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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

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. V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseidre nézve 
a lap egy oldala 24 helyre van beosztva 

Egy neiy ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

deseben is felvetetnek. 

Bermentetlen levelek csak ismert keiek 

töl fogadtatnak ei. 

N j i l t t é r - b e n 

minden egyet sor köilése 30 kr 

Kéziratok vissia nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v i s á r i a p , k i d d n s s p é a t s k s a r e g g e l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náaátr kiayv- és paplrksrsskstfésétsa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

A helyzet. 

Szapáry Gyula gróf, Magyarország ez 

időszerinti belügyminisztere, az ország szine 

előtt most már harmadszor jelentette ki, hogy 

kész támogatni Zsilinszky főispáut, hogy 

továbbra is Csongrádvármegye élén marad-

hasson. 

Van ebben a miniszterelnöki kijelentés-

ben valami sajátságos, s ez az, hogy a 

miniszter az ország szine előtt tesz ismétel-

ten ünnepélyes Ígéretet egy főispán támoga-

tására. Ebből két dolgot tudunk meg. Az 

egyik az, hogy Csongrádvármegye főispánját 

már támogatni kell, hogy maradhasson; a 

másik az. hogy: a támogató maga a belügy 

miniszter. 

S mikor ez a miniszteri nyilatkozat or-

szág és világ előtt hirdetve van, ugyanakkor 

két oldalról kapunk értesitést, hogy Cson-

grádvármegye főispáni székében nagyon rövid 

időn változás fog beállani. — S az egyik 

hir szerint az uj főispán-jelölt Scitovszky, Nóg-

rádmegye alispánja, a másik hir szerint 

Hajdú Sándor, Jász-Nagykun-Szolnokmegyé-

nek pár nappal ezelőtt a v a s k o r o n a r e n d 

lovagkeresztjével kitüntetett alispánja lesz. 

— E hireket, mint közeli kombinációkat vesz-

szük, s ugyanilyenek gyanánt közöljük. 

A vármegyei uralkodó klikk persze 

hozsannával fogadja a belügyminiszter három-

szoros támogató nyilatkozatát, s a boldogság 

mámorában nem veszi észre, hogy a politi-

kai Ígéretek állandósága felett örökké ott le-

beg a politikai hullámzások damokles kardja, 

mely rendesen váratlanul esik le és vágja 

el a kötelet, mely horgonyát képezi 

bizonyos bizalmi állásoknak, melyeknek állan-

dóságát nagyon kérdésessé teszi az, ha örö-

kös miniszteri támogatást igényel. 

Péter apostol ugyanis igaz hive volt 

Jézus Krisztus tanainak, sőt alapvetője volt 

az e tanokon épült keresztény egyháznak; de 

azért megesett vele, hogy háromszor egymás-

után megtagadta, hogy a mesterrel összeköt-

tetése volna. — S ha ez megesett Péter 

apostollal: vajon miért biztok oly nagyon 

abban a háromszoros miniszteri Ígéretben? 

Hiszen ezt az ígéretet egy ember tette, ki már 

ideges, ha Csongrádvármegyéről van szó, s 

ki azt hiszi, hogy ezen kijelentés után a 

csongrádmegyei állapotok tárgyában tett in-

terpellatiók felett napirendre tért. 

De téved, vagy mondjuk jobban, csalódik 

a miniszter ur, ha azt hiszi, hogy azt a pa-

naszt, mely Csongrádvármegye kormány-

zata ellen hozzá beadatott, ezzel leveszi napi-

rendről. Nem, megujul az különböző alakban 

az országgyűlésen minden héten, mindaddig, 

mig a miniszter igazságot nem szolgáltat. 

Ilyen volt a harc Hontmegyében is és a vége 

az lett, hogy eltávolíttattak a megye éléről 

azok, kik a bajok okozói voltak. 

Igy lesz itt is! 

Igy lesz rövid idő alatt, csak türelem és 

kitartás ! —•— 

— Megér t ük végre azt is, hogy a 
vármegyei lakáj-zsurnalisztika ugy mutatja be 
Balogh János megyei árvaszéki elnököt a 
közönségnek, mint egy érdemetlen hivatal-
nokát a vármegyének, ki csak fölületesen, 
vagy talán nem is teljesiti kötelességét. — 
Hát azt tudtuk mindig, hogy Balogh János 
nem kedvelt ember a vármegyén ma ural-
kodó klikk szemében; de azért soha nem 
hihettük, hogy a Balogh János elleni gyűlö-
let arra vetemedjék, hogy őt, mint hivatalno-
kot, hivatalos kötelességének teljesítése köré-
ben is érinteni merje. — Azt a Balogh Jánost, 
ki, mint megyei árvaszéki elnök, büszkén 
hivatkozhatik rá, hogy vezetése alatt a megyei 
árvaszék a hivatalos rend és pontosság 
mintája leit. Valóságos szégyen és botrány 
volt Balogh János előtt a megyei árvaszék 
ügykörében uralkodó rendetlenség, hanyagság 
A megyei árvák — személyöket és vagyonuka 
tekintve, — inkább a jó isten, mint a gyámható 
ság oltalma alatt állottak. — A községi árva 
pénztárak a legrendetlenebb kezelésnek, sikkasz 
tásnak kitéve, a számadások évekig nem vol 
tak fölülvizsgálva. — Balogh János rende 
hozott be minden irányban, ugy, hogy Cson 
grádvármegye árvaszéke ma mintája lehet az 
ország bármelyik gyámhatóságának. — Nem 
mondjuk, hogy ebben nincs érdeme az egész 
árvaszéknek; de a legfőbb érdem a vezetőé, 
ki az irányt adta és a rendet, pontosságot 
vezetése alatt mindenkivel szemben mindig 
feltétlenül megkövetelte. — S íme, most egy-
szerre a Balogh János elleni gyűlölet kész 
arra vetemedni, hogy érdemeinek méltatása 
helyett, őt megtámadja. — Miért? — Mert 
Balogh Jánost akarják megválasztani szentesi 
polgármesternek. Ez nem tetszik a várme-
gyének. Miért? — Mert Balogh János szív-
vel, lélekkel Szentesen csügg s így benne 
egy erős representánst néznek. Pedig Szen-
tesen ma csak egy ilyen ember állhat meg 
a polgármesteri széken, s csak egy ilyen em-
ber képes az izolált közállapotokat konsoli-
dálni. - S éppen ezért- legyen bár kedvére 
vagy ellenére Péternek vagy Pálnak Balogh 
János jelölése, — vele szemben hiába minden 
erőlködés. 

Csongrádmegye dolga az 
országgyűlés előtt. 

Szapáry belügyminiszter válaszolt Komjáthy 

interpellációjára, s a miniszter a megyei informatió 

alapján rendben levőknek találja a Csongrádmegye 

kormányzásában uralko ó mulasztásokat és vissza-

éléseket. — Nem szépek ugyan ezek a dolgok, sőt 

hiba, hogy a központi választmány megválasztása a 

belügyminiszter által megsemmisíttetett; de hát — ugy 

mond a miniszter — e miatt volt felszólalás a megyei 

közgyűlésen is, de a közgyűlés többsége tudomásul 

vette a dolgot s igy a miniszter nem intézkedhetett. 

— Azt mondja a miniszter, hogy tévedés van ugyan 

abban, hogy Csathó irta alá a választók névjegyzé-

két; de ilyen tévedések előfordulhatnak. Sőt a mi-

niszter annyira elment a megyei tévedések védel-

mében, hogy kijelentette, mely szerint joga volt 

Csatónak 188(J. dec. 26-án aláírást tenni (De nem 

egy 1889. nov. 14-én lezárt jegyzéket); mert már 

meg volt választva. 

Magyarország belügyminisztere még annyit se 

tud, hogy egy hivatalnok csak hivatalbalépése után 

irhát alá hivatalából kifolyólag bármiféle okmányt ; 

pedig ennyit tudnia kell az utolsó községi bírónak is. 

Azt mondja végre a belügyminiszter, — s ezt 

csak a legbecstelenebb információ után mond hatta, — 

hogy itt azok takarjak és védik a sikasztast, kik a 

miniszternél panaszt emeltek. Tisztelet a belügymi-

niszter ur ő excellenciájának; de ez az állítás nem 

egyéb nyilvános hazugságnál; mert itt azok között, 

kik a varmegye botrányos vezetése ellen jövőre az 

eddiginél meg élesebb harcot fognak folytatni, nincs 

egy lelek, ki valakinek bűnét védené, vagy takarná, 

hanem ezek követelik azt, hogy a visszaélések min-

den irányban megtoroltassanak. Ki hát a bünta-

karo: ezek-e, vagy azok, kik képesek az ország 

szine előtt hazudni? 

A belügyminiszter beszédére különben Komjáthy 

Béla országos képviselő következőleg válaszolt: 

Komjáthy Béla: T. ház! Az igen t. belügymi-

mster urnák imént előadott válasza bizonyítja, hogy 

nekem teljesen jogom volt interpellátiómat johisze-

I müleg megtenni, mert minden kérdésre nézve, a 

melyet én tettem, beismerte a minister ur, hogy 

ott szabalytalanságok és helytelenségek történtek. 

Beismerte, hogy az 1872. évi szamadasok 1886-ban 

vétettek elő Csongrádmegyében. Magának ezen tény-

nek konstatálasa elég bizonyíték arra, hogy ott az 

állapotok nem korrektek ; és ott, a hol ily állapo-

tokat eltűrnek, nem ilyen felelet van helyén, hanem 

a sikkasztások üldözesével kellene a felelet megadni. 

(Helyeslés a szélső balon.) 

A második kérdésben, hogy t. i. a szolgabíró 

23.000 frtról nem számolt el, a minister ur magat 

a tényt szintén elismerte, csak a címet változtatta 

meg, hogy t. i. nem közmunkapénzek, hanem más 

pénzek tartattak vissza. Ez a dolog lényegén nem 

változtat. Tény az, hogy ebben is hosszú éveken 

at semmi lépés nem történt. Engedje meg a minis-

ter ur, bár teljes komolyságot óhajtok tulajdonítani 

válaszának, de azt komoly válasznak el nem fogad-

hatom, hogy egy szolgabíró megakaszthassa a vizs-

gálat megtartasát azzal a makacssággal, hogy 24 

felszólításra nem irja alá a jegyzőkönyvet. Szeret-

ném én látni, ha nekem jogomban volna és éa intéz-

nék egy szolgabíróhoz ilyen felszólítást, hogy már 

a második felszólításomra ne tudná, mi az én jogom 

és mi az ő kötelessége ? (Helyeslés a szélső balon, 

felkiáltások jobb és hal felől: A vármegye!) 

De van egy nagyon lényeges tétel ezen cson-

grádi számadásoknál, a melyet nem írtam ugyan 

be interpellátiómba, de ha jól emlékszem, szóval 

előadtam. Legyen szabad a minister ur emlékezetét 

felfrissítenem és azt itt ismételnem. 

Midőn ezen számadások sok huzavonás után 

az ottani bizottsági tagok többszörös felszólalása 

után végre közgyűlés elé kerültek és bizonyos körül-

mények napfényre jutottak, az előkészítéssel megbíz-
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ták a megyei számvevőt, Kádárt; midőn azonban 

észrevették, hogy ő nagyon szigorúan veszi a vizs-

gálatot, mert kijelentette, hogy a napló hamis, hogy 

a zárszámadás okmányai hamisak, akkor az iratokat 

elvették tőle és egy másik számvevőnek adták. (Fel-

kiáltások jobb felől: Ez a vármegye!) 

A másik számvevő, midőn előterjesztette véle-

ményét, egyáltalan semmi hibát nem látott és min-

dent rendben levőnek mondott. Akkor Kádár, a ki 

először ezen ügyben hivatalos minőségben, köteles-

ségszerűig felállott és kijelentette, hogy az a minta-

számadás, a melyet most jóvá akar hagyni a megye, 

hamis tételeiben és okmányaiban és ennek dacára 

Gsongrádmegye közönsége, a mely az előbbi hata-

rozatot hozta — a mire áttérek — egyszerűen kimon-

dotta, hogy ezen mintaszámadás alapján mindenki 

felmentetik. Igaz, a belügyminister kissé máskép gon-

dolkodott, mert felebbezés folytán elrendelte a vizs-

gálatot, és sajatsagos, nogy a számvevő, a ki első 

izben rendben levőnek találta a számadasokat, később 

mégis rájött a hamisításokra egytől-egyig és akkor 

tényleg megallapittatott, hogy a szamadasok tény-

leg hamisítottak. 

Interpellációm éle nem irányulhatott oda, hogy 

akár a belügyminisztert vádoljam, hogy törvényte-

lenséget akar elkövetni, akár, hogy Zsilinszky Mihály 

főispán jóakarataban, tisztességében kételkedjem, 

vagy az iránt ketelyt támasszak, hanem tényeket 

hoztam fel és ha ilyenek vannak, akárki csinálta is, 

utana kell járni es jövőre lehetetlenné kell tenni a 
szigorú vizsgálat meginditasaval. (Helyeslés a szélső 

baloldalon.) 

Ugyancsak igy vagyunk a szentesi sikkaszta-

sokkal. Midőn az a 18000 frtos sikkasztas kiderült, 

— ezt is elfelejtette a t. minister ur, pedig akkor inter-

pellációmat bevezető beszedemben felhoztam — 

maga Szentes kérte, hogy vizsgáló biztos küldessék 

ki. Nevét is megmondom: Gunda volt a vizsgáló-

biztos. Ez hatarozottan bejelentette a megye közön-

segenek, hogy a megyei számvevő az, a ki a liami-

sitasban közbenjárt. És dacara, hogy erről az alis-

pannak tudomasa volt, az egyaltalaban semmi lé-

pest nem tett, hanem azon évekig, a melyeket a 

minister ur felhozott, hogy az okmanyhamisitás ki-

derült, az illető tisztviselő a megye központjában 

hivataloskodott. 

SZENTESI LAP. 

Ha a t. minister ur védelembe kivánta venni 

az ottani viszonyokat (Szapáry Gyula gr. miniszter-

elnök tagadólag int. Felkiáltások jobb felől : Nem 

vette védelmében), azt mondom, hogy pártfogásába 

vette, mert nézetem szerint ily interpellációra nem 

szóval, hanem azon rendelet felmutatásával kellett 

volna valaszolni, a mely a vizsgálatot elrendelte. 

(Élénk helyeslés a szélsőbalon. Egy hang jobbfelől: 

Mar folyamatban van!) 

Hogy csakugyan igazságom volt akkor, hogy 

minő helytelenül jártak el, midőn nem indítottak 

meg a fegyelmi eljárást, annak legekletánsabb bizo-

nyítéka, hogy mikor szellőztetve lett a dolog, az 

alispán maga kérte önmaga ellen a fegyelmi eljárást. 

(Helyeslés a szélső baloldalon.) 

De a legerősebb dolog, a mire vissza kell térnem, 

már interpellatiómban mondtam, hogy távol áll 

tőlem, hogy bárkinek tisztessége iránt kételyeket 

támasztanék, hanem a tények nagy okot adnak a 

gyanúra; mert hogy itt szabálytalansag történt, azt 

a t. belügyminister ur is elismerte. Tény, hogy a 

törvények értelmében a központi választmány min-

den üléséről jegyzőkönyvet köteles felvenni, ahol a 

jelenlevők fel vannak említve; a központi választ-

mány semmit jegyzőkönyv és ülés nélkül nem vé-

gezhet. 

1889. november 14-én, midőn a képviselői 

névjegyzéket összeállították, — a jegyzőkönyv fel 

van véve. — Gondoskodtam arról, hogy mindazon 

tények, a melyeket itt felhozok, közjegyzői okirattal 

legyenek bizonyítva, különben itt felemlíteni sem 

merném. 

November 14-én, aki aláirta a jegyzökönyvet, 

— amint a minister úr is elismerte, jelen sem lehe-

tett az ülésen, mert még tagja sem volt a bizott-

ságnak. Azt mondja a miniszter úr, hogy csak az 

expeditióban történt a tévedés, mert december 19-én 

megváiasztatván a főjegyző, 26-an a lajstromot alá 

is írhatta. Engedelmet kérek, sohasem írhatta, mert 

csak az írhatja alá a lajstromot, a ki jelen van. 

(Helyeslyés a szélső balon.) 

Megjegyzem, hogy ha ugy van, hogy decem-

ber 19-én választatott főjegyzővé Gsató Zsigmond, 

törvényeink szerint az ő fungalása csak januar 1-én 

kezdődhetik. (Helyeslés a szélső balon.) December 

26-án terjesztettek fel a miniszterelnök ur válasza 
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szerint a lajstromok, melyek november 14-iki kelettel 

a főjegyző altal vannak aláírva, a mely napon választ-

mányi ülés nem tartatott s e napról jegyzőkönyv 

felvéve nincs. (Felkiáltások jobbról: Nem is tarta-

tott !) Bocsánatot kérek, én csak azt akartam mon-

dani, hogy itt a gyanúra alapos ok van és ennek 

megvizsgálása szükséges. 

Ugyancsak közjegyzői tanúsítvánnyal bizonyltom, 

hogy december 26-án, a mikor a lajtstromokat az 

egyes községeknek is elküldték, a kísérő rendeleteket 

Stammer kir. tanucsos, alispan irta alá. Ha ezeket 

aláirta, akkor azt hiszem, a lajstromokat is aláírhatta 

volna, ha jelen lett volna. Én a legjobbat akarom 

feltenni;fel akarom tételezni, hogy tévedések történtek, 

de mert vannak Csongradmegyében, a kik olyanokat 

tételeznek fel, a mik egyesekre compromittálók, 

nézetem szerint a vizsgalat elrendelése múlhatatlanul 

szükséges, azért, hogy azon emberek iránt a gya-

núnak még magvát se lehessen elhinteni. Mert ha 

csakugyan úgy allanak a tenyek, a mint a minisz-

terelnök úr az okokat előadta, akkor ez a vizs-

galatból még inkább ki fog tűnni; ha pedig nem 

úgy állnak, akkor az illetőket meg kell büntetni. 

Meg csak egypár megjegyzest leszek bátor 

tenni a t. miniszterelnök úr válaszára. Feljegyeztem, 

azt mondta, hogy Csongrádmegyében az általános 

állapotok nem szépek, özórul szóra azt mondta, 

hogy : a kik pártját fogjak a sikkasztasoknak, azok 

követnek el mindent, hogy a dolgok tisztába ne 

jöjjenek. Engedelmet kérek , de minden tiszteletem 

dacára, a melylyel a miniszter úr iránt viseltetem, 

ezen kijelentést nyelvbotlásnak tartom mint ferüu-

tól és különösen mint minisztertől. Ha egy féríiu 

nem tud valaki ellenében egy vádat hatarozottan 

bebizonyítani, ha egy miniszter, a ki tudja, hogy 

vannak ilyenek és azók ellen a kellő fellépéseket 

meg nem teszi, az nem való miniszternek. (Ugy van! 

a szélső baloldalon. Mozgás a jobb oldalon.) Nem 

tudom, hogy vannak-e olyanok; de ha vannak oly 

nyomorultak, a kik kepesek a sikkasztást pártolni a 

megye területén, elvárom a minister úrtól, hogy a 

törvény szigorát fogja rajuk alkalmazni. (Helyesies 

a szélső baloldalon.) 

Azt hiszem, hogy a miket a t. minister úr 

mondott, egyatalan nem cáfolták meg azt mterpei-

latiomban lelhozouakat, es a mennyioen en az óhaj-

A „ S Z E N T E S I L A P " T Á R C A J A 

Csukássi József emlékezete. 
(A „Budapesti Hírlap" fönnállása 10-ik évfordulóján.; 

Elesett a zászlótartó, Mézzel csorgó édes nyelvünk! 

De a zászló fenn lobog; Büszke, délceg nemzetünk! 

Lobogtatjak bátor, elszánt, Teged érjen üdv, dicsőség, 

l í ju . lelkes bajnokok. Ha mi küzdvén, győzhetünk: 

A vezér mar csöndes ember, Ezt érezte, ezt harsogta 

De az eszme él tovább Napról-napra, szüntelen — 

S glóriával koszorúzza S háromszínű zászlajához 

A kidőlt hős homlokát. Szegődött a győzelem. 

Most tiz éve, hogy kibontá 

Azt a zászlót szent jelül, 

Kis csapattal harcba indult 

S maga hittel ment elül. 

Csök egy szó volt ráhímezve : 

A magyarsag volt e szó, — 

Es ma mar ezt visszhangozza 

A hazában mil l ió. 

A szegények küszöbére 

Ez a jelszó rátalált. 

Vele osztott a kicsiny had 

Ellenének száz ha lá l t ; 

Es a dúsak palotáit 

Diadallal vette b e ; 

Es az ügynek rózsát termett 

Tövisek közt nyert sebe. 

S most e zászlón gyászfátyol 

[csüng 

Az örömnap ünnepén; 

De a fátylon átalcsillog 

Titkos irás, égi fény. 

Gyúl az emlék csipkebokra, 

S egy áldott sziv hangja kel: 

Föl, magasra azt a zászlót! 

Az eszmének győzni kell! 

Föl, magasra és előre! 

Holt és élő egyetért; 

Régi zászlónk fenn lobogjon 

Az ügyért, a nemzetért! 

Legyen első a hegy ormán 

S jó l megálljon a helyén 

Ezeréves Magyarország 

Diadalmi ünnepén! 

Rudnyámzky Gyula, 

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. 

II. KÖTET. 

Reinhard szemeiben a harag villáma cikázott. 

— Szerencsétlen ember! — kiáltá Verhagen 

vállait megragadva, — s ön nem követett el min-

den lehetőt arra nézve, hogy az illető egybekeljen 

anyámmal ? 

— Sajnos, ezt tenni nem állott módomban. 

Később be fogja ezt látni ön is; mert atyja soha 

sem fogja elismerni, s ha jogait keresné, csak a 

gyűlöletet szítaná maga ellen. 

Reinhard e kijelentés után ismét gondolataiba 

melyedt. 

— S mi indok vezérelte Gumbínner ügyvédet 

arra, hogy már születésemkor érdeklődjék irántam 

s adoptáljon? — kérdé hosszas gondolkozás után-

— Ügyésze volt az ön atyjának, s mert házas-

sága nem aldatott meg gyermekekkel, — válaszolt 

Verhagen vállat vonva. — Örökbefogadási tettével 

akkor — igaz — áldozatot is hozott ügyfelének; de 

midőn ezt tevé, egyszersmind utódot és öreg nap-

jaira támaszt is nyert önben. 

— Előkelő születésű ember volt atyám ? 

— Igen. 

— S azon előkelő ur nem törődött többé 
velem ? 

— Nem, s erre nem is volt szüksége; mert 

tudta, hogy gyermeke és titka a legjobb kezek-

ben van. 

— Hát anyámból mi lett? — kérdé Reinhard 

egyre fokozódó kíváncsiság és nyugtalansággal. 

— Katalin nem sokára azutan, hogy önnek 

életet adott, meghalt. 

Reinhard kebeléből akaratlanul is mély sóhaj 

tört elő. 

— Anyám tehát meghalt a nélkül, hogy én is-

merhettem volna, — monda, szemeiből egy köny-

cseppet törölve ki, s igy most ön az egyedüli, 

aki születésem titkát birja? 

— Igen, én vagyok az egyedüli, —- felelt a 

törpe ravaszul mosolyogva és kezeit dörzsölve. 

Reinhard ismét megállt a törpe előtt s lázas 

tekintete áthatólag nyugodott annak torz arcán. 

Gyűlölet tölté el azon férfiú iránt, kinek életét kő-

szönheté, kinek neve oly makacsul eiiagadtatott előtte, 

s akit gazdasaga és előkelő volta miatt mindekkoráig 

nem ismerhet. 

— Nemde a csillogó arany pengése csábito, s 

on, testverének íelalduzott becsületeért busás kár-

pótlást nyert a hallgatásért? — monda tekintetét 

egy percre sem véve le Verhagenröl. 

E nem várt megjegyzésre a törpe felugrott 

székéről. Sötét pir bonta el csúf arcat s haragtol 

kitágult vörös szemeit megvetőleg jartata végig az 

ügyvéden. 

— Ezt még senki sem merészelte szemembe 

mondani! — kialta rikacsolo hangon. 

— S en ismetlem, amit mondtam, — folytata 

Reinhard a nélkül, hogy tekintetét csak egy percre 

is levette vo;na a törpéről, — hasztalan tehát min-

den tagadasa; mert az önt érdeklő papírok mellett 

egy jegyzetet is talaltam, melyből világosán kitűnik, 

hogy atyam önnek, mindjárt születésem után, jelen-

tékeny összeget kölcsönzött. 

— A kötelezvényt erti ön? — mormogá Ver-

hagen s lehajta tormatlan nagy fejét, ezután székébe 

ült vissza s zsebkendőjevei törőlgeté verejtékes hom-

lokát. — Bizonyos tekintetben igaza van önnek, — 

folytata kevés szünet múlva, — azonban, hogy meg-

értsen, az okokat is ismernie kell önnek. Figyeljen 

tehát. Azon időben igen nyomasztó helyzetben valék 

s miután Katalin már nem élt, nem utasíthattam 

el magamtól a segélyező kart, mely becsüle-

tem megmentésére nyújtatott felém. Igy állvan a 

dolog, ne higyje tehát, hogy én nem gyűlölöm a 
csábítót. Ne higyje, mondom; mert őt azon perctől 

kezdve gyűlöltem, midőn lábát házunkba először 

bctevé; gyűlölöm ma is és hiszem, hogy a végle-

számolas óraja nem sokára ütni fog. 

(Folytatása következik.) 



73. szám. SZENTESI LAP. 

Helyi és megyei hirek. 
tom, hogy tisztán lássunk, s ha jogtalanul vannak 

köztisztviselők vádolva és gyanúsítva, akkor ezek a 

vádlók és gyanusitók megbüntettessenek és a vizs- I n t e r p e l l á c i ó k . A csongrádmegyei 

ga.at elrendelését kérem. Csak egyetlen egy tényre S ^ ^ l ^ L Í S ! ^ 7 ^ J ^ . 

hivatkozom. Itt vannak kezemben a megyében 

megjelenő lapok. 

E lapokban az alispán és több köztisztviselő 

nyilvánosan sikkasztás és hivatali hatalommal való 

visszaéléssel és a legundokabb bűnökkel vannak vá-

dolva és mai napig sem jutott eszükbe az illető 

köztisztviselőknek, hogy ily vádak ellen megtorlás-

sal éljenek. Véleményem szerint az ilyen vádakat és 

gyanúsításokat nem szabad senkinek sem eltűrni és 

ban két rendbeli interpelláció lesz a belügyminisz-
terhez intézve. S mivel az országos függetlenségi 
párt minden tekintélyes tagja magáévá tette a cson-
grádmegyei közigazgatási botrányok elleni küzdel-
met, melyek oly bő anyagot nyújtanak a kritikára, 
az interpellációk egymást fogjak érni s lesz módja 
gróf Szapárynak ismételt védelmébe venni Zsilinszky 
főispánt. 

— A m e g y e i k é p v i s e l ő v á l a s z t á s , dacára 
annak, hogy az erre vonatkozó határozatot Szánthó 
Lajos megyei képviselő megfelebbezte, f. hó 17-én 

„ . , . . . . . _ .. . . . . , megtartatott. A városi párt azonban ezen válasz-
kulönősen nem szabad eltúrni köztisztviselőnek; l a s t ó | f m i n t a m e l y felebbezés folytan törvényesen 
rr» « \ L <% VTf%lnlri A rt . I ^ . . 1 l .1 r. «.1 A • 1« I Al I / 1 _ 1 * _ _ I f t mert ha valaki az ilyeneket eltűri, az azzal a látszat 

tal bir, hogy e vádak alaposak. Én nem akarom, 

hogy Magyarországban legyen tisztviselő, a kit bün-

tetlenül gyanúsítani lehessen, azért a vizsgálat el-

rendelését óhajtom s mert a t. miniszter ur válasza 

épen az ellenkező irányban mozog, válaszát nem 

veszem tudomásul. (Élénk helyeslés a szélső balol-

dalon. 

— A k e r a m i t - u t v á m ügyében ho-
zott közleméuyüuk felett vajúdik a „Szentes 
és Vidéke" legközelebbi száma is, szokásához 
képest rug-kapál a * Szentesi Lap * ellen, hogy 
ez nem mondott valót, mikor azt irta, hogy 
a minisztérium részéről feltétlenül megígér-
tetett, hogy ezen ut vámjövedelme kiterjesz-
tetik a tiszai forgalomra is. Hát mi a *Szén-

nem volt megtartható, teljesen távol tartotta magat, 
s igy dr. Máteffy Ferenc egyhangúlag lett megvá-
lasztva. A választás törvénytelen megtartása miatt 
fegyelmi feljelentés tétetik az alispán ellen. 

— C a n o n i c a v i s i t a t i ó . A szentesi reform, 
egyházban az évi szokásos cánonszerü látogatást f. 
hó 15. és 16-án ejtette meg nt. Szabó János békés-
bánáti esperes és Garzó Gyula egyházmegyei tanács-
biró közbenjöttével. — A jeles vendégek, mint ezt már 
jeleztük, junius 14-én a délutáni vonattal érkeztek 
körünkbe. A vasutnal Geröc Lajos fogadta az érke-
zőket Itt tartózkodásuk alatt ugyancsak az ő ven-
dégszerető hazanak voltak szivesen látott vendégei 
s a hétfőn tiszteletökre adott ebéden az egyház összes 
közigazgatási tisztviselői résztvettek. — Ugy az egyhaz-
ban, mint az iskolakban — egy iskolát kivéve — 
mindent rendben talaltak. A jeles vendégek f. hó 16-án 
délelőtt Gerőc Lajos lelkész kíséretében hagytak el 
városunkat s egyenesen Banfalvára, onnan pedig 
még aznap este Orosházára utaztak az ottani egyhá-
zak és iskolák megvizsgálására; amennyiben azon-

tes és VidékéM nem igen becsüljük annyira, ban nt. Szabó János esperesnek 17-én már H.-M.-
hogy vele közkérdésben vitába bocsátkozzunk, Vasárhelyen kellett lenni az érettsegi vizsgalatokon: 
s tő lünk ez a tisztelt lap irka-firkálhat akár- Orosházán a canoni vizsgálatot - esperesi megbi-

t a ^ i L 

— Értesítés. A helybeli izr. népiskolában az évi zár* 

vizsgák a következő sorrendben tartatnak m e g : 

Junius 21-én délután az első osztályban, 

, 22-én , a második osztályban, 

, 23-án , a harmadik osztályban, 

, 24-én , a negyedik osztályban. 

Közvetlen a negyedik osztály vizsgája után tartatik 

meg az évi záróünnepély. — Ezen vizsgákhoz a t szülök és 

tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. 

Szentes, 1891. junius hó 17-én. 

Dr. Beis Samu, 
iskolaszéki elnök. 

mit; mert egy, hivatását komolyan teljesítő, 

a közügytől eltekintve — senkinek szolgála-

tában nem álló lap, mint a mienk, a lakáj-

zasból — nt. Garzó Gyula és Gerőc Lajos teljesí-
tették. 

— V á r o s i k ö z g y ű l é s . Ugy értesülünk, 
hogy hétfőn, azaz f. 22-en városi közgyűlés fog 

zsurnalisztikának utasítás szerint gondolkozó, tartatni, melynek tárgysorozatába több fontos lesz 

parancsszóra dicsérő, vagy gyalázó írnokaival, íelvéve- _ 01 

mi nem vi tázhatunk s ennek elég kifeiezést ~~ F o j e g y z ő v á l a s z t a s . Stammer bandor 
mi nem vitaznatunK, s enne* eieg Kiiejezest a h s p á n a k ö v e t k e z ö átiratot intézte a polgármesteri 
adtunk közel másfélév óta azzal, hogy a ne- hivatalhoz: „Dr. Filó Tihamérnak hivatalbóli végér-

vezett lappal soha szóba se á l l tunk. S ennek vényes elmozditasa folytan üresedésbe jött főjegyzői 

dacára ez a lap, mint az élősdi, folyton 
rajtunk rágódik. S ezt mi megbocsátjuk 
neki; mert élni kell mindenkinek, s ezen lap 
csak azért van fenntartva, tehát csak az által 

állás betöltése céljából az 1886. évi XXI I . t. c. 84. 
§-a alapján tartandó szabályszerű tisztújítás megej-
tésére határidőül f. évi junius 30-ik napjának dél-
előtti 10 óráját tűzöm ki s felhívom a cimet, hogy 
a hivatolt törvény 72. §-a értelmében elnökletem 

élhet, hogy, m in t a kutya, folytonosan csahol alatt tartandó tisztujitószéki ülésre a varos képviselő 

olyan utasra is, ki rá se hederít. — Hát testületet azon időre nevemben hivja össze. A pályá-

csak rajta, kötélről, láncról, vagy szabadon, 
amint az utasítás szól, — nekünk az mindegy, 
ugy szolgálja meg a tisztelt lap az ő becses 
életét, amint lehet. — S mi haladunk lapunk 
20 éves irányán tovább, s ha azt látjuk, hogy 
valaki, — s legyen ez a tisztelt vármegye — 
Szentes város érdekei ellen küzd, felemeljük ^ a szatócsüzletekre is vasarnap deli 12 óratol 

. e „ .. . hetfon reggeli 6 oraig leendő kiterjesztesere vonat-

szavunkat Szentes mellett mindig és mindenütt , k ü z i k| __7 e g n a p ad£tott be felterjesztés iránt a 
mert lapunknak nem a vármegyei urak hu polgármesteri hivatalhoz. 
szolgálata, hanem Szentes érdeke az életeleme. __ H i t tanv izsga . A városi főgimnázium 

Szentes mindenkivel szemben, Szentes róm. kath. tanulóinak hittanvizsgája f. hó 21-én 

zati hirdetmeny közzétételét eszközöltem." 

— A v a s á r n a p m e g ü n n e p l é s e . A vasár-
nap megünneplésére való hivatkozassal, Szénássy 
Ferenc a maga és 27 kereskedő társa nevében kére-
lemmel járult Baross Gábor kereskedelmi minis-
terhez. A kérvény, mely a vasárnapi i^unkaszünet-

' nek a vidéki fűszer, liszt, divat- és rövidáru, vala-

Hirek a szomszédból. 
— A pusztaszeri gyilkos. F. hó 15-én 

tárgyaltak Szegeden Szőllősy Zsigmond, budapesti 
boltiszolga bűnügyét. Az elvetemült ember ez év tava-
szán megölte atyjat és ennek gazdasszonyát. A mai 
végtárgyaláson, mely nagy közönség jelenletében folyt 
le, a vádlott tagadta, hogy atyját, Szőllősy Lászlót 
meggyilkolta volna. A gazdasszonyt, úgymond, önvéde-
lemből ölte meg, mert tz kétszer lőtt reá revolverrel és 
állítólag e lövések egyike találta volna az öreg Szől-
lősyt. A tárgyalás folyamán azonban beigazolták, 
hogy ez állitások vaiotlanok és a törvényszék Szőllősyt 
kettős gyilkosságban bűnösnek mondva ki, őt az 
enyhítő körülmények figyelembe vételével élethosszig-
lani börtönre Ítélte. A vádiott ebben mindenáron 
meg akart nyugodni, de védője és a királyi ügyész 
— a ki halálbüntetést indítványozott — fellebeztek. 

Hazánk és a főváros, 
— A z e l v á l t n ő neve . Fontos kérdésben 

döntött a minap a kultusz miniszter. A kérdés az 
volt, vájjon jogositva van-e a róm. kath. hitvalláson 
maradt nő, kinek férje újból megnősült, volt férje 
nevét tovabbra is viselni? 

A vallás és közoktatási miníster e kérdésre 
tagadólag felelt. A nőt csak az jogosítja fel a férj 
nevének viselésére, mondja a ministeri rendelet meg-
okolása, hogy a házasság által közte és férje közt 
oly benső viszony jött létre, a melyben ő a férjjel 
egységet képez. De a nő eme jogának minden alapja 
megszűnt a polgári bíróság amaz Ítélete által, mely 
a hazassági köteléket örökre jogérvényesen felbontja, 
minthogy a házasság végérvényes felbontása után a 
férj előbbi házasságat semmi tekintetben sem tartozik 
elismerni, tehát nevét sem tartozik volt nejével meg-
osztani. Erre kizarólagos joga van az ő második nejé-
nek, akit arra kötelezni, hogy jogait az első feleséggel 
oszsza meg, a monogamia mellett jogi lehetetlenség 
volna. És végre a közrend tekintetébe s az általanos 
jogérzetbe is ütköznék annak a viszonynak megenge-
dése, hogy egy férfinak két, esetleg több nő viselhetné a 
nevét. 

mindenek felett! Ez a mi jelszavunk! 

Ezért emeltük fel szavunkat egész suly-
lyal akkor is, mikor a keramit utvám ügyében 
Stammer és az ő társai képesek voltak oly 

délelőtt fél 11 órakor a főgimn. 1. oszt. tantermé-
ben fog megtartatni. A polgári leányiskola rom. 
kath növendékei hittanvizsgaja tegnap délután 4 
órakor volt. 

— K ö z e r ő a s á s k a i r t á s h o z . A sáska-

határozatot erőszakolni keresztül a hivatalno- irtáshoz a mai naptól kezdve már a harmadik 

kok obligát szavazatával, mely Szentest tete- J W * k f ^ C w f ^ 
D .. z u z a u i tizedből 2—200, tehát 800 szemely. Dacara, hogy 

mesen megkárosítaná, ha érvényesülhetne. m a r h a t n a p ü n á t fo Iy t k ö z e r ő m e l l e l t a z i r t ás , raég 

De, m in t irtuk, há l ' istennek — nem fog mindig rengeteg a sáskák száma s igy még további 

érvényesülni; mert igen is a minisztérium közerő kirendeltségre is van kilátás, 
ezen kérdésben nemcsak hogy be nem látja - Lótenyésztési Ju ta lomd i j osztási. A 

S T t f akaratának M * de a j t a . S & Í S & í ^ - X J l S f J ! ! 
érdekének védelmében ott jártaknak még az közó[ teken tul — Szentesről még Héjjá Lajos 

u t v ám többlet jövedelme iránt is tanácsot ¡s részt vesz egy 3 éves kanca csikóval, 

adtak, hogy ezt miképpen lehessen Szentes _ Veszett kutya . Veszeti kutya rémítgette 
javára biztositani ? — S bizonyos lap és bi-:f. hó 17-én az I. tizedbeli kurcaparti utcai lakoso-

zonyos emberek, kik azt hirdetik, hogy ők kat, s a mint a r e n d ő r s é g h e z beadott jelentés 

Szentes érdekeiért lelkesülnek, ahe ly t /Lgy - * ^ é s 39. 
örü lnének ezen k i l á t áson ; de sőt káromkod- feljelentés következteben most az állítólag veszett 

nak felette. S miért? — Mert ők ugy szere- kutyától megmart kutyák felügyelet alá helyeztettek, 

tik Szentest, hogy vele szemben még akkor - Rajzkiáintás. A gymnasiumi tanulók rajxai f. hó 

i s a vármeevének legyen igaza, mikor ez a 24. és 25 -ik napjain lesznek a gymnasium rajztermében kial-
1S a varmegyei ic* i c ^ y c i i i g a a , u i ^ i a r a j z k i á l l i t 4 s megtekintésére Üsztelettel meghiv a a 

várost tetemesen meg akarja károsítani. ^ J e J köIön8éget 

Ebből a jóakaratból nem kér Szentes szentes, 1891. junius 17-én. 

városa. * 

Külfö ld . 
— Fo l y amba zuhan t vonat . Óriási 

vasúti szerencsétlenség hire érkezik Svájcból. A Jura-
Simplon-vasut egyik személyvonata alatt, mely 
vasárnap délután 2 óra 15 perckor indult el Bázel-
ből Bernbe, Mönchenstein közelében leszakadt a 
Birs-folyón át vezető vashíd. A híd 4 méter hosszú, 
öntött vasból készült és középső oszlopa nem volt. 
A hid akkor szakadt le, mikor a két lokomotív által 
húzott nagy vonat már a felén tul volt. Az első 
táviratok negyven, majd ötven, a későbbiek már 
százat, sőt több halottat emlegetnek. A borzalmas 
szerencsétlenségről a kővetkezőket irják: 

B á z e l , jun. 16. Mönchensteinban dalos-ünne-
pélyre készültek tegnap, minek következtében az oda 
közlekedő vonatok mind zsúfolva voltak. A szeren-
csétlenül járt vonat tiz kocsiból állott és két loko-
motív húzta. A mint az első lokomotív, a Birs-hid 
felén tul ért, a rozoga alkotású hid inogni kezdett s 
mind a két lokomotív a mélységbe zuhant, magával 
rántva négy, zsúfolásig megtelt személyszállító kocsit. 
A szerencsétlenség he ye borzalmas látványul szol-
gál a nézőknek. Akik az első három kocsiban ültek, 
mind oda vesztek. A mozdonyvezető, a fővonatve-
zető és a kalauz odavesztek, negy más vasúti alkal-
mazott pedig súlyosan megsebesült. A halottak 
száma, mint eddig konstatálták, meghaladja a nyolc-
vanat. Több kocsi a vizben van, s ez az oka annak, 
hogy a mentési munkálatok csak nagy nehezen 
folyhatnak. Azt hiszik, hogy 120 ember esett aldo-
zataul a katasztrófának. A birsi hid 41 méter hosszú 
és 5 méter magasan all a viz fölött. Egy bázeli 
újság azt irja, hogy a katasztrófa oka csupán abban 
van, hogy a hidat kimondhatatlan könnyelmű-
séggel igen rosz anyagból, nagyon gyöngén építették. 
A legutóbbi hidvizsgalat alkalmával több szakértő 
fejezte ki aggodalmát a hid állapotán. 



4. oldal. 

Kinyert ? 
— A „ Jósz i v ' - so r s j egyek kilencedik hú-

zása junius 15-én délután 3 órakor történt meg 
Budapesten. Kihúzattak a következő nyeremények: 

Főnyeremény 10.000 irtot 243 sor. 89 ny.-sz. 
1000—1000 frtot nyertek: 250 sor. 16 ny.-sz. 

é3 7260 sor. 34 ny.-sz. 
500-500 frtot 619 sor. 26 ny.-sz., 4595 sor. 

24 ny.-sz., 5747 sor. 19 ny.-sz. 
100-100 frtot; 173-78, 931-94, 5367—1, 

5482—67 szamu sorsjegyek. 
25—25 frtot nyertek: 394—1, 559—38, 964 

—49, 2144-21, 2184-62, 2946 -64, 2963-29, 
3035—69, 3060-36, 3345-49, 4141 -58, 4202 57, 
4604—1, 4661—3, 4718—18, 5182-8, 5250-52, 
6704 -59, 7081-82 es 7363-92. 

Kihúzatott ezenkívül háromszáz sorsjegy szama 
egyenkint 2—2 frttal. 

Irodalom. 
— A „Vasárnapi Újság" junius hó 14-iki száma a kővet-

kező tartalommal jelent meg: , H B. Sharpé, a bndapesti 
nemzetközi madártani kongresszus angol tagja." (Arcképpel) 
Xántus Jánostól. — Költemények: „Kötelesség." Palagyi Lajos-
tól. „Erdőbe leptem." Hedvig Józseftől. — „Egy főherceg, mint 
födleiró-" (9 képpel, Salvator Lajos főhercegnek „Menorka 
szigetéről" most megjelent müvéből) Berec Antaltól. — „Az 
utolsó korty." Elbeszelés. (3 rajzzal.) Gonda Dezsőtől. — „Az 
igazgatóság" Elbeszélés. De Naguétól. — „Az időjárás megjö-
vendölése." — ,A madárkiállitásból." (4 keppel: Szirti sasok; 
Fekete gólya, függő cinkék; Cserna Károly és Góró L. rajzai.) 
— Hogy akartam én egy vers martirja lenni?" Jámbor Tamás-
tól. — „Károly Lajos főherceg és neje Budapesten." (2 képpel 
az Este-ezred budai vérmezői ünnepélyéről) — Irodalom és 
művészet. — Közintézetek es egyletek. — Egyveleg. — Sakk-
játék. — Képtalány. — Mi újság. — Halálozasok. — Szerkesz-
tői mondanivalo. — Heti naptar. A „Vasárnapi Újság- előfi-
zetési ára negyedévre 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat 
kiadóhivatalában (Budapest egyetemutca 4. sz. megrendelhető 
a kepes Néplap" legolcsóbb újság a magyar nép számára, 
felevre 1 frt. 

SZENTESI LAP. 

Miután nem tartom megengedhetőnek, hogy a 
munkásoknak nyújtott eme kedvezménnyel egyesek 
ily üzérkedéseket folytassanak, s hogy ezeket meg-
rövidítsék az által, hogy a munkásoktól esetleg 
tetszés szerinti magasabb menetd;jakakat szednek, 
másfelől pedig a m. kir. államvasutakat is károsítják 
az által, hogy a bejelentett csapatokba oly egyéneket 
is besoroznak, kik a kérdésben forgó kedvezményre 
foglalkozásuknál fogva igényt nem tarthatnak, minél-
fogva célszerűnek tala'tam, hogy az érdekelt pörökre 
és munkasokra nézve fönnálló fentebb idézett díjszabási 
kedvezményről minél szélesebb körben tájékoztassa 
s egyszersmind figyelmeztesse az illető érdekelteket, 
hogy a munkásoknak az emiitett díjmérsékelés 
igénybevétele céljából nem k^ll vállalkozók, vagy 
közvetítőkhöz fordulniok, hanem a menetdíj kedvez-
menyt a m. kir. államvasutak vonalan minden köz-
vetítés nélkül igénybe vehetik, ha az állomásokon 
akár megfelelő szamban társulva, akár pedig egyenkint 
is megjelennek, mely utóbbi esetben maga az illető 
állomás fog arról gondoskodni, hogy az előirt szám-
főből álló csapatok összegyűjtessenek és elszállít-
tassanak. 

Midőn megjegyezném, hogy a m. kir. allam 
vasutak igazgatóságát ily értelemben egyidejűleg 
utasítottam, fölhívom a cimet, hogy az érdekelt 
köröknek és munkásoknak a föntebbi értelemben 
minél szélesebb körben leendő fölvilágositása, illetve 
tájékoztatása iránt, saját hatáskörében mielőbb intéz-
kedjék. 

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

Ervénves 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

Közgadaság. 
— Vasú t i menetdi j-kedvezmény mun-

k á s o k s z á m á r a . A szegedi kereskedelmi es ipar-
kamarahoz a kereskedelmügyi miniszter f. évi junius 
ho 9-ről a követkevő leiratot intézte: 

A m. kir. államvasutaknak érvényben álló uj 
helyi dijszabasa szerint, munkások, ha legalább 30-an 
egy és ugyanazon rendeltetési állomasra utaznak 
együtt, személy és omnibuszvonatoknál a ül . kocsi 
osztalyban fel ül. osztályú jegygyei utazhatnak. 

Ujabb időben tapasztaltam, hogy ezen. a mun-
kásoknak nyújtott kedvezménnyel egyesek üzérkedé-
seket folytatnak olykép, hogy a munkásokat a kikötött 
szamnak megfelelt csapatokba összeállítják es tőlük 
bizonyos közvetítési dijat szednek be. 

Szentes 
Tőke 

Kszt.-Márton 
F.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
P.-Tenyő 
Szaiol 
Szolnok 

indul 5 ó. 

, 6 
6 
7 

7 

, 7 

indul 8 

, 8 

érk. 

9 ó. 
9 ó. 

35 p. 
11 P. 
51 
23 
41 
59 
34 
55 
16 
44 

éjjel, 12 o. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 

éjjel, 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. u. 

1-2 o. 

05 p. d. u. 

41 p. d. u. 

20 p. d. u. 

52 p. d. u. 

17 p. d. u. 

36 p. d. u. 

11 p. d. u. 

31 p. d. u. 

55 p. d. u. 

25 p. d. u. 

45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok „ 
Szajol „ 
P.-Tenyő „ 
Kengyel „ 
Martfű „ 
T.-Földvár „ 
Homok indul 
Kszt.-Márton „ 
Töke 

Szentesre érk. 

o. 
ó. 
ó. 
ó. 
ó. 
ó. 
ó. 
ó. 
ó. 

8 ó. 

40 p. éjjel, 
45 p. éjjel, 
20 p. éjjel, 

43 p. 
11 p. 
39 p. 
08 p. 
20 p. 

éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 

10 p. d. e. 
38 p. d. e. 
13 p. d. e. 

8 ó. 15 p. d. e. 

11 ó. 47 p. d. e. 
12 ó. 20 p. d. u. 
12 ó. 41 p. d. u. 

1 ó, 09 p. d. u. 
1 o. 36 p. d. u. 
2 ó. 03 p. d. u. 
2 ó. 15 p. d. u. 
2 ó. 52 d. d. u. 
3 ó. 25 p. d. u. 
4 ó. — p. d. u. 

73. szám. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félegyháza Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád —Félegyhaza 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyliázárói 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 1891. mártius 23-tól. — 

Felfelé: 
Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán és 

énteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szom-

baton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 
Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 

11. ozstályra vétetnek fel utasok. 

Pályázat. 
A szentesi izr. hitközségnél az ideiglene-

sen szervezett jegyzőkönyvvezetői állás pályá-

zat utján betöltendő lévén, fölhivatnak azok, 

kik ezen, 100 frt évi fizetéssel javadalmazott, 

3 havi felmondás mellett megszüntethető 

állásra pályázni kivánnak, hogy kérvényeiket 

az elnökségnél 1891. évi j un ius hó 26-áig 

adják be. 

Szentesen, 1891. évi junius hó 16-án. 

Dr. Schlesinger Károly, 
hitközségi elnök. 

Jó forgaimu 

korcsma-ü 
bor- és pál inkamérési jogga l és 
helyiséggel ju l ius 1-től alhaszon-

bérbe adandó. 
Hol? megmondja a kiadóhivatal. 

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, 
f^J ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors, pontos, izéses és jutányos áron. 

f>t>* 

Ugyanitt a 

INT I L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik evi folyamába lepett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 




