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Egy evre . 

Fél evre . 

Negyed évre 

Előfizetési árak: 
. . 5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nezve 
o .ap egy oldala helyre van beosztva 
Etfjr nely ara 90 Kr. lielyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvfcereske-

ieseDen is lel vetetne t . 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak el. 

N j i l t t é r - b e n 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r a « P , k a d d • a I s p é s t a k a a Í I C I I 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tnlajdonos: 

SIMA FERENC. 

Elő ós ek elfogadtatnak helyben: 

Stark Náaaar kiayv- és paplrkaraakadéséhaa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatök 

Több igazságerzetet! 

Érdekes elmélkedés folyik a ,Csongrád-

megye* cimü lap közelebbi két vezércikkében 

„Szentes város és a vármegye* cim alatt. 

Cikkiró elmélkedik Szentes városának 

Csongrádmegyével szemben fenntartott köz-

életi küzdelme felett, s ugy a sorok között 

kegyes sejtetni Szentes város ügyeinek inté-

zőivel szemben annyi elismerést, hogy van 

némi egyéni és ' Jzéleti érdemök az 1880-as 

évek vezető egyéneivel (sic!) mert hát tény, 

mely szerint ezek belátták a város elmara-

dottságát és lázas tevékenységgel fogtak hozzá, 

hogy az ősök százados mulasztása pótoltas-

sák s alkotások után alkotásokat hoztak 

létre; de — úgymond a cikkiró — a vár-

megye Szentes városának előhaladási törek-

vését nemcsak nem akadályozta, hanem — 

dacára a város vezetői és megye között íen-

állott személyes ellentéteknek — tőle telhe-

tőleg gyámolította és elősegítette. 

De hát — cikkiró szerint — addig, mig 

a város vezetői érdemeket szereztek magok-

nak a közalkotások létrehozása által, elmu-

lasztották a városi adminisztratió ellenőrzé-

sét és ennek következtében egymást érték a 

közigazgatásban a sikkasztások és visszaélé-

sek, s éppen abban áll ezen városi vezetők-

nek, cikkiró eddigi elmefuttatása szerint, a hi-

bájok és valódi gyengéjök, hogy hibáikat 

nemcsak be nem ismerik, hanem minden 

eszközt megmozdítanak a végett, hogy téve-

déseik és mulasztásaik törvényes következ-

ményeit kikerülhessék s magukat a közönség 

előtt tisztára mossák. — S ennek a tisztelt 

cikkiró szerint más vége nem lehet, mint ezen 

vezetők teljes bukása, mely immár közel van. 

A „Csongrádmegye* két vezércikkének 

veleje ez, amit itt leirtunk. S bár e kiindu 

lási pontból folytatva, bizvást meg tudnánk 

írni a cikknek igért folytatását, mely az lesz, 

hogy hát ezekből be lehet látni, hogy Szen-

tes város közönsége a vármegye ellen foly-

tatott harcában félre van vezetve; mert hi-

szen a vármegye tisztelt vezetői a leglelke-

sebb barátai Szentesnek, s miután Szentes 

vezetői immár úgyis elveszik küzdelmök meg-

érdemelt bérét, a dicstelen bukást, tehát még 

nem késő Szentes népének, térjen a jó útra 

és boruljon a vármegye atyai karjai közé és 

higyjen abban, hogy Szentes városának 1848-tól 

kezdve nem volt igazabb barátja, mint Stammer 

Sándor, s ha e város boldogulni akar, hát 

fordítsa el arcát azoktól, kik őt félrevezették 

és menjen nyugodtan, lelkesülten az alispán 

és társai után, kik szivök minden dobbaná-

sával, lelkök egész hevével csüggenek e város 

jó voltán és előhaladásán. 

Nem állítjuk, hogy szórói-szóra igy fog 

hangzani a kérdéses elmélkedés vége; de 

értelme ez lesz, s igy, miután a cikk egyéb-

ként a vármegyei sajtótól megszokott minden 

durvaságtól teljesen ment, annálfogva telje-

sen hivatásszerű kötelességünknek tartjuk, 

hogy az elmélkedést kikorrigáljuk és cikkírót 

arra hívjuk fel, hogy ha a Szentes és a me-

gye között folyó harc felett ítélni akar, akkor 

Ítéletében több igazságérzetet tanúsítson. 
Mert, hogy a dolgot az elején kezdjük 

— és ezt jól jegyezze meg cikkiró; mert 

végkonkluziójára ez még befolyással lehet, 

— ki az Csongrádvármegyében, aki egyedüli 

oka annak, hogy Szentes kénytelen volt egy 

engesztelhetlen harcba menni a vármegyével ? 

S honnan indul ki ez a harc, mely ma tel-

jes arányokban vett erőt a közönség érzel-

mein? 

A Csongrádmegye kormányzata elleni 

harcnak íőoka Stammer, ezt tudja mindenki. 

Mióta kezdődik ez a harc? Azon idő óta, 

mikor Szentes város képviselő testületének 

egy része elhatározta, hogy szakit azon régi, 

ósdi felfogással, mely szerint Szentes városa 

egy nagy gazdálkodó város, tehát kell, hogy 

egy gazda ember álljou a város adminisz-

tratiójának élén; mert egy ekkora várost, 

mint Szentes, már nem lehet egy szük ma-

jorság korlátai között mozgó észjárással és 

műveltséggel kormányozni, hanem kell, hogy 

a város élén első polgárként álló ember 

műveltségével és vezetési képességével telje-

sen kiemelkedjék ne csak a gazda emberek; 

de a város összpolgársága közül. 

Ez egy, a civilizáció útjára térni akaró 

népnek első és főfeladata, melyet értelmi 

szempontból, azt hisszük, hogy a „Csongrád-

megye* sem kifogásol, de sőt üdvözöl. S 

mint felettes hatóság, mit tett az a várme-

gye akkor, melyre most a „Csongrádmegye* 

olyanul hivatkozik, mint amely Szentes elő-

haladási törekvését mindig támogatta, talán 

lelkesen elősegíti azok törekvését, kik egy 

intelligens embert akartak és állítottak is a 

város élére f — nem; de sőt Stammer alispán 

vezérlete mellett mindent megtettek azért, 

hogy továbbra is az az ember maradjon a 

város polgármesteri székében — ki egyéb-

ként értelmes polgár — de nem bir annyi 

iskolai qualifikatióval, hogy városi irnok le-

hetne; mert a nevének tisztességes leírását 

is a polgármesteri fizetésen tanulta meg. 

A szentesi intelligentia egy része — a 

hatalommal volt egy perifériában való süt-

kérezhetés érdekéből ezt —elfeledheti; de mi 

nem feledjük el s azt kérdjük, hogy az az 

alispán és vele együtt az a vármegye, mely 

kész egy egyszerű paraszt embert polgármes- í 

térré avatni, nem süjed-e a haladás zászlajá-

val szemben a leghitványabb korteskedés 

színvonalára ? 

Stammer ide sülyedt; mert félt, hogy 

ha egy intelligens ember áll Szentes élére, 

akkor neki, valóban szégyenletes múltja mellett, 

pusztulnia kell; mert hiszen a szentesi polgár-

mesterség a megye mai belszerkezete és 

anyaga mellett gradus ad paruassum az alis-

pánsághoz. — Ezért nem kellett Stammernak 

egy, intellectualis szempontból kiemelkedő 

embei a szentesi polgármesteri székbe. Tudta, 

hogy ő csak egy, állása betöltésére teljesen 

képtelen ember segítségével állandósíthatja 

a maga számára Szentes többségének támo-

gatását. S előtte ez lebegett s nem a város 

előhaladási feltétele. 

Itt kezdődik Szentes vezetőinek küzdelme 

Stammer s az őt — egy érdekszövetkezet 

alapján — támogató megyei többség ellen. 

S innen kezdődik, hogy Stammer Sán-

dor alispán hivatalos állását, s az ezzel össze-

tartott többséget rendszeres hadjáratra vezeti 

Szentes minden törekvése ellen. S a tények 

teljes meghamisitása az, hogy Csongrádvár-

megye vezetői és ezek között Stammer alis-

pán valaha Szentes kulturális haladását tá-

mogatta, előmozdította volna, sőt Szentesnek 

mindenütt a felettes hatósággal kellett szem-

ben állani, ha egy lépést elébb és elébb akart 

menni s a városnak ezen küzdelmében Stam-

mer és társai fátumszerüleg állták útját, s 

hol győztek, hol elsepertettek az útból. 

A megye székhelyét Szentes küzdte ki, 

hogy Ssentesen legyen, Stammer hoszu időn 

át szívósan küzdött ellene; a kongó-utat, 

ártéri hidat Szentes küzdte ki, Stammer egész 

erőfeszítéssel küzdött ellene; mert hiszen ő 

nem az alkotások, hanem az intrika em-

bere volt mindig. — Sarkadi polgármester-

rel szemben újból állást foglalt polgármester-

nek egy oly ember mellett, kit Szentes igaz, 

hogy egy feledt pillanatában még azon időkben 

polgármesteri székbe emelt, mikor az embe-

reket nem az intellectualis szempont, hanem 

egy téves osztály felfogás uralta és irányozta; 

de ezt meg is bánta a város; mert ha kára 

nem volt is benne; de mindenesetre szégyen 

egy ekkora városra nézve még a 70 es évek-

ben is, egy teljesen iskolázatlan ember polgár-

mestersége. — De Stammer ezt nem 

szégyenelte, sőt fel akarta ezt újítani még 

Balogh János polgármestersége után is. Az-

után jött a vasút ügy, — egész erővel küzdött 

ellene, hogy Szentes keresztül ne vihesse a 

vasutat. A gimnázium építésénél, még a 

homok szállítást is pénzért szerette 

volna Szentesnek adni, azon a Széchényi 

utón, melynek kiépítéséhez Szentes nagyösz-
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szeggel járult. S ott van legutóbb, hogy ezer 

és ezer esetre ne hivatkozzunk, a keramit-ut 

vámügye, hol mondvacsinált megyei ér-

dekre való hivatkozással, Szentestől el akarná 

a megye venni a vámszedés jogát oly for-

galomtól, mely a város útját használja; pusz 

titja, s ez által évenként közvetve és köz-

vetlen 4000—5000 frtig akarja biztos jövedel-

mében megrövidíteni, 

Szóval Stammer alispánsága egy lánco 

lata az intrigának s törekvésnek, hogy Szen-

tesnek kárt tehessen, Szentest előhaladásában 

gátolhassa. — S miért? Mert tudja, hogy az 

előhaladás és a független gondolkozás szelleme 

által vezérelt Szentes őt nem türi meg útjá-

ban. 

A setétség küzdelme a felvilágosultsággal, 

a roszakarat-e Szentes város boldogulása ellen. 

— Innen van a harc Stammer és az ő kormány-

zata ellen. — S onnan, hogy ő bűnt, visszaélést 

takargat, fedez és ezzel tartja össze azon ér-

dekszövetkezetet, melynek segitségével a közjó 

rovására eddig uralkodott. 

De ezen uralomnak bekövetkezett alkonya, 

éjszakája. Itt van a tizenkettedik óra és en-

nek az órának elkongását a „Csongrádmegye* 

elmélkedése nem akadályozhatja meg. 
(Folytatása következik.) 

Városi közgyűlésből. 
— május 21. 

Varosunk képviselő testületenek a Széchényi 

kerti iskolai helyisegben mai napon tartott ülése 

egyike volt a viharosabb lefolyásuaknak. Két tárgy, 

az orimozus fogyasztasi adó birsagi számadas es a 

Horváth Gyula-ünnepély rendező bizottsaganak Hor-

váth Gyula arcképenek elfogadasa és leleplezése 

targyában beadott kerelmét használták fel a Szentes 

ellenes partiak tehetetlen dühök kielégítésére, szánal-

mas vergődésők azonban mindkét tárgynál oly vere-

séggel végződött, amilyen után a tisztelt Stammer 

part egyszers mindenkorra tisztában lehet azzal, 

hogy nincs levegő számukra a városi képviselő-

testületben. Pedig Stammer alispán a gyűlésen meg-

jelent és végig ott volt, hogy pártját hangolja és 

lelkesitse, legtőként a Horváth Gyula elleni gyülö-
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letre. Állásánál fogva meg is nyerte azt a szegény, 

betegelméjü és Lipótmezőre készülő frátert, azt a 

szegény Bartha Kálmánt, akit itt Szentesen komo-

lyan senki nem vesz, akivel szemben altalános a 

részvét, hogy előbb-utóbb a bolondok házába kerül. 

Ez a szegény, szerencsétlen fráter volt a vármegye 

szónoka, akivel szemben Udvardy azt mondta, hogy : 

no bizony, az ur is jobban tette volna, ha hallgat! 

De hát ez az ur nem hallgatott, beszélt bolond 

módjára, tiszta erkölcs és józan fölfogas ellenére 

össze-vissza mindent; hallgatta ahitattal Stammer, 

de hiába, a közgyűlés Kristó Nagy István beszélge-

téseire zúgott folytonosan, hogy éljen Horváth Gyula! 

De Stammer tartotta magát az ügy targyala-

sának végéig. Pirult ugyan, hogy a képviselő testület 

leszavazta rendre; de Stammer nem tud eléggé pirulni, 

szenvedett s a képviselő testület higgadt, józan 

gondolkozású többsége ezúttal is győzött a klikkura-

lomhoz tartozók törekvésével szemben. Különösen 

a Horváth Gyula-ünnepely rendező bizottságának 

kérelme tárgyalásánál szenvedtek csúfos vereseget 

a klikkhez tartozók, akik közül ezúttal tizenket nemes 

férfiú szállt sikra. 

A gyűlés lefolyásáról egyébkent a következő-

ket Írhatjuk: 

Elnök Sarkadi polgármester, az ülést pontban 

9 órakor megnyitván, a kepviselök üdvözlésé utan 

azon eljárását indokolja, mely arra vezette, hogy 

közgyűlések tartásaia a Széchényi kerti iskolai helyi-

seget alakittassa at, mely tudomásul vetetven, 

Sima Ferenc alít fel, hogy meginterpellalja a 

polgármestert azirant, van-e tudomasa róla, mely 

szerint Csongradvarmegye közigazgatasi bizottsaga 

a Szentes varos altal a keramit-uton szaliitando 

arukra nezve engedelyezni kívánt vamdijszabalyzatat 

csak azon reszeben vélemenyezi pariolóiag telter-

jeszteni, mely a vasúton szaliitando arukra vonat-

kozik, ellenben a Tisza felől erkező, vagy oda szal-

littandó arukra nézve nem? Ha van mindezekről 

tudomása, van-e szándeka ezen, Szentes varos kö-

zönségét mélyen sértő es közpénztarunkat óriási 

mérvben veszélyeztető hatarozat ellen a kellő lepése-

ket megtenni és pedig oly időben, mielőtt meg a 

minister a közigazgatási bizottság altal hozzá fel-

terjesztett véleményre végelhatározasat kimondotta 

volna ? 

Sarkadi polgármester válaszában kijelenti, hogy 

neki is csak priváté van tudomasa a közigazgatási 

bizottság kérdéses hatarozataról, hivatalosan azon-

ban nincs; mert a bizottság idevonatkozó hataro-

zata vele hivatalosan mindezideig nem közöltetett, 
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mi ha megtörténik, kötelességének ismeri az ügyet 

intézkedés céljából a közgyűlésnek tudomására hozni. 

Az ezen indítvány felett kifejlett hosszas vita 

vége, melyben Bánfalvi, Stammer, Szeder, Udvardy 

Pásztor és Kristó vettek részt, az lett, hogy Sima 

Ferenc indítványára elhatározta a közgyűlés, mely 

szerint a közigazgatási bizottság sérelmes határozata 

ellen s a város által megalkotott vámszabályzatnak 

változatlan engedélyezése érdekében felterjesztéssel 

él a kereskedelmi ministerhez. 

Ezután a tárgysorba vett ügyek tárgyalására 

kerülvén a sor, a polgármester előterjesztése a kun-

szentmárton-szentesí vasúthoz, a kunszentmártoni 

határban kisajátított földek kártalanítási árának kifi-

zethetése céljából ideiglenes kölcsönnek felvehetésére 

szükséges engedélyt, miután az ezen kisajátítási 

célokra letett 20,000 frt kaucióból úgyis ki fog a 

szükseges összeg kerülni, megadta, Sarkadi polgár-

mestert, Nagy Imre tanácsnokot és Szeder János 

képviselőt bízván meg az összegnek valamely helyi 

pénzintézettől leendő felvehetésével. 

Az 1890. évi költségvetési előirányzat egyes 

címeinél az előirányzat keretén tul eredményezett 

tulkiadásoknak mely cimekből leendő átutalványozása 

iránt tett számvevői előterjesztést a közgyűlés a 

múltra nézve elfogadta, azonban Sima Ferenc indít-

ványára ugy a tanács.mint a számvevő a költség-

vetés szigoru betartásara utasíttatott. 

Ezután az 1886—1888. évekről vezetett fogyasz-

tási adóbiisag számadás vétetett tárgyalás alá. A 

közgyűlés hosszas vita után, melyben Sima, Burián, 

Kristó, Udvardy, Szeder, Zsoldos, Stammer és dr. 

Bartha Kalman vettek részt, 20 ellen 50 szavazattal 

elfogadta a beterjesztett számadásokat s azokat 

: felülvizsgálás végett Gsongrádvármegye törvényható-

ságához felterjesztetni rendelte. 

A községi kataszteri bizottság előterjesztése, 

a kataszteri ügyvezető részére 800 frt tiszteletdíj 

kiutalvanyozása tárgyában, miután ezen célra mar 

a költségvetésben is van egy bizonyos ősszeg felvéve, 

elfogadtatott s az összeg kifizetésére a pénztári 

tisztség utasíttatott. 

A gimn. szegény sorsú és jó előmenetelü tanu-

lói javára őzv. Cukor Adolfné által tett alapitványt 

a közgyűlés elfogadta, s érte jkönyvileg köszönetet 

szavazott. 

A gimnáziumi bizottság egy hiányzó tagsági 

helyére a közgyűlés szótöbbséggel Seánthó Lajost 

valasztotta meg. 

Ezután a Horváth Gyula ünnepély rendező 

bizottságának, Horváth Gyula arcképének elfogadasa 

és annak leleplezésére díszközgyűlés tartása iránt 
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Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Igen, — folytatá Rosetti, — Londonba fo-

unk szökni s ott fogunk egybekelni. E tervet illető-

leg azonban határozott megállapodásra kell jutnunk. 

Mondja csak asszonyom, mennyi időhaladékot kapott 

Kornélia az elhatározásra ? 

— Három napot, mely idő holnap estével jár le. 

— Az expressvonat pedig 8 órakor indul Lon-

donba, tehát ma már késő lenne cselekedni, — vala-

szolt a művész felkelve székéről. 

— Hiszen a gyorsvonattal is utazhatnának önök ? 

— Én csak az expressel szeretek utazni, mely 

mint a villám rőpiti egyik helyről a másikra az 

embereket. Holnap estére kell tehát halasztanunk a 

szökést, — lesz szives erről Kornéliát értesiteni ? 

— Mindenesetre, s ha ő nem jöhetne, komor-

nájával fogom a dolgot megbeszélni. 

— Helyes, az útra azonban csak Tamást visz-

szük magunkkal, miután pénztáram jelenleg megle-

hetősen ki van merítve. 

— Pénz dolgában mit se kell önnek aggódnia. 

Kornélia nem fog üres kézzel szökni, — mondá a 

doktorné, — ékszereit és megtakaritott pénzét magá-

val hozza. 

— Megtakaritott pénzét? — kérdé Rosetti vál-

lat vonva, — no, ez ugyan aligha képvisel nagyobb 

összeget. 

— Mint értesülve vagyok, Kornélia összes érték-

papírjait pénzzé tette, s ez a pénz jelentékeny ösz-

szeget képvisel. 

— Annál jobb, — felelt Rosetti, — London-

ban pénz kell s egy csöppet sem árt, ha minél bőveb-

ben vagyunk vele ellátva. S most még egyet: nem 

eszközölhetné ki valahogy, hogy mielőtt megszöktünk 

volna, talalkozhassam Kornéliával? 

— Ha lehet, igen szivesen s ha Kornélia itt 

lesz, értesiteni fogom önt. 

— Helyes. E szerint, ha semmi hirt nem kapok, 

ugy estére nem jövök el, bár erősen hiszem, hogy 

Kornélia, miután szülei elhallgatták előtte náluk tett 

látogatásomat, bizonyosan ide fog küldeni a számára 

irt levélért, melyet ime ezennel átadok önnek. Tar-

talmát felesleges elmondanom, a történtek és elha-

tározásomról értesítem benne. 

A doktorné átvéve a levelet, mint féltett kin-

cset, kebelébe rejté. Ezután néhány percig mindketten 

némán bámultak maguk elé. A hallgatást végre is 

a doktorné törte meg. 

— S mit fog ón cselekedni, ha útközben letar-

tóztatják? — kérdé a művész kezét megragadva. 

Rosettit nem lepte meg a doktorné e váratlan 

kérdése s minden habozás nélkül igy felelt: 

— Ez nem történhetik meg s nincs is tőle 

mit tartani. Kornélia mar nem kiskorú s én nem 

az ő akarata ellenére szököm meg vele. Kornélia 

tul van azon a koron, hogy ilyen dologért visszaté-

résre kényszerithetnék. 

— Bizonyos ön ebben ? 

— Annyira bizonyos, asszonyom, hogy ha e 

miatt Kornélia netalán aggodalmaskodnék, kérem, 

nyugtassa meg őt. 

— S később sem kell önnek semmiféle üldö-

zéstől sem tartani ? 

— Nem. S ha a családból mégis merészkednék 

valaki tettemért felelőségre vonni, ugy biztosítom, 

hogy meggyülik velem a baja. S most Isten önnel 

asszonyom! 

A doktorné egész a lépcsőig kisérte le vendé-

gét, s mindaddig ott maradt, míg a művész kocsija 

tova nem gördült. 

~ Ugy» ugy, — mondá még egy pillantást 

vetve a művész kocsija után, — a körülmények 

siettetik a dolgot s visszalépésről szó sem lehet. A 

büszke bárónénak, ki grófi koronáját még most sem 

tudja felejteni, őszintén kívánom e megaláztatást; 

őszintén és szivemből! 

Ezzel vidáman nevetve, szobájába tért vissza, 

hol gyermekei már türelmetlenül vártak reá. 

(Folytatása következik.) 
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beadott kérelme került tárgyalás alá, mely ellen 

dr. Bartha Kálmán és társai irásos indítványt ter-

jesztettek elő. (Mert hát tetszik tudni, az oroszlánon 

is rug néha egyet a szamár!) alkalmatosabb idő-

pontot javasolván (?) az ünnepély megtarthatására. 

A közgyűlés többsége azonban — Horváth Gyula 

folytonos éljenzése mellett — 42 szavazattal 12 ellen 

az ünnepélyt rendező bizottság kérelmét fogadta el 

s egyúttal felkérte a polgármestert, hogy Horváth 

Gyulát, városunk kitűnő díszpolgárát, ki a tisztele-

tére rendezendő ünnepélyre szintén városunkba érke-

zik, Szentes város képviselő testülete nevében a 

vasútnál üdvözölje. 

Utolsó tárgya volt az ülésnek Beszterceoánya 

és Kunfélegyháza városoknak „a közigazgatás és az 

önkormányzat rendezéséről a varmegyekben „szóló 

törvényjavaslat visszautasítása iránt az ország kép-

viselőházahoz benyújtott kérvényeiknek partolása, 

mely is Sima Ferenc indítványára egyhangúlag 

elfogadtatott s a tervezett rendezett tanácsú városok 

értekezletére Sarkadi polgármester és Sima Ferenc 

küldetnek ki. 

Ezzel a közgyűlés délután fél 3 órakor véget ért. 

SZENTESI LAP. 

11 óra tájon a vásártéren lévő Polgári ház előtti 

kútba öngyilkossági szándékkal bele akart ugrani 

s éppen végső percben ugrott oda őzv. Tóth Ist-

vánná, ki a magáról megfeledkezett leányt vissza-

adta az életnek, s az esetet bejelentette a rendőr-

séghez. — A megfeledkezett 16 éves leány tettének 

indokául titkos szerelmi viszonyának felfedezését 

emlegetik. 

— Piaci verekedés. F. hó 19-én ökölpárbajnak voltak 

tanúi a piacon az adók és vevők. Ifj. Lakatos István serpenyő 

gyáros és Ruva Mária barna amazon ugyanis nézeteltérésből 

kifolyólag, egymáson ökleik s karmaik hegyét próbálgatták. Az 

ott levők szétválasztották ugyan őket, azonban harci tüzük 

ujabb csatára ösztökélte őket s kiegészítési csapatokul még ifj ' 

Lakatos Péter és Lakatos János csatlakozván hozzájok, a harc 

egész dühvel kitört, mig nem a rendőrség közbe avatkozva, a 

békeszerződés megkötése iránt a főkapitány elé állította a 

hősöket, hol majd mint közrend elleni kihágást elkövetők 

fogják tapasztalni a háború következményeit. 

Hazánk és a főváros, 

Helyi és megyei hirek. 
— Horváth Gyula, városunk 

díszpolgára, volt országos képviselő, or-
szágos képviselői állásáról lemondott. — 
Erről lapunk mult számában megemlékezvén, 
jeleztük, hogy ezt a nagy érdekű politikai nyi-
latkozatot kivonatban közöljük, de mert egy 
ily jeles beszédet méltó, hogy a közönség 
egész terjedelmében ismerjen, annálfogva meg-
szereztük Horváth Gyula lemondását egész 
terjedelmében és azt lapunkkal mellékletül 
kapja a közönség. 

— E s k ü v ő , ifj. Csákó Lajos vasúti díjnok f. 

hó 20-án vezette oltárhoz a kunszentmártoni rom. 

kath. templomban Zsoldos Gedeon iparos kedves 

leányát, Zsuzsikát. 
— É r t e s í t é s . Értesítem a tanonctartó ipa-

rosokat, hogy a rajztanítás f. hó 24-étől kezdve 

ismét a tul a kurcai volt iskolai épületben fog a 

rendes időben, és pedig: d. e. 9 órától 12-ig és d. 

u. 2 órától 4-ig megtartatni. Szentes, 1891. május 

21-én. Zoó János, ipariskolai igazgató. 

— G y e r m e k m a j á l i s « A helybeli izraelita 

elemi iskola növendékei — tanítóik vezérlete és 

lobogó disz alatt — tegnap a Széchenyi kertben 

majálist tartottak. A zenekisérette a helybeli első ma-

gyar zenekar szolgáltatta, kint pedig a ligetben fris-

sítőkkel, ételekkel és italokkal Deutsch vasúti ven-

déglős szolgált a nebulóknak. 

— T i l a l o m . Zsilinszky főispán közelebb 

kelt átiratával utasította varosunk polgármesterét» 

hogy további intézkedésig mindennemű munkásgyü-

lés tartását tiltsa ne s erről, valamint a munkás-

mozgalom ujabb jelenségeiről hozza tegyen jelentést. 

— M á g o c s r ó l vett értesülés szerint, Kani-

cer Gyula nagy-ujvárosi bérlő majorjában f. hó 

20-án az összes cselédség megtagadván az engedel-

mességet, fizetésük javítását és esetleg könyveik ki-

adását követelték. A mozgalom einyomasara három 

csendőr azonnal a helyszinere köldetett. 

— E g y f ő i s p á n l e m o n d á s a . Bekes-Gyulai 

tudósítónk sürgönye szerint, Terenyi Lajos főis-

pán, a Békésm egyében történt munkas-zavarga-

sokból kifolyólag felmerült okok miatt beadta le-

mondásat. Ugyancsak Békés-Gyulan pünkösd másod-

napján óriási néptömeg előtt Csatár Zsigmond 

b-gyulai képviselő beszédett tartott, mely beszédet 

az alispán betiltani akarta, azonban Csatár beszede 

tartalmat az intéző körökkel közölte, az megenged-

tetett, s annyira csillapító, oly sikerült beszédet tar-

tott a néphez, hogy a szomszéd közsegek lakosaitól 

már-mar feltüzelt gyulai nep a legnagyobb nyugodt-

sággal oszlott szét és azt a félrevezetett nepet, mely 

oly ragaszkodással s vonzalommal viseltetetik Csatár 

képviselő iránt, jobban lecsillapítani sem erőnek, 

sem másnak, mit Csatárnak ez egyszer ily tapinta-

tos beszéde altal alig lehetett volna. 

— A z a szere lem! Szilágyi J. vendéglős-

nek N. N. nevű cselédje f. hó 21-én d. e. 10. és 

3. oldal. 

mult a rendőrség másodízben Natália lakására* 
ekkor valóban elszállította Belgrádból, de nem, mint 
tervezte, gőzhajón, hanem vasútra vitte. 

Belgrádban óriási az izgatottság; a nép elke-
seredése folyton zajosan nyilvánul, a hadügyminisz-
ter beadta lemondását s minden jel azt mutatja, 
hogy a radikális kormányzat ellen hatalmas reakció 
ébredt fel a szerb népben. A belgrádi kereskedők 
negyven tagu küldöttsége kereste fel e hó 18-án 
Riszticset, hogy engedje meg Natáliának, hogy Bel-
grádban maradhasson, de a regens nem fogadta a 
küldöttséget. 

Sándor király anyját május 19-én reggel erős 
katonai fedezet mellett a pályaudvarra kisértek, 
honnan a gyorsvonattal Zimonyba utazott. Előtte 
való este 9 és 10 óra között a gyalogság helyreál-
lította a rendet az utcán és szétoszlatta a tömeget, 
a nélkül, hogy fegyverét használta volna. A lakos-
ságban általános az elkeseredés a kormány, a re-
gensség, Milán király és hadügyminiszter ellen. Az 
utcai zavargások alkalmával a közellevő épületek 
összes ablakait bezúzták. További zavargasoktól is 
tartanak. 

— E m b e r a r c ú t y ú k . Londonban nagy 
ritkaságot mutogatnak. Egy tyúkot, a melynek fejen 
kicsinyben emberi arc fejlődött ki, a labain embe-
réhez hasonló ujak nőttek. Egy rigaból elkerült zsidó 
a szerencsés fölfedezője, aki potom árért, mintegy 
40 krért vásárolta meg. Állítása szerint már a szóban 

— József főherceg Pé te r bácsihoz. 
Evenkint, pünköstöt előzőleg, főhercegi cimeres leve-
let visz a posta Ormos Péter kir. tanácsosnak Aradra. 
A megszólítás bizalmas: „Kedves Péter bácsim," 
pedig, aki e levelet irja, tagja az uralkodóháznak: 
József főherceg. Évenkint pünköstkor Kisjenőt föl- f o r 8 ó íy u k anyjanak is ilyen emberi arca volt, azzal 
keresi a magyar főherceg, s régi kedveltje: Ormos a különbseggel, hogy e második generáció arcvoná-
Péternek ilyenkor mellette kell lenni. Meghívja barát- s a i raar teljesen hasonlítanak az emberéhez. Ter-
ságosan, tudatja vele, hogy varja. A főhercegi címe- mészetes, hogy Darwin ez ujabb élő argumentumanak 
res levél az idén is megérkezett: Ormos Pétert látására csak ugy özönlenek a kíváncsi angolok. 

az idei pünkösdre is várja József főherceg. „Kedves 
Péter bácsim ! Jelentem . . . igy kezdi katonásan 
a főherceg s „jelenté", hogv Szegedről f. hó 16-án 
délután 2 óra 44 perckor Kétegyházara érkezett s 
innen ment Kisjenőre. A pünkösti ünnepeket József 
főherceg Kisjenőn tölté s 20-án reggel 6 óra 15 
perckor hagyta el. Kisjenőről Borosjenőre utazik, s 
innen délután Aradra érkezik. Masnap délelőtt szem-

I lét tart Aradon a honvédség fölött, délben pedig 
elhagyja a várost. 

— T é l i d ő . Angliában hirtelen beállott rend-
kívüli melegek után valódi téli időjárás következett. 
Egy londoni távírat egészen teljes havazásról ad hirt. 
Az emberek könnyű tavaszi, meg nyári ruhájukat 
megint téli bundával cserélték föl s dideregve jár-
kálnák a bokán jóval fölül érő hóban. Az egész or-
szágban nagy havazások vannak. A walesi hegyeket 
mar napok óta vastag hólepel borítja. A vetések 
majdnem mindenütt elfagytak. De nemcsak Angliában, 
hanem Franciaországban is ilyen kegyetlen télies 
időjárás van. Egy Párisból érkezett távirat szerint 
Blefortban, Lancyban és Ballon d' Alsace környékén 
május 17-én egész délelőtt havazott. Ezt megelőzőleg 
pedig Pontarlierben, Grenoble-ban ésLyonban esett hó. ! 

— Kikeresztelkedés a ha l á l os ágyon. 
Obláth Mór, a nagykanizsai posta- és távíró hivatal 
főnöke, halálos ágyán nejével és gyermekeivel együtt 
kikeresztelkedett. Obláth éppen kétszer volt keresz-
tény és kétszer zsidó. Mint fiatal ember kikeresztel-
kedett, de aztán megszeretett egy szép zsidóleányt, 
a ki azonban nem akarta elhagyni ősei vallását. A 
fiatal pár tehát Bécsbe utazott, ott Obláth újra zsi-
dóvá lett s a zsidó vallás szertartasa szerint felesé-
gül vette imádottját. Igy éltek együtt Nagy-Kanizsán 
tizenkét évig. A mult napokban nagy beteg lett a 
férj s a család egy barátja figyelmeztette az asszonyt, 
hogy Bécsben kötött házassága Magyarorszagon nem 
érvényes és igy férje halála esetére sem ő, sem 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Ervénves 1890. junius 1-töl. 

Szentes—Szolnok. 

Szentes indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 05 p. d. u. 

Tőke , 6 ó. 11 p. éjjel, 12 o. 41 p. d. u. 

Aszt.-Márton , 6 ó. 51 p. d. e. 1 ó. 20 p. d. u. 

P.-Homok „ 7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 52 p. d. u. 

T.-Földvár „ 7 ó. 41 p. d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 

Martfű , 7 ó. 59 p. d. e. 2 ó. 36 p. d. u. 

Kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 3 ó. 11 p. d. u. 

P.-Tenyő „ 8 ó. 55 p. d. e. 3 ó. 31 p. d. u. 

Szajol „ 9 6. 16 p. d. e. 3 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 4 ó. 25 p. d. u. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 7 ó. 45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

B.-pestről indul 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 

Szolnok „ 3 ó. 45 p. éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 

Szajol „ 4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 

P.-Tenyö , 4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 41 p. d. u 

Kengyel f 5 ó. 11 p. éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 

Martfű „ 5 ó. 39 p. éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 

T.-Földvár , 6 ó. 08 p. d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 

Homok indul 6 ó. 20 p. d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 

Kszt.-Márton , 7 ó. 10 p. d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 

Tőke , 7 ó. 38 p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 

Szentesre érk. 8 ó. 13 p. d. e. 4 ó. — p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. ó. vasút menetrendje, 

Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 

K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 

Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád—Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 

Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 

Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Félegyházáról Budapest felé indul: 

gyermekei nem számithatnak nyugdíjra. Az asszony 
rávette tehát férjét, hogy keresztelkedjenek ki mind-
nyájan, minek megtörténte utan a férj meg is halt. 

— A b é k é s m e g y e i i n u n k á s z a v a r g á-

s o k miatt azokba a helységekbe, a melyekben a 
| mezei munkák ideje alatt forrongástól lehet tartani, 
állandó katonai kirendeltség fog kivonulni, mely 
felsőbb rendeletre a 32., továbbá a 37. és 101. ezred fzemélyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc, 

egy-egy zászlóaljából fog szerveztetni, S mely szá- reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u. 

zadonként fogja Békésmegye egyes községeit elfog- _ 

lalni. Az ezred törzse Csabán fog székelni. Az aradi 
ezrednek négy százada már elment Orosházára, 
Szarvasra és Csorvasra. Minden embert 100 éles 
tőlténynyel láttak el. Az aratási munkák befejeztével 
a kirendelt katonaság visszavonul állomási helyére. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között, 

— Érvényes 1891. mártius 23-tól. — 

Külföld. 
Felfelé: 

Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán és 

- M á r i a Va l é r i a hercegnőről azt irja P^eken délután,3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

egyik berlini újság, hogy bécsi udvari körökből szer- Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szonr 

zett értesülése szerint, Ferenc Salvátor főherceg fele- *>aton reggel 4 órakor. 

ségc örvendetes ese ménynek néz eléje. Leieie. 

— N a t á l i a k iu tas í t ása Belgrádból* Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

A szerb k o r m á n y végreha j t o t t a a s k up s t i n a ha t á ro- szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

zatát. Natália ex-királynét elszállította Belgrádból, Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

átviteté a Dunán magyar területre, Zimonyba. Az vasárnap reggel 4 órakor. 

erről szóló táviratok így hangzanak: A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 

A május 18-iki események után hajnalban nyo- U, osztályra vétetnek fel utasok, 
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Nyilakozat. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
A .Szentesi Lap" május 20-iki számában „A 

munkásmozgalom és Csongrádmegye* cim alatt, 
állítólag egy mindszenti levelező azt irja, hogy a 
munkás nép körében általános felháborodást keltett 
Vidovich Antal főszolgabírónak azon eljárása, mely 
szerint az illető minden indok nélkül azon hivatalos 
jelentést tette a főispánhoz, hogy Mindszenten és 
Szegváron a munkáskérdés oly élénken foglalkoztatja 
a munkás népet, hogy valóságos anarchiától lehet 
tartani stb. 

Ki kell jelentenem, hogy a közlemény a hozzá-
fűzött észrevételekkel együtt nem egyébb célzatos 
koholmánynál. 

A csendőrség számának szaporítását, mint más-
kor, ugy most is a szegvári vásár és a derekegyházi 
bucsu tette szükségessé, mit a „Szentesi Lap"-ban 
említett „Véres bucsu" cikk-közlemény ís igazol. 

Azt hiszem, hogy a sajtó ilyetén alaptalan 
közleményei sem a munkás népnek, sem Csongrádvár-
megyének javat nem mozdítják elő. Tisztelettel 

Vidovich Antal, 
főszo'gabiró. 

Korona-forrás 
( X l j r g i e a , S p r u d e l ) 

orvosi tekintélyek Ítélete szerint, nevezetesen : 

dr. Korányi tanár kir. tan. dr. Scwim-
mer tanár dr. St i l ler tanár, dr. Re in i tz 
főorvos, dr. Hermann S. főorvos stb. stb. a 

KORONA-FORRÁS 
nemcsak a legk i tűnőbb és legkellemesebb 

izű, legegészségesebb ital, h anem egyszer-1 

smind lélekzési, emésztési szervezetek 

bajainál , gyomor, má j és vesebeteg-
ségeknél e l s ő r a n g u g y ó g y v i z . 

Legtisztább égvényes savanyuviz . Borral 

vegyítve nem feketít. 

Egyedül i főraktára S z e n t e s e n : 

ROBICSEK GÁBORNÉ ÚRNŐNÉL 

Hirdetmény. 
Szen'es város tu la jdonához tartozó mn> ha-

vásártér és kü lső fáskerti terület évi má j u s 

24-én délután 3 ó r ako r ; a felső csordajárás-

ból fennmaradt terület f. évi má jus 25-én 

d. e. 8 órakor esetleg d. u. 3 órakor folytatva. 

— az alsó csordajárásból fennmaradt terü-

let f. évi má jus 26. és 27-én d. e. 8 órakor, 

d. u. 3 esetleg 28-án d. u . 3 órakor folytatólag 

a helyszínén tartandó árverésen egyszeri kaszá-

lásra azonnal i fizetés mellett kiadatik. 

Bérleni szándékozók ezennel meghivatnak . 

Szentes, 1891. má j u s 21. Nagy Imre, 
tanácsnok. 

5 - 1 2 van. 
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törvényileg megengedett sorsjegyek részbefizetés melletti 

eladására általunk a 

legelőnyösebb feltételek mellett 
mindenhol felvétetnek. 

Fővárosi váltó-üzlet társaság: 

ADLER ÉS TÁRSA BUDAPESTEN, 

fürdő és dohány-utcza sarkán. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Diszokievél 

csász. és kir. k izárólagosan szabadalmazott 

első üzerémi port Isi ml cement és vízhatlan 
m é ü z g y á r 

13 38 B E O C S I l T B i L I T 

Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V, Rudolf-rakpart 8. 
a ján l ja a t. építész és építőmester urak, építkezési vál lalatok, fö ldbirtokosok, községi 

és egyházi elöl járóságok, va lamint a n . é. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyá r tmányú 

portland cement és vizhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő j ó minőségben szál l í ttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

k ívánatra készséggel megküldet ik . 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskenét, 1872. 
Erüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged, 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

Csász. és kjr. szabadalom 17513-43258. sz. 

H ü t t l v í z h a t l a n v é d a n y a g a 
nedves falak és falazatok szárazzá tételére védmalterban. A magas cs. és kir. hadügy minis terium által megpróbált és a katonai épitó ható-

ságoknak legjobban ajánltatott, Kizárólagos gyártmánya: 4 — 5 

Posnansky és Strelitz vegyészeti kátrányanyag- facement és asphalt-gyárának, Wien, Maximilianstrasse 11. 
HÜTTL vízmentes védanyaga, mely a magas cs. és kir. közös had-

ügyminisztérium rendeletére több helyt alkalmaztatott, kitűnő anyagnak bizo-
nyult nedves epületek szárazzá tételénél. 

HÜTTL vízhatlan védanyaga sem víz, sem más sav által meg nem 
támadható, a földben nem rothadt, semmi által tönkre nem tétetik, állandóan 
ruganyos marad, sem hideg, sem meleg által meg nem reped. 

HÜTTL anyagával készült épületek azonnal lakhatók. 

Használati utasítással szívesen szolgálunk, melynek alapján a kőmí-
vesek bármely munkát végezhetnek az anyaggal. 

A magas csász. és kir. közös hadügyminisztérium a Hütti-féle védanyagra vonatkozólag a 

következő átiratot intézte hozzánk: 

Cs. és k i r . k ö z ö s h a d ü g y m i n i s z t é r i u m 
3. oszt., 671. sz. 

P o s n a n s k y és S t r e l i t z B é c s , M a x i m i l i á n s t r a s s e 11. 

Kérelme folytán megengedte a közös hadügyminisztérium, hogy a „Hüttl-féle viz-

hatlan anyag" elárusitására vonalkozó prospektusában hivatkozhatik azon tényre, hogy a 

közös hadügyminisztérium ezen anyagot épitő hatóságainak melegen ajánlta. 

Bécs, 1891. február 18. A közös hadügyminiszter helyett: 

J . H e r m a n n , vezérőrnagy. 
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A magyar kir. áUamvasutak gépgyára 
legújabb szerkezetű, a gyakorlatban legjobbaknak bizonyult, fölülmulhatlan kitünőségü, fa , szén- és szalmafütésre berendezett 

6 , § é i ÍO léerejü locomobiljait 
nagy tűzszekrénynyel, szabadalmazott szikrafogóval, valamint a hazai v szonyokhoz alkalmazott és számtalan versenyen eddigelé legyőzhetlen maradt 

48, 54 és 60 Ib széles vasszerkezetű gözcséplőgépeit 
szabad, meghosszabbított rázóasztallal és sajátos szerkezetű szabad, nagy törekfarostával, mely rendkivüli előnyöket nyújtó újításokkal immár közel 1000 darab működik az 

országban a legfényesebb sikerrel, úgyszintén a locomobil hátsó futókerekén könnyen és kényelmesen alkalmazható uj találmányú 

Stibor-féle szabadalmazott körfűrészeit 
melyek egyszerűség és célszerűség tekintetében az eddigi szerkezeteket felülmúlják. Továbbá a legcsekélyebb vonóerőt 

igénylő, leggyorsabban dolgozó és még is legbiztosabb kötést végező 

Massey Toronto kévekö tő aratógépet, 
mely a mult évi párisi világkiállítás alkalmával Noisielben rendezett nemzetközi versenyen a világ leghíresebb készítmé-

nyeivel sikra szállva, a 

, , G - r a , 23. d . O b j e t r t " 

nyerte, az egyetlen kitüntetés, mely egy önálló üzemképes és áruba bocsátható kévekötő aratógépet érhet. Végül a legkitűnőbb gyártmányú 2, 2». 3 és 4 lóerejü gőzcséplő-

garmturáit és legszolidabb szerkezetű járgányos cséplőkészületeit, valamint mindennémü mezőgazdasági gépeit ajánlja kedvező fizetési feltételek mellett 

O FEHÉR MIKLÓS, a m. kir. államvasutak gépgyára vezérügynöke Budapesten, Üllői-ut 25, „Köztelek." 
S 5 K H 6 Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

TOTOoooooooooooooooooooooc)oooooooooooooooooooooooooooo 
Ssaataa. 1891. Njasutct t Sima ferracz r j t rua j té ján . 
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