képes 

ezen ügyben tárgyilagosan ítélni. 

Balogh János rá fog mutatni erre annyi-

val inkább; mert a közigazgatási bizottság 

őt egyhangúlag felmentette az ügyészi véle-

ménynyel szemben s igy ő eddig nem volt 

azon helyzetben, hogy a minisztert ez irány-

ban tájékozhassa. De felebbez azért is, mert 

polgármestersége alatt — statutum szerint — 

ő a pénztárak közvetlen ellenőrzésével nem 

volt felruházva, tehát őt e tekintetben sem 

terhelheti semmi mulasztás. S igy ugy Balogh 

János, mint Sarkadi Nagy Mihály és Burián 

Lajos felebbeznek azért; mert Stammert, 

mint velők nyílt gyülölségben álló embert 

nem fogadják el vizsgálóbiztosnak, annyival 

inkább, mert neki, mint ezen ügyben leg-

többet mulasztó tisztviselő és igy érdekelt 

félnek, érdekében állt a vizsgálatot ugy ve-

zetni, hogy magát minden bűnből kimos-

hassa. 

S ez megdönthetlen erkölcsi igazság, 

mert ha Stammert azon érdek nem vezérelné, 

hogy a saját bőrét védje ama fegyelmi ügy-

nél, akkor a köztisztesség elvárna tőle anyit, 

hogy: maga utasítsa vissza a személye ellen 

fennforgó erkölcsi okokon a vizsgálatot, me-

lyet neki, mint különben erre legalkalmasabb 

embernek, Zsilinszky bosszupolitikája fel-

ajánlt. 

A becsületes közvélemény azonban, mely 

várakozó állást foglalt el eddig s nem kélt ez 

ügyben védelmére a fgyelmi vizsgálattal meg-

támadottaknak, hanem hagyta a dolgoknak 

rendes mederben való lefolyását, azt joggal 

megkövetelheti, hogy a vármegye egy mér-

tékkel és pedig az igazság mértékével mér-

jen'Péternek éppen ugy, mint Pálnak. S mind 

ennek csak árnyékát sem látjuk a megye ve-

zetésénél, hanem tapasztaljuk azt, hogy ádáz, 

vad gyűlölettel hajszoltatnak, üldöztetnek azok, 

kik a vármegye kormányzata feletti elégület-

lenségüket hivatalos állásuk dacára is nyilvá-

nitni merik, de bűnös mulasztásaikban is 

fedeztetnek, védetnek azok, kik a vármegye 

mai megutált kormányzatnak szatellesei, akkor, 

mikor ezt látja a közönség, egy tudat érle-

lődik meg benne, s ez az, hogy itt nem pár-

tatlanság, hanem a bosszú gyűlölet verte fel 

uralmát, mely nem tarthat soká; mert meg 

vagyon irva, hogy: „Ember! megtörik hatal-

mad és rövid életű lesz az, ha igazság he-

lyett gyűlölet és uosszu vezérli kormányzatod." 

A népgyűlés lefolyása. 
Az egész piacteret ellepte a közönség, mely a 

közigazgatasi reform tárgyában országgyűlés elé ter-
jesztett törvényjavaslat ellen leendő nyilatkozás vé-
gett f. hó 15-én népgyűlésre összegyűlt. 

Az idő maga is rendkivül kedvezett a gyüléi 
népessége és méltóságteljes lefolyasára. 

Svna Ferenc lépett először az emelvényre, s 
röviden méltatta a nap jelentőségét, melyet az egész 
nemzet lelkesülten ünnepel. — Ezen nap emlékez, 
eseményei — úgymond — 43 év óta forrását képezi 
lelkesültségének; ezen forráshoz jár a nemzet erőt 
meríteni, ha a magyar haza és a nemzet szabad-
ságának jobban és jobban való megerősitésére, küz-
delemre indulunk. S ha volt rá 1848. óta a nemzet-
nek, vau oka ma, hogy mélyebben nyúljon e for-
rásba és lelkesültséget, erőt merítsen a küzdelem-
hez, melyre — a nemzetet az uj közigazgatasi tör-
vényjavaslat utalja. 

Ha Szentes, úgymond, önálló tőrvényhatósági 
joggal biró város volna, akkor jogában állna a va-
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ros képviselőtestületének egyenesen felírni az or-
szággyűléshez és tiltakozni azon szándék ellen, hogy 
a nép valasztasi joga megsemmisíttessék és a tiszt-
viselők kinevezesevel a kormány hatalma a nemzet 
felett döntő súlyúvá tétessék; de Szentes még nem 
önálló törvényhatóság, s igy népének csak népgyű-
lesből lehet az országgyűléshez fordulni. — Ezért 
hittük össze, úgymond, Szentes város polgárságát, 
hogy e targyban népgyűlést üljön; miért is elnököt 
és jegyzőt ajanl valasztani. 

Elnökké: Sima Ferenc, jegyzővé: dr. Filó 
Tihamér választatott meg. — Elnök megnyitván a 
gyűlést, bejelenti, hogy a szőnyegen forgó tárgy-
hoz első sorban dr. Filó Lajos, azután Törs Kál-
mán, varosunk országos képviselője fognak hozzá 
szólni. 

Dr. Filó Lajos lépett ezután az emelvényre, 
s zajos tetszés kőzött mutatott ra, hogy az idők 
folyásán at a hatalom miként igyekezett a hajdan 
az országgyűléssel csaknem egyrangu vármegyei élet 
jogait megnyirbálni, ugy, hogy már ma is teljesen 
az államhatalom viszhangja a vármegyei kormány-

SZENTESI LAP* 

fejtegetve az európai államok közigazgatási rend-
szerét, s rámutatott, hogy a modern államok, hol 
eddig kinevezési rendszer volt is, a választasi ren-
szert fogadják el; mert azon meggyőződésre jutot-
tak, hogy azon nemzet erős, azon ország lehet hatal-
mas, melyben a polgároknak joga van az állam-
kormányzat minden ágára befolyást gyakorolni s ez 
által biztosíttatik a nép érdeklődése az ország sorsa 
iránt. — Anglia, mely eddig kinevezett tisztviselőkkel 
igazgattatta ügyeit, most egészen a választási rend-
szer hozta be, ezen térre lépett Franciaország, 
Olaszország pedig, mihelyt az egység kimondatott, 
a választást vette kormányzata alapjául. 

Más államokban szónok nem lát a kinevezési 
rendszer alkalmazásával sem oly veszélyt az állam-
életre, mint nálunk. Mert Franciaországban bármek-
kora hatalma van is a kormánynak, ez nem ismer 
hatalma gyakorlásában mas érdeket, mint francia 
érdeket, nálunk azonban ez másként van. Mi dua-
lisztikus államéletet élünk, alkudoznunk kell a 
birodalom másik felével, s ha a nemzet minden 
joga a kormány kezében tétetik le, miután niég 

zat, anélkül, hogy maganak a népnek egyéb joga jöhet idő, mikor a kormányok letérnek a hazafiság 
maradt volna fenn, mint a tisztviselők választása. — útjáról, s ez esetben visszaélhetnek a hatalommal 
Az uj törvényjavaslat most ezt is el akarja venni a 
néptől, mi ellen a nemzetnek tiltakoznia kell — 
Viharos eljenzesekkel kisérte a nép a kitűnő szónok-
nak elóadasat, mikor azt fejtegette, hogy mi lesz 
abból a népből, melynek apródonkint elvész min-
den joga, s meg lépéseket sem tesz, hogy jogait 
megvedelmezze ? 

Midőn nagyhatasu beszéde után a szónok le-
szállt a szószékről, az éljenzes alig akart szűnni. 

Törs Kálmán országos képviselő lépett most 
a szószékre. Hangja halvany volt; de a meggyőző-

a nélkül, hogy a nemzet ezt megtorolhatná. Magyar-
ország tehát már a dunnalisztíkus államélet azon 
politikai bölcsessége tanít, hogy: „a nemzet jogait 
inkább öregbíteni, mint gyengíteni kell; mert a 
történelem megmutatta, hogy a kormányok már él-
tek vissza a jogukkal; de a nemzet nem!" 

Azt mondják, úgymond szónok, hogy a nem-
zetiségekkel szemben a magyar állameszme meg-
szilárdítása érdekében van szükség arra, hogy a 
kormány nevezze ki az utolsó községi birót is, hogy 
igy a kormány hatalma közvetlen sulylyal nehezed-

des ereje lángolt föl előadasabol. — Közel egy óra jék a nemzetiségi vidékekre. — De — kérdi szónok, 
hosszáig beszélt, ismertette a törvényjavaslatot, mely — hogy nem az őrültség politikája volna-e az, hogy 
a nemzet jogait a kormány és az uralkodó kezében csak ezért, hogy ne panaszkodjék, néhány oláh, 
akarja lerakni. — Ha ezt az ország elfogadja, ön- tót vagy szász, hát mondjon le az egész magyar 
maga juttatja önkényuralomra a kormányt, mit egy nemzet a választási jogáról. Önkényuralomnak, 
alkotmanyos nemzetnek megengedni nem szabad, úgymond szónok különben sem hiszi, hogy a magyar 
Hamutat a szónok arra is, hogy a tőrvényjavaslat allameszme rokonszenvesé tétessék, s inkább eltűri, 
partoloi azt hirdetik, hogy a kormány nevezi ugyan hogy a magyarok túlsúlya és hatalma miatt pa-
ki jövőre a tisztviselőket; de a megyék autonom naszkodjék nyíltan és beszéljen tót, szász és olah, 
jogai megmaradnak. csakhogy a szabad szólás és teljes választási jog meg-

Mik tehát ezen istenitett jogok? maradjon a nemzet számúra is. Miért is ajánlja, 
Szabad lesz a varmegyenek felirni az ország- hogy a népgyűlés irjon fel, s mivel a kérvény ké-

gyüleshez, melyre az uralkodó többség nem ad szen van, felkéri dr. Filó Tihamért, hogy ezt ol-
semmit. Szabad lesz korházat, iskolát, jótékony célú vassa fel. 
intezeteket létesíteni, vasutat épiteni. De hisz ez, A népgyűlés zajos éljenzésel fogadta a dr. 
úgymond, nem autonomía; mert ily jogokat bár- Filó Tihamér által felolvasott kérvényt, mely kö-
mely egylet gyakorolhat s építhet egy részvénytár- röztetni fog aláírás végett. 
sasag is s ehez nem kell egy, jogaiban megölt vár- Ezután a népgyűlés berekesztetett, s a több 
megye. — Kiemeli szonok, hogy Kossuth egész éle- ezerre menő közönség éljenzéssel oszlott szét. 
ten at a megyei autononnanak volt a híve éspedig S mi e népgyűlés után ismét hangsúlyozzuk, 
oly jogkiterjesztéssel, hogy a varmegye esetleg egy, mint már annyiszor kiemeltük, hogy oly komolyan 
magarol megfeledkezett s önkenyre hajló kormány és méltóságteljesen, mint a szentesi nép szokta 
kezeben babkent szereplő parlamenttel szemben, magát viselni nagy összejöveteleknél, ezt sehol, soha 
a nepjogok vedelmére kepes legyen. nem lehet látni. 

Az uj törvény teljesen megfosztja a nemzetet 
valasztasi jogaitól, az önkényuralmat segíti elő s 
azért a nepnek tiltakozni kell ellene! 

Ezen, viharos éljenzéssel kisért beszéd után A napokban beállít hozzám egyik barátom és kedélye-

mmel Ferenc, a népgyűlés elnöke beszelt még, sen szólván az ügyről, azt mondja, hogy: no hát hagyjatok 
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fel a háborúval, adjátok be a derekatokat; mert most már én 

is azt hiszem, nem győztök. Lehetetlen, barátom! Még Csató 

Zsiga ül a vármegye főjegyzői székében, lehetetlen! Ez az ember 

oly zseni streichot csinált, hogy megirigyelné tőle Ábrányi 

Emil. Levágott benneteket oly disznó módra, hogy nem keltek 

fel soha! Megölt benneteket örökre. Végetek van. Hasztalan min-

den vergödéstek. Tóth Kálmán főbe lőheti magát, vagy ölje meg 

segédeit, ha még az eletben számot akar tartani arra, hogy 

gavallér ember vele egy utcában végig mehessen. 

Végetek van örökre, örökre, sőt még azon tul is! 

Az az ember nem hiába lángol kivülről ; de elméje 

láng belől is. Egy láng elme, mely felfedezte a legnagyobb 

tudományt, hogy: az ember miként lehessen gyávának születve 

hős ? S miként lehet leálcázni a hamis gavallérságot! Ez a 

táléntuin megmenti a megyét Szentes ádáz gyűlölete elleneben. 

S ezzel az emberrel és társaival szemben meg a gyarló 

városi part győzelmet remei a varmegye politikája felett?! 

.Nagyszerű44 — Kacagott az 4n baratom s örömkönyektől 

csordult meg az arca. 

— De hát mi ütött hozzád? Miféle gyalázatos dicséret 

ez erre a szerencsétlen Csató Zsigára?! 

— Szerencsétlen?! Nagyszerű 1 Hát nem vágott le benne-

teket ? 

— Mivel? Hogy veres keppel felkelt és sápadtan, szé-

gyenkezve lefeküdt, hogy örökre hánykolódjék a becsületbeli 

sebek fájdalmaiban, melyeket Tóth Kálmán ádáz vasa ejtett 

rajta. 

— Elmehettek 1 Végetek van. Levágott benneteket! 

Feltalálta a megbántott becsület lovagias szépitő szerét s ez-

zel biztosította számára és pártja számára golyó, kard és vi-

tőr ellen az örök ótalmat. 

Feltalálta a 6-ik szakaszt és ezzel véget vetett a párbaj-

mániának; de ugy, hogy azért ő gavaJlér marad, aki kihivja, 

bárki legyen is, aki az ő becsületét meg meri támadni, s ha 

elfogadjátok, akkor segedei várnak ¿4 óráig, s ha addig elég-

tételt nem kapnak, akkor a közjegyző 170. szám alatt fel-

veszi a nyilatkozatot, hogy: az ügy a legszegorubb lovagias 

elvek szerint be van fejezve, és a becsület sérelme megtorol-

tatott; mert a sértett fel ¿4 óráig állt az elégtetelkövetelés 

purgatoriumának pokoli kinkövén. 

Ez a hősök próbaköve, s aki ezt kiállta, az egy igazi 

gentlemann. 

Aki a gavallérság es a becsület lovagias védelmének 

ezen egyedüli kritériumát feltalálta, az előtt le a kalapot 

ura im! 

Az én barátom újra el kezd kacagni, hogy szinte reng 

a ház bele és megvetőleg néz kardomra, párbaj pisztolyomra. 

—Szegcny, ostoba eszközök! Ti szúrni, vágni és ölni akartok ? 

Olyan nincs! 

Csató Zsiga ¿4 órai kinos gondolkozás után megvet 

benneteket s azt mondja — és azt jól megjegyezzetek ti nyo-

morult szerszámok, — hogy : én Tóth Kálmánt gyűlölöm, mert 

becsületemben mélyen megsértett s ez elég ok arra, hogy ő 

hiába ajánlgasson nekem benneteket! 

S ebben keresem elégtételemet! 

Helyi és megyei hirek. 
Már t i u s 15. 

Március 15-ét igazán fényes bankettel ünne-

pelte meg a szentesi 48-as népkör, melynek minden terme 

tele volt vendéggel. Különösen a gazdaosztály volt 

eddig soha nem látott számban képviselve. Elég 
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Az ügyvéd tárcája . 
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Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

Reinhardot végre is a pénztáros kelté fel me-

rengéséből, ,hogy vele koccintson, a mit azonban 

Reinhard azon kijelentessel utasított vissza, hogy 

miután még sok teendő vár reá az éjjel, a maga 

részéről befejezettnek tartja a poharazast. 

A doktor nem allhatta meg, hogy közbe ne 

szóljon s a következő tanacscsal ne szolgáljon az 

ügyvédnek: 

— Az éjjeli munka káros hatással van az 

emberi szervezetre. Korán feküdni, jókor kelni, ez 

az, ami testet és leiket egyarant vidámít. 

— A tanacs nem rosz, — válaszolt Reinhard 

székéről felkelve s kalapja után nyúlva, — azonban 

nn ügyvedek nem oszthatjuk be dolgainkat a ma-

gunk kénye-kedve szerint. Az ügyvédnek gyakran 

oly bonyolódott ügyekkel kell foglalkoznia, melyek-

nek tanulmanyozasa hosszabb időt igényel s nem 

ritkán pihenesre szánt óraink egy részét is igénybe 

kell vennünk, ha lelkiismeretes munkát akarunk 

végezni. 

Ezzel valamennyien felkeltek és elhagytak a 

termet. A szemben levő szobából ugyanezen percben 

lépett ki Verhagen, ki, amint Reinhardot megpillan-

totta, közelebb lépett s igy szólt hozzá: 

— Nemde, kedves ügyvéd, együtt megyünk 

haza ? 

Mindenesetre. Az idő már ugy is későre jár 

s reám még sok tennivaló vár. 

Az utcara érve, Verhagen igy szólott Rein-

hardhoz: 

— Az ön apja, kedves ügyvéd ur, nagyon 

szigorú ember, ugy, hogy a tőle tegnap kapott 

szemrehányást nem szeretném még egyszer hallani. 

S ennek egyedül ön az oka. Nem volt okosság ön-

től, hogy a tőlem hallott nyilatkozatot közölte az 

öreg úrral. 

— A származásom és szüléimről tett nyilatko-

zatot érti? — kérdé Reinhard. 

— Igen. Jövőre azonban néma leszek, mint a 

hal s mit sem fog tőlem megtudni. 

—- E szerint ön ismeri azon titkot, melyet én 

fürkészek ? 

— Mindenesetre ! 

— S miért nem akarja ezt előttem felfedezni ? 

— kérdé Reinhard ingerülten. 

— Mert egy fecsegő, mint ön, kifecsegheti, 

— válaszolt a törpe gúnyosan. 

— Ugy? — Tehát e titkot egyedül csak ön 

ismeri ? 

— Nem, rajtam kivül még többen is tudják. 

— Többen is? — kérdé Reinhard csodálko-

zással, — ez állítása oly talány előttem, melyet 

semmiképen nem birok megfejteni. 

Reinhard e kijelentésére Verhagen kísérőjére 

tekintett, tekintetében Reinhard a gyűlölet és dac 

kifejezését látta. 

— Oh, az ön apja okos ember, — folytatá a 

keztyügyáros a harag és gőg csodálatos vegyülé-

kével, — igen, Gumbinner ur okos ember, s a rá-

bízott titkok akár csak a sírba temettetnének. Igy, 

dacára, hogy ismerem e titkot, kezeim annyira meg 

vannak kötve, hogy amint kinyújtani akarom, a bur-

kok egyre szűkebbre szorulnak, s egyáltalán nem 

is gondolhat reá, hogy mig uraatyja él, e titkot 

megtudja. 

— S önön kivül ki ismeri még e titkot ? — kérdé 

Reinhard mohó kíváncsisággal. 

— Hát ugyan ki más, mint az öreg Gumbin-

ner ur, — válaszolt Verhagen, ravasz mosolylyal 

tekintve Reinhardra, — ugyanezért ismétlem, hogy 

mit sem fog szarmazasáról megtudhatni. Azt a tár-

cát, melyben az ön születésére vonatkozó iratok is 
vannak, az ügyvéd ur gondosan őrzi. 

— S én mégis meg fogom tudni e titkot, — 

válaszolt Reinhard dacosan. 

— Életében nem, halála után pedig már késő 

van. Különben is én azt tanácslom önnek, hogy ha 

nevelő atyjaval nem akar végkép szakítani, hagyjon 

fel a titok felderítésére vonatkozó kísérleteivel. 

Ezzel bucsut vett Reinhardtól. 

(Folytatása következik.) 
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annyit mondhatunk, hogy csak városi képviselő több 
volt száznál az estélyen. 

A pohárköszöntők sorsát Sima Ferenc körel-

nök nyitá meg, méltatva a 48-iki eseményeket, — 

hazánk legnagyobb fiának egy egész ország közszel-

lemét átalakító bámulatos tehetségét és hazánk fel-

szabadítása iránt kifejtett csodás tevékenységét, s 

poharát emelé Kossuth Lajosra, hazánk második 

megalapítójára. - Utána Törs Kálmán emelt po-

harat a szentesi népre, mint a hazafiság zászlóvivő-

jére. Majd dr. Filó Lajos Törs Kálmán, városunk 

országos képviselőjére, ki mindig ott tartja kezét 

választó közönsége szivén és megérzi ennek dobba-

nását s részt vesz minden küzdelmében. Ezután Pász-
tor János emelt poharat Sima Ferencre, mit a szen-

tesi függetlenségi és városi párt vezérére, kinek ve-

zetése mellett oly erőssé, tömörré vált a párt, hogy 

fürésszel se lehet belőle egy darabot levágni. Bálint 

József Törs Kálmán családjára, Kátai-Pál János 

Törs Kálmán, Sima Ferenc és dr. Filó Lajosra, mint 

a párt vezéreire, dr. Filó Tihamér arra emelt po-

poharat, hogy a párt tartson össze s vegyen fel 

minden irányban minden küzdelmet, s ha kell, állja 

meg a helyét az egyes is anélkül, hogy becstelenül 

vetiráljon. Udvardi Sándor szintén a pártösszetar-

tasra emeli poharat és azt mondja, hogy a párt mindig 

őszintén ünnepeljen, ne ugy, mint a vármegye há-

zánál, hol megülik a március 15-ét és ha arra 

kerül a sor, a legmagyarabb vármegye szégyenére 

leszavazzák a magyar nyelvet. Kozák György a nőkre 

emeli poharát. Szánthó Lajos pedig egy igen velős 

paharköszöntőben arra hivja fel a pártot, hogy in-

dítson meg egy politikai lapot. (Erre még vissza 

terünk.) Sima Ferenc kiemeli a megye és város között 

folyó küzdelmet, mely ma már a mérkőzés teljes 

aranyait ólté, s zajos lelkesültséget keltő beszédben 

hangsúlyozta, hogy e küzdelem Szentesre nézve 

azonnal megszűnt, mihelyt keresztül lett vive Szen-

tes önálló törvényhatósága. Viharos éljenzés kísérte 

ezt a pohárköszöntőt, s mintegy tüntetés volt ez az 

önálló törvényhatóság mellett. 

Vacsora után tánc volt; de oly nagy számú 

közönség volt együtt, hogy alig lehetett mozogni. 
* * 

* 

A szentesi casinó is megülte a márc. 15-ét. 

Mintegy 30-an vettek részt az estélyen, de igen nyo-

mott volt a hangulat; mert Stammer is ott volt. 

Az első pohárköszöntőt a casinó elnöke, Kiss Zs. 

mondta az 1848-iki eseményeket méltatva és eltetve 

a haza szabadsagát. Utana dr. Götzl indítványára, 

Kossuthoz távirat menesztetett; majd Mihálovics 
eltette a casinó elnökét, mint aki a szabadságharcban 

részt vett. 
A tarsaság már 10 óra utan oszlani kezdett. 

* * 
* 

A szentesi dal- és zeneegylet a varmegye 

hazában tartott hazafias ünnepélylyel ülte meg 

mártius 15-ét. 

Az ünnepélyt a dalegylet nyitotta meg a „Hym-

nus* eléneklésével. Ezután Pólya Ferenc főgimn. tanár 

mártius 15-ének jelentőségéről tartott érdekes fel-

olvasást, melyet a közönség lelkesen megéljenzett. — 

A programm kővetkező számát ismét a dalegylet 

töltötte be, Petőfi „Talpra magyar* cimü, Huber 

Karoly által férfikarra irt költeményének eléneklésé-

vel. Ezután dr. Tasnády Antal diszmagyarban lépett 

az emelvényre s az „Élet, vagy halál- cimü hazafias 

költemenyt szavalta el a közönség teljes megenge-

désére. Az ünnepély a „Szózat" eléneklésével ért veget 

s a közönség teljesen a nagy nap emlékéhez melto 

behatas alatt oszlott szét. 
* # 

A szentesi iparos t f j ^ eyylete által rende-

zett banketten mintegy háromszázán vettek reszt, 

itt az első pohárköszöntőt Petrovics öoma elnök 

mondta a hazára, Szabó Lajos pedig a nagy 

hontalanra, Kossuthra emelt poharat. Ezután Farkas 
Antal „Hej Rákóczy, Berzsényi« es „Tavasz el jo 

cimü hazafias dalokat énekelte el, a közönség o -

tatlan tetszésnyilvánítása közben, majd ^met Pet-

rovics Soma állt fel, hogy elszavalja a nagy honta-

lanhoz irt következő költeményét: 

„Nem, te nem jösz többé vissza 

S hőn imádó nemzeted 

SZENTESI LAP. 

A hazába' hajh ! hiába 
Lesi egy tekinteted'; 
Szent varázsa lang szavadnak 
El magával nem ragad . . . . 
Krnyered a hontalanság, 
Társad a — kereszt marad. 

Vigasz-e, hogy keresztedet 
Egy napon csak leteszed 
S milliók zsolozsmája közben 
Zár keblére nemzeted ? 
Mert tudd meg, ha végsőt dobbant 
Szived, nem Turin takar: 
Szent zarándokutra kelve, 
Vállán hoz be a magyar !u 

A gyönyörű költemény oly mély benyomást tett a 

közönségre, hogy szavalót percekig tartó zajos él-

jénzéssel jutalmazta. — A következő szavaló Korsós-
Tóth Sándor volt, ki „Világosnál- cimü hazafias 

dalt szavalta el. ~ Vacsora végeztével tánc követ-

kezett, mely fesztelen jó kedv mellett reggelig tar-

tott. A négyeseket két kolonban, mintegy 80 par 

tancolta. 
• * * 

A szentesi II. 48-as népkör fennállasa óta nem fo-

gadott helyiségében oly nagy számú közönséget, 

mint ez este. Az ünnepély Papp Lajos ref. tanító-

nak Petőfi 1848. évi szabadsagharcbani ténykedésé-

ről irt felolvasasával vette kezdetét. Az érdekes targyu 

és Petőfinek több szabadsag harci költeményével 

megtoldott felolvasásért a nagyszámú hallgatóság 

felolvasót lelkesen megéljenezte. — Vacsora tölött 

az első pohárköszöntőt Beszédes István elnök mondta 

Kossuth Lajosra. Végül a jelen volt fiatalsag itt is 

tancra perdült s a legjobb hangulat mellett reggelig 

mulatott. 
* * * 

A szentesi polgári olvasókör tagjai szintén ban-

kettel ünnepeltek meg a nagy nap emlékét, itt azon-

ban mar csak igen kevesen vettek részt. 

Szóval Szentes varos közönségének egész egye-

teme ünnepelt! 

— T ö r s K á l m á n , varosunk országos képvi-

selője, f. hó 16-an a deli vonattal visszautazott a 

fő varosba. 

— A z a z i n t e r p e l l á c i ó . Mint halljuk, a 

„Szentes és Vidéke" azon gyötri magat, hogy a 

Csongradmegye kormauyzataban uralkodo állapotok-

nak az ország színe elé hozatala iránt már egy 

párszor szóban volt interpelláció miért maradt ei a 

mult szombatról? Hat tudomásara hozzuk a nevezett 

lapnak, hogy kijelentheti az őt fenntartó uraknak, 

hogy az interpelláció nem maradt el szombatrol; 

mert nem ekkorra volt megtetele szandekolva, hanem 

f.hó 2l-re. S mikor ezen interpelaciónak ál-re leendő 

megtetele megállapított, nem volt arról szo, hogy 

az országgyűlés 14-en ünnepi szünetet kezd; mert 

ekkor meg ugy volt, hogy a közigazgatasi törvény 

felett a bizottság husvet eiőtt be is fejezi a targyalast. 

S igy egeszen varatlanul jött a miniszterelnök azon 

índitványa, hogy a haz a szünetet 14-en kezdje 

meg. S ha ez igy történt, aligha onnan nincs; 

mert a ministerelnök tudomassal bírt ez ínterpella-

ciónális szándékról, s azért kerte 14-en a haz ülese-

nek szünetet, hogy ne kelljen neki ünnep előtt dur-

kalni Csongradvarmegye szennyes ladajaban. JN'yugod-

tan lehet azonban a tisztelt ujsag; mert ami késik, 
nem múlik. 

— I d ő j á r á s u n k . Vegre-valahara alabb ha-
gyott a hideg s par nap óta a legkellemesebb ta-
vaszi napokban gyönyörködhetünk nemcsak; de a 
f. hó 15-en ej jel, permetező eaő kisereteöen mar 
villámlott es menydörgött is az eg. 

— M u l a t s á g . A szentesi I. átí-as népkör 
húsvét másnapján saját könyvtára javára táncmulat-
ságot rendez. 

— A h e r n y ó i r t á s targyában a íöldmive-
lésügyi minister tudvalevőleg szigorú rendeletet bo-
csajtott ki, melyben utasítja a varosok es közsegek 
elöljáróit, hogy mindazokat, akik ezen rendeletnek 
barmi oknál lógva eleget nem tennenek, 50 Írtig 
büntesse meg s hozza tegyenek jelentest. Aradi 
tőkaDitany a rendelet következteben az irtás meg-
kezdese es modozatai iránti utasitasokat a tőkegaz-
dak es csőszöknek a tegnapi napon adta at. öajat 
jol íeltogott erdekükben cselekednek tehát az i -
e ő szőlő es kerttulajdonosok, ha az irtást mielőbb 
megkezdik ; mert ezzel nemcsak gyumölcstermesöket 
biztositjak, de az érzékeny büntetestől is megsza-
badulnak. 

3. 

— Mezey János magyar daKársulata jelenleg városunk 

ban van s a kávéház termében tart néhány előadást. A tár-

sulat a következő tagokból áll: Székely Stefánia, soubrette 

színésznő, Elsing Fáni és Hegyi Terka nemzetközi dalénekesnők, 

Mezey János jellemkomikus, Vári Kálmán népszinmti énekes 

és Neumann Samu német komikus és mimikus. Az első elő-

adás tegnap tartatott meg. M<i kedden ismét lesz előadás és 

pedig egészen uj müsorzzattal. Kezdete fél 8 órakor. 

Hazánk és a főváros, 
— Egy falusi bakter meg az u j köz-

i g a z g a t á s . Nagy öregbetüs levelet kaptunk egy 
dunántuli faluból, irja a „Budapesti Hírlap*, meg-
látszott a levélben, hogy irója keserves fáradsággal 
jutott az irás mesterségében a keresztvonástól idáig. 
A levelet egy falusi bakter irta s a mi még érde-
kesebb — a közigazgatási reformmal foglalkozik. 
Elhatott mar az ország zugaba a nagy terv hire s 
természetesen vegyes érzelmeket keltett mindenfelé. 
Ezeknek a vegyes érzelmeknek egy példája az em-
iitett levél is, melyet ide nyomtatunk, lehetőleg hí-
ven az eredetijéhez. — „Tekintetes szerkesztő ur! 
mondja a bakter. Nálunk már napok óta nincs nyugta 
a taluban a szegeny embernek. Isten tudja, mi ütött 
biró uramhoz: néhány nap óta olyan uiagosan 
hordja a fejét, hogy szóba se igen lehet állani vele. 
11a meg szól, csak azt emlegeti, hogy nem paran-
csol neki ezentúl senki a faluban. Beütött az uj világ, 
hat most mar ő is csak olyan hivatalos embere az 
orszagnak, mint a Szapáry miniszterelnök ő kegyel-
messége. Olyan nagy ur lesz ő belőle, hogy csak a 
főispán ő méltósága nevezheti ki őket a birói hi-
vatalra. Más világ kezdődik most egészen, azt mondja 
biró uram. A követet, azt mi valasztjuk ezentúl is, 
de Varga uram, meg Kiss uram, a kik a tanácsházba 
kívánkoznak, meg mindenki, a ki tart magara vala-
mit, nem lehet ám mar ezentúl balpárti! Arra gondja 
lesz biró uramnak. Követválasztáskor még a szép 
csaplárosné sem ad ezentúl csókot a szegény bal-
parti embernek. Pedig nagy baj lesz ez neki, mert 
hát tetszik tudni, olyan menyecske ám, hogy szí-
vesen csókolódzik, csak legyen kivel. De hat nem 
lehet segíteni rajta, a mikor, mi türés-tagadás, őt 
is megcentrolizálták odafönn az országházban : ugy 
mondja biró uram. Az a szegény fehernép igazan 
azt se tudja már, hogy fiu-e, vagy leány ? Hat még 
a magafajta hivatalos ember mit szóljon az ilyen 
nagy keveredéshez. Tegnap okoskodtunk éppen a 
tisztelendő ur tehenesével, hogy mi lesz velünk ebben 
az uj vilagban? Valami nagy bajnak kell lenni, a 
mikor méltóságos, meg exellenciás urak szólnak bele 
igy a szegény ember dolgába, a mihez bizony eddig 
nem nagyon értettek. A tehenes sem tudja, nem 

| fogja-e ezentúl őt is valami minszter kinevezni, én 
se tudom, hogyan leszek a hivatalommal ?! Csak 
kiáltozom az órát esténkint a faluban, de tessék 
meghinni, magam se tudom, hányat ütött, a mióta 
ebbe az uj vilagba keveredtünk. Tekintetes uram I 
ha nem sanálja a jó szót a szegény embertől, tessék 
valami tudósítást adni, h gy a baktert is a főispán 
ur ő méltósága nevezi ki ezentúl, vagy talántan maga 
a miniszterelnök ? Tessék kérem alássan ugy írni a 
tudósítást, hogy a tehenes is érthessen belőle, mert 
az is nagyon szeretné tudni a sorsát.* — Mi a tu-
dósítást — irja a „B. H.* — nem küldtük el, mert 
a jó oakter talán segítségünk nélkül is tisztába jön 
a sorsával. Érdekes levelét azonban közzétettük min-
den megjegyzés nélkül, sokaknak okulására. 

Nyilt-tér. 
E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk. 

Nyilatkozat . 
A „Szentes és Vidéke* f. évi 22-ik számában 

közzétett s Mojzsik Lajos és dr. Gicatricis Lajos 
urak által kiállított nyilatkozatban az is állíttatik, 
mintha ők nekem azon alkalommal, midőn kihívá-
sukat elfogadtam, azon megjegyzést tették volna, 
hogy az általam megnevezett segédeimet Mojzsik ur 
házánál értekezes céljából elvárjak. 

Nevezett urak ezen kijelentése nem felel meg 
a valosagnak; mert akkor, midőn én segédeimet 
megneveztem, igaz, hogy elkezdtek valamit mesélni, 
de én azzal vagtam közbe, hogy. „neke n az urak-
kal e targyban többé semmi beszélni valóm nincs 
és nem lehet, tessék a segédeimmel magukat érint-
kezésbe tenni s azokkal tárgyalni* s ez ellen nekik 
nem volt, de nem is lehetett semmi kifogásuk. 

Emlékszem igaz, hogy beszélni kezdtek valamit 
s azt sem vonom kétségbe, hogy azt akarták mon-
dani, amit a nyilatkozatban kitettek; de hogy én azt 
nem értettem, határozottan allitom. Mert talán nem 
fogják megtagadni, hogy beszédjükbe azzal vágtam 
bele, hogy az urakkal nekem semmi beszélni valóm 
nincs, menjenek az általam már megnevezett segé-
deimhez. 

Szentes, 1891. március 16. 
Tóth Kálmán, 
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Pályázati hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestülete ez évi 

február hó 17-én tartott közgyűlésében hozott 

6. számú határozatával, a városi árvaszéknél 

elhalálozás következtében üresedésbe jött és 

700 forint évi fizetéssel javadalmazott egy 

árvaszéki ü lnök i állásnak választás ut-

ján leendő betöltése céljából pályázat-hirde-

tést rendelt el. 

Felhívom mindazokat, kik az 1886. XX I I . 

t. cz. 73. §-a szerint elöljáróvá választhatók, 

a 75. § ban elsorolt kifogások alá nem esnek 

és a megüresedett állást elnyerni óhajtják, 

hogy az 1883. évi I. t. cz. 3. §-ában kivánt 

képzettség kimutatásával felszerelt, és szabály-

szerűen kiállított pályázati kérvényeiket, a vá-

ros polgármesteri hivatalánál f. évi már t ius 
2 1 - i k napjának 5 órájáig nyújtsák be. 

Kelt Szentesen, 1891. évi márc. hó 11-én. 

Sarkadi-Nagy Mihá ly , 
polgármester. 1 - 3 

2V3 Az 1000.-1891. H. M. számhoz. 

Hirdetmény. 
1. A sorozó bizottság a szentesi 

sorozó j á rásban Szentes ujoncállitási szék-

helyen 4 nap alatt, és pedig 1891, apr i l 
ho 3-tól apr i l hó 7-ig lógja végezni: 

a) a hadi szolgálatra való képesség meg-

állapítását ; 

b) a hadképeseknek talált egyének be-

sorozását a közös hadseregbe, a honvédségbe 

és ezek póttartalékába; 

c) a felszólamlások, vagyis a törvény ér 

telmébeu a póttartalékba való besorozás ked-

vezményére igénynyel biró családientartók, 

illetőleg ezek hozzátartozói, továbbá papnöven-

dékek és papjelöltek, népiskolai tanitók és 

tanítójelöltek, végre öröklött mezei gazdasá-

gok birtokosai által benyújtott kérvények tár-

gyalását és elintézését; 

d) a családi tekintetekbó'l vagy a tanitó-

képezdei tanulmányok befejezhetése céljából 

való szabadságolás iránt, valamint végre 

e) az egyévi tényleges szolgálat kedvez-

ményének megadása iránt benyújtott kérvé-

nyek elintézését. 

SZr.NTESI LAP* 

2. A folyó 1891. évi ujoncállitásra az 

1870 ik, 1869-ik és 1868 ik években született 

hadkötelesek vannak felhiva. 

3. A sorozásra felhívott hadkötelesek 

közül, a keresetképesség tekintetéből megvizs-

gálandó férfi rokonokkal együtt, a föntebb 

kitűzött időszaknak minden egyes napján csak 

annyian jelenjenek meg, a hányra nézve az 

ujoncállitási eljárást el lehet végezni: e célból 

a következő napirend állapittatik meg, úgymint: 

ápr i l is hó 3-án a büntetésből a 

korosztály és sors-szám rendjén kivül az A) 

lajstrom alapján, továbbá a korosztály és 

sors-szám rendje szerint a B) lajstrom alap-

ján állítandó egyéneken kivül azon első korosz-

tálybelieknek, vagyis 1870-ik évi születésüek-

nek kell megjelenniük, a kik az 1-től 200 ig 

terjedő sorsszámok alatt vannak fölvéve; 

ápr i l is hó 4-én azon 1870. évben 

született I. korosztálybelieknek kell megjelen-

niök, a kik 201-től 351. sors-számig vannak 

felvéve; ezeken kívül még azon 1869. évben 

született II. korosztálybeliek, akik 1 —100 ig 

terjedő sors számok alatt vannak felvéve; 

ápr i l i s hó 6-án azon 1869. évben 

született II. korosztálybelieknek, akik 101 tői 

311-ig teriedő sorsszámok alatt vannak fel-

véve, valamint azon 1868. évben született 

III. korosztálybelieknek, kik 1-től 100 ig ter-

jedő szorsszámok alatt vannak felvéve; 

ápr i l i s hó 7-ón azon III. korosztály-

beli 1868. évben született hadköteleseknek, 

35. szám. 

akik 101-től 295-ig terjedhető sorsszámok 

alatt vannak felvéve, valamint azon vidéki 

illetőségű hadköteleseknek is meg kell jelen-

niök, kiknek állítási lajstomaik a jelzett időig 

ide megküldetnek, ezek után a lajstromok 

egyeztetése és le/árása fog eszközöltetni. 

4. A hadkötelesek és ezeknek a kereset-

képesség tekintetéből megvizsgálandó férfi-

rokonaik is kötelesek a sorozó bizottság előtt, 

a mely naponként reggeli 8 órakor kezdi meg 

működését, ideje korán és tisztán megjelenni. 

A sorozásra való megjelenésnek, valamint 

egyáltalában a védtörvényből folyó kötele-

zettségeknek elmulasztása, ezen hirdetmény-

nek vagy a törvénynek nem tudása által nem 

menthető. 

A ki a sorozó bizottság előtt a soro-

zásra kitűzött időre kellő ok nélkül meg nem 

jelenik, az esetleg a törvényes kényszeresz-

közök alkalmazásba vétele mellett fog elő 

vezettetni, és ezen kívül, ha késedelmét nem 

igazolja, 10 forinttól 200 forintig terjedhető 

pénzbüntetéssel büntetendő, ha pedig szán-

dékosan marad el a sorozásról, mint had-

köteles-szökevény, a körülményekhez képest 

egy vagy két évi szolgálathosszabbitással, 

esetleg 3 naptól 2 hónapig terjedhető elzá-

rással és 15 forinttól 300 forintig terjedhető 

pénzbüntetéssel fog büntettetni. 

Szentesen, 1891. március 5-én. 

Dr. Filó Tihamér, 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetője. 

E d d-ig* f e l - u - l m - a - l l ^ a - t a t l a r L I 

Maager Vilmos-féle valódi tisztitott 

D O R S C H M Á J O L A J 
—TfA 19-24 Maager Vilmostól, Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y ű emész t he t ő s é-
g é n é l fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mindama eseteknél, 
melyeknél az orvos az egész testi szervezet, kü lönösen a me l l és tüdő 
erösitését, a test sn lyának gyarapodását , a nedvek jav í tását , vala-
m i n t á l t a l ában a vér t iszt i tását el akar ja érni . 

| Egy üveg ára 1 írt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertár iban. 

Szentesen kapható: id. Várady Lajos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc urak 
gyógyszertáraiban. 

^lardiiM hó 31-en jelenik meg* ISudapesteii a 

POL IT IKA I NAP ILAP 

t e l j e s e n f ü g - g e t l o n p r o g r a m m a l . 
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A MAGYAR HÍRLAP belső dolgozó társai, külmunkatársai és levelezői az irói kar legkiválóbb tagjaiból állanak. 
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