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Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Ki az oka? 
Szentes Csongrád vármegyével szemben 

erős közéleti harc színhelye volt mindig; 
mert Stammer alispánnal szemben — a Bach-
korszak emlékének hatása alatt — mindig élt 
egy erős ellenzék, mely később Stammerben 
nem pusztán egy politikai szédelgőt; de a 
közigazgatás erkölcstelen szellemének megte-
remtőjét és kultiválóját ismerte fel mindin-
kább. — S a küzdelem sokszor igen éles 
volt ugy a sajtóban, mint a megyei közgyű-
lés termeiben is, hol az erős ostrom alatt 
Stammer nem egyszer hullatta 40 éves köz-
igazgatási múltjára való hivatkozással, kroko 
dilusi könyeit, anélkül, hogy valakit komo-
lyabban megindított volna. 

Volt városi közgyűlés 1880. okt. 3-án, 
amikor Szentes város képviselő testülete 3 
szavazattal szemben egyhangúlag határozott 
Stammer ellen ; pedig ő maga is jelen volt 
a közgyűlésen és védekezett. 

Ekkor volt az, mikor Farkas Gedeon 
nyugalmazott járásbiró a közgyűlés színe 
előtt Stammer felé fordulva, azt mondá, hogy : 
„ön pedig, ha szeme volna, nem 
volna i t t , m ikor az ön bűneit tár-
gya l juk" . 

Erre Stammer azt felelte, hogy: 9Itt 
vagyok. mert jogom van hozzá". 

— Igen, — vágott vissza Farkas Gedeon, 
- „itt van ön, mert némely em-
bernek az orcájához minden hozzá 
fér". 

Ily kegyetlen; de jogos vágásokat ka-
pott Stammer, nyilt tárgyalások alkalmával 
nem egyszer; mert ezekre fatális politikai 
múltjával s existentiáját mindenáron biztosí-
tani akaró erkölcstelen kormányzatával na-
gyon is rászolgált. 

Tehát volt itt éles közéleti küzdelem 
mindig; de azért a város társadalmi élete, 
közéleti békéje nem volt feldúlva soha. — 
S azok az emberek, kik a zöld asztalnál a 
nézeteltérés és véleménykülönbség által szí-
tott lelkesültség, vagy szenvedély hatása alatt 
a legkegyetlenebb csapásokat mérték a zöld 
asztal mellett egymásra, a fehér asztal mel-
lett nem idegenkedtek a poharat összekoccan 
tani; mert azok a sebek, melyeket a közé-
leti ember adott és kapott, a magán em-
bert nem keserítették el, mivel a magán 
élet soha sem a sajtóban, sem a közgyűléseken 
megtámadva, meghurcolva senki által nem lett. 

S igy bármily éles ellentétek távolították 

is el a közéleti embereket egymástól, mint 

magán emberek, nem ismerték, vagy legalább 

nem keresték az ellenségeskedést. 

A közéleti küzdelmeknek a legélesebb 

viszonyok között is, ily magasabb erkölcsi 

színvonalon való tartásával lehetett elérni 

azt, hogy: a helybeli 48-as népkör oszlopos 

és városi kérdésekben jelentékeny szerepet 

játszó emberei, lapunk szerkesztőjének vezér-

lete alatt szövetkezett a kormánypárt corifeu-

saival, hogy az íntellígentia győzelme érdeké-

ben Kristó-Nagy István megdönthetlennek 

hitt polgármestersége megbuktattassék, s ut 

nyittassék a haladás korszellemének. 

A közéleti küzdelmek e nemes felfogá-
sával és alkalmazásával lehetett oda fejlesz 
teni a közhangulatot, hogy : Szentes előhala-
dására célzó nagy alkotásokkal szemben az 
előre tekintő emberek párttekintet nélkül 
sorakoztak a haladás zászlója alatt, s a leg-
nagyobb politikai és közéleti ellenfelek öröm-
mel ragadták meg az alkalmat, hogy a köz-
érdek által nyújtott érintkezési pontoknál ke-
zet nyújtsanak a jó ügy érdekében egy-
másnak. 

Szentes előhaladására megindult küzdel-
mekben csoportosuló faktorok leginkább 
Stammert és Kristót találták utjokban; de 
ha a közharcban rendesen leverték is őket, 
fehér asztalnál találkozhattak és barátságo-
san meg voltak a legnagyobb harcok után is. 

Igy éltünk az 1889-diki megyei tisztújí-
tásig tisztesség és becsületben mindnyájan, 
s a legszéthuzóbb elemek ereje is sokszor 
találkozott a közjó érdekében egy ponton, 
s elmondhattuk nyugodt lélekkel, hogy: 
vannak közéleti ellenfeleink, de nem isme-
rünk ellenségeket. 

S ma? 

Szomorú dolog. Egy ádáz köz- és társa-
dalmi harc színhelyévé tétetett a város élete. 

Ki az oka ennek, hogy ez igy van ? — 
Ki tette ezt és ki a felelős ez elszomorító 
állapotokért ? 

Az az oka, az tette ezt, az a felelős, ki 
a közéleti harcba belehurcolta a magánéletet, 
a magánbecsületet, s ez által a közéleti ellen-
feleket ellenségekké tette és az ellenvéleményt 
gyűlöletté fajitotta. 

Azt mondja a „Csongrádmegyei Híradó", 
hogy a „Szentes és Vidéke" a felelős ezen 
szomorú közéleti állapotokért; mert ez a 
lap vitte bele a legszemérmetlenebb módra 
a közéleti harcokba a magánbecsületet, s 
ezzel egész a fékteleuségig mérgesítette el a 
közállapotokat. 

Mi azt hisszük, hogy itt a „Szentes és 
Vidéke" s annak gavallér szerkesztői csak 
eszközei és nem okai az állapotoknak. A fele-
lősség itt másokat terhel. 

Terheli egész súlyával s a letörőlhetlen-
ség örökös bélyegével Stammert és Zsilinszkyt. 

Ez a két ember itt a felelős mindenért, 
s Szentes város népének lealacsonyitása, meg-
gyalázása volna, ha e szerencsétlen állapoto-
kért egy Bánfalvit kellene felelőssé tenui. 

Hát a 13 vértanú haláláért az a szeren-
csétlen bakó a felelős, kit a kenyér és a 
végzet utálata, a megvettetés szerepére kár-
hoztatott ? 

Nem ! Bakó és pribék mindég kerül, ki, 

hogy élhessen, gyilkot emel a legszentebb 

erkölcsökre is. — S bár a közfelfogás Ítélete 

lesulyt a pribékekre is, s azt mondja, hogy : 

találhattál volna becsületesebb foglalkozást/ 

S ez igaz; de az Ítélet súlya azért azokra 

nehezül, kik a bakót, a pribéket gyászos sze-

repének végrehajtására felbérelik. 

Nem más tehát; de Stammer és Zsilinszky 

a felelős az itteni közállapotokért, s azok az 

emberek, kik Stammer megutált kormányza-

tának védelmét tartják kezükben. 

Ezek a felelősek! 

Hiszen a „Szentes és Vidéke", mikor a 
mostani szerkesztőség vezetése alatt megin-
dult, kijelentette, hogy programmjából a sze-
mélyeskedés ki van zárva, s tessék ezt a lapot 
végig olvasni, mig Zsilinszky Stammerral 
kezet nem fogott és megyei orgánummá nem 
emelte ezt a lapot, melyei ma sem az előfize-
tők serege tart fenn, nincs ebben a lapban 
egy betű személyeskedés; de mikor megin-
dult a tisztújítási mozgalom s Stammer és 
Zsiliuszkynek sajtóra volt szükségök, a „Szen-
tes és Vidéke" egyszerre a legádázabb düh-
vel rohant mindenkinek, elébb csak közéleti 
téren és fegyverrel, később a legszemér 
metlenebbül sorra hurcolta meg a Stammer-
ellenes emberek magánbecsületét. — S ezt 
tette a legelvadultabb módra a „Csongrád-
megye" is, mig annak egy megyei tisztviselő 
volt a szerkesztője. 

Talán személyes gyűlöletre ment és megy 

folyton ez az ádáz személyeskedés? 

Nem. 

Hanem Zsilinszky és Stammernak az 
volt a hite, hogy a velők szemben állókat 
egy béreuc toll féktelen személyeskedésével, 
gyalázkodásával, a közönség szemében le lehet 
járni, s akkor elnémul a független, becsü-
letes kritika s Stammer ülheti továbbra is 
közigazgatási visszaéléseinek orgiáit. 

Hanem tévedtek ezek a jó urak; mert 
Szentes népe nemcsak, hogy el nem hagyta 
ezen ádáz harc alatt az ő régi, kipróbált veze-
tőit; de tömörült mellettök és áll falanxként, 
amint közéleti küzdelmekben Szentesen párt 
még nem állt soha! 

S nem okoz ugyan örömet senkinek, sőt 
kellemetlenül érinti a közönséget, mikor azt 
kell olvasnia, hogy Stammer és Zsilinszky 
lapjának egyik szerkesztőjét itt meg itt — 
egy magán becsületrabló cikkelyecskéért — 
felpofozták, vagy megbotozták; de megbot-
ránkozó és sajnálkozó nincs egy árva lélek se; 
hanem van ezer meg ezer, ki azt mondja, 
hogy hamarébb kellett volna! 

Ez a szentesi igazi közvélemény. 

S ez a közvélemény, melyet nem lehet 
megvesztegetni, azt mondja, hogy; az a meg-
pofozott — szerkesztőnek nevezett — ember, 
nem mert volna erre a pofonra rászolgálni, 
ha Stammer és Zsilinszky nem biztatgatják; 
mert hogy egy ember, ki éhséggel, nyomor-
ral küzdve, szédelgett itt közöttüuk existenciá-
ért esdve, kopogtatva minden felé, egyszerre 
féktelen vakmerőséggel lépjen fel elevenek 
és holtak felett erkölcsbiróul: erre a bátor 
ságra, a leghatártalanabb szemtelenség mel-
lett is, csak mint a hatalom bérence vetemed-
hetik valaki. 

De a pribék nem oka annak, hogy ő az, 

hanem az az oka, aki őt alkalmazza. 

S ez itt Stammer és Zsilinszky. 

Ezeknek az embereknek köszönhetjük 

közéletünk és társadalmi életünk teljes fel-

forgatását. 

ők az okai itt mindennek! 



4. oldal. 

— A Döme-fé le s ikkasz tás miatt, ellen-

őrzés hiánya cimén többek ellen elrendelt fegyelmi 

vizsgálat targyaban, a vizsgalat vezetésére kiküldött 

bizottság, melynek tagjai Fekete Márton elnöklete 

alatt Nóvák József és Vadász József, mint halljuk, 

par nap alatt teljesen befejezi működését s megadja 

véleményes jelentését a közigazgatasi bizottságnak. 

— Mint ezen fegyelmi ügyből mar olvasoink is tud-

jak, a vizsgálat ki van terjesztve Sarkadi volt pol-

gármester, Balogh János megyei arvaszéki elnök, 

Burian városi ügyész, Albertényi megyei főszámvevő, 

Szabó Karoly volt városi számvevő es Magyar Jó 

zsef h. polgármester ellen. 

Egyes momentumaiban erdekesebb fegyelmi 

ügy meg aligha fordult meg fegyelmi bíróság előtt, 

mint ez. 

E fegyelmi ügynek legkritikusabb részét az ké-

pezi, hogy vizsgalat ala vannak véve Szentes varosa-

nak olyan volt tisztviselői is, kik a magok szoigaiati 

idejen Dömevei, mint penztarnokkal szemnen, a szaui-

adasi vizsgalatot a törvény altal előirt minden formán 

es feladaton keresztül hajtottak, s kik eppen ezen 

telelössegre semmi szín alatt nem vonhatok. Ilyenek 

Balogh János es Szabó Karoly. — Balogh János 

volt polgaimestersege és Szaoo Karoly szamve-

vcsege ídejenöl Dömének minden szamadasa nem-

csak a varos altal; de a megye altal is felülvizsgál-

tatott es jovaiiagyatott. S a sikkasztok maguk azt 

valljak, hogy a sikkasztást 1684-ben kezdtek, tehai 

akkor, uiikor mar Balogh János nem volt polgármester, 

s mikor mai Szauo Karoly elhagyandó volt a szám-

vevői allast. — b hogy a öikkaszias csakugyan 

1684-ben vette kezdetei, ezt a sikkasztok önvalloma-

saval szemben ketsegüevoniii nem lehet; mert a 

sikkasztoknak nem alít erdekökoen erre nezve a 

tényt meghamisítani, s mert ha ez igy nem volna, 

akkor a varmegye se hagyta volna jova a szamada-

sokat. — Hogy jönnek hat bele a vizsgalatba Baiugh 

János es Szabó Karoly Y — Ugy, hogy Uuuda Zol-

tán miniszteri szamtiszt azt aliitja, hogy a sikkasz-

tasnak mar lÖÓá-ben nyomai kezdődnek. S ezt az 

uiobbi vizsgalat tenyieg ki is derítette. Igen; de a 

törvényszéki targya»as adatai es a keznel levő 166± 

es 1663-ik evi arvatan szamadasok ki vakarásokkal 

teli íokönyve ketsegtelenne teszi, hogy a sikkasztas 

a lokönyv meghamisitasaval lett az I8ö2. és 1663-ik 

evekre visszavezetve. Erre vall az is, hogy az 1664-ik 

evi szamadashoz mar Hamis zarmerleg kellett, s csak 

igy lehetett az eiozö evi szamadasokkal összhuiig-

zaiba nozva átvinni a maradvanyt. bikkasztok teny-

ieg kihurcoltak a leveitarboi az elozo evi szamadaso-

kat, hogy ezekbe a sikkasztast visszamenőleg vissza-

vezethessek. — Erre azért volt szükség; meri csak 

igy lehetett volna a sikkasziasi tovább a feltedezhe-

tes nelkul űzni, s mert ugy, ha az 1664—65-ben 

elsikkasztott összeg egy resze visszavezettetik a mar 

íeiuivizsgalt előző szamadasokba, annal kisebb össze-

get kell a kez alatt levő szamadasoknal elenyesz-

tetni s tovább leheteti volna üzm a sikkasztast. 

Ezek azok a körülményék, melyek visszamenő-

leg indokolttá tettek a szamadasok meghamisítását; 

de miként lehessen ezert telelössegre vonni Balogh 

Jánost, ki mar akkor nem volt a varos szolgaiata-

ban, s kinek, mint polgármesternek, a szamadasokkal 

szemben ugy sem volt mas hivatasa, mint az, hogy 

gondoskodjék ezeknek kehő időben való megvizs-

gálásáról, s ez az o polgarmestersege a l a t t a legnagyobb 

rendben meg is történt. — A íelelösseg józan alkal-

mazasaval Balogh János ídejere eső, fölülvizsgált es 

megyeileg is jovahagyott szamadasokert csak a szám-

vevők vonhatok telelössegre s a szamadok; de a 

volt polgármester semmi szín alatt. 

De erdekes viszonya van evvel a szamadással 

szintén Burian Lajos városi ügy esznek is, ki azért 

van a vizsgalatba vonva; mert a penztarvizsgala-

toknai nem volt jelen, igen, nem volt jelen, mert 

nem hittak meg, s ezert nem Burian a felelős, hanem 

azok, akik őt mellőztek. Burian Lajos ügyész azon-

ban, mint halljuk, a megyei számvevőséget mélyen 

kompromittáló okmanyokat fog a bizottság elé ter-

jeszteni, melyek igazoljak, hogy a számvevőség és a 

szamadók között a legjobb egyetértés uralkodott a 

szamadasok vizsgálatánál, s melyekkel szemben nincs 

SZKNTESI LAP. 

oly tanácsi és polgármesteri ellenőrzés, mely meg-

mentheti a várost attól, hogy a bűnös számadók 

meg ne lophassak a várost. 

Helyi és megyei hirek. 
— Megpofozott szerkesztő. Bán-

falvi Lajost, a „Szentes és Vidéke" egyik 

szerkesztőjét — ki talán erre erősen rá is 

szolgált már — Tóth Kálmán városi adóügyi 

tanácsnok, a „Szentes és Vidéke" f. évi aug. 

20-iki számában ellene irt otromba támadása 

miatt, — miután tőle lovagias elégtételt nem 

nyerhetett, — felpofozta. E kiérdemelt szer-

kesztői jutalomdijat — mint a „Csongrád-

megyei Híradó* irja, — a tisztelt ur péntek 

este színházba menetele alkalmával vette el, 

— a nagyvendéglő kapujában. Az esetet kü-

lönben a nevezett lap a következőleg irja le: 

„Bánfalvi a felesége és egy nőrokona 

kíséretében ment a színházba; a vendéglőhöz 

érve, az ajtón a két nő előre ment s mikor 

Bánfalvi is be akart lépni a folyosóra, Tóth 

Kálmán, ki ott várta őt, bal kézzel nyakon 

csipte, jobbjával pedig néhány egészséges 

pofont adott neki. — Bánfalvi felesége segít-

ségért jajgatott; de már ekkor a szerkesztői 

jutalomdíj kiosztás be lévén fejezve, nem volt 

szükség semmiféle interventíóra. 

A megpofozott szerkesztő nyomban rend-

őrséghez, orvoshoz, ügyvédhez (mért nem a 

rabbihoz is ?!) s végre Stammerhez futott, s 

azután táviratozott Zsilinszkynek, hogy : mi 

tévő legyen? — Mi megmondjuk: Tessék az 

urnák tisztességesen irni, s azután jövőre 

nem kap több pofont." 

Ez esetnek még aznap folytatása volt 

annyiban, hogy Székely (Sonnenfeld) László, 

Bánfalviné öcscse, Tóth Kálmánt gyávának 

mondta, mert, mint előtte Bánfalvi állitá, Tóth 

Kálmán nemcsak őt; de feleségét is meg-

ütötte, Tóth Kálmán kijelenti, hogy soha nőt 

nem bántott és bántani nem kívánt; de 

Székelytől a sértő kifejezésért fegyveres elég 

tételt kért, melynek módja felett most folyik 

a segédek közt a tárgyalás. — Érdekes 

gavallérok ezek a Szentes és Vidéki riporterek. 

Képesek saját feleségüket nyilvánosan szégyen-

be keverni; de azért magok nem kívánnak a 

megsértett női becsületért elégtételt, hanem 

ujságpapiroson öntik ki undok mérgöket s itt 

gyógyítják pofontól feldagadt orcájokat. Ugy 

látszik azonban, hogy Bánfalvinak ez állandó 

kúrája lesz; mert a Tóth Kálmáné csak az 

első pofon volt. 

— A száj- és k ö r ö m f á j á s a város bel-

területén megszűnt, amennyiben az összes, gyógyke-

zeles alatt volt allatok meggyógyultak es 18-ika óta 

ujabb betegülési eset nem fordult elő. Sajnos, a jár-

vány a külterületen meg egyre terjed. Igy f. hó 19-en 

a külhatarból két ujabb betegülési esetről veszünk 

értesítést. Az egyik Cakó János derekegyhazoldali, a 

másik Piti Pal alsóréti tanyáján fordult elő, amiből 

kifolyólag a szomszédok szarvasmarhai — ezek kőzött 

Szanthó Dánielé is — a vonatkozó Iörvény szabá-

lyainak megíelelőleg, zár ala helyeztettek. — Hanem 

az az érdekes, hogy Cakó Jánosnak Stammer is 

borozdás szomszédja ; de ennek az embernek a bir-

tokára Aradi főkapitány nem mondta ki a zárlatot. 

Aradi ur tehát rendszeres szemérmetlen visszaélést 

űz Stammer érdekében. 

— I sko l a ép í t é s . Az eperjesi határrészen 

F.-Török Józseftől megvett földterületen építendő uj 

tanyai iskola f. hó 24-én délelőtt 9 órakor fog a 

mérnöki hivatalban vállalatba kiadatni. Az épitési 

feltételek és költségterv ugyancsak a mérnöki hiva-

talban tekinthetők meg. — Mint értesülünk, a város 

ezen iskola épitéséhez Mágocsról fogja a téglanyagot 

beszerezni, és pedig azon okon; mert a téglának az 

ezre Mágocsról szállítva a helyszínére, 18 frt 50 

krba kerül, mig ha a tégla Szentesen szereztetnék 

be, 27 frt 50 krba jönne a városnak, s igy, miután 

90—95 ezer tégla beépítéséről van szó, ez által te-

tetemes megtakarítás fog eléretni. — Hogy miért 
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kerül a mágocsi tégla kiszállítása kevesebbe? — 

ennek az a uiagyarazata, hogy mig a tégla ezre 

Mágocson 12 frt, a helyszínére szállítása királysági 

gazdák által 6 frt 50 kr., addig Szentesen a tégla 

ezréért 13 frt 50 krt, kiszállításáért pedig 14 frtot 

kellene fizetni. 

— Adóf izetések . Szüretje volt a lefolyt 

héten a városi adóhivatalnak. Állami és községi adó-

ban ugyanis nem kevesebb, mint 52,964 frt 61 kr. 

folyt be, és pedig állami adóban 30,479 frt 48 kr., 

községi adóban 22 485 frt 13 kr. 

— A z t á n n em sikkad-e el az az ok-

m á n y ? Aradi főkapitány elvette azt a névjegyet 

Szépe Lajos határőrtől, melyre Stammer azt irta 

neki, hogy : „Eresztesse át az ökreimet* s melynek 

alapján Aradi szolgamódra törte fel az alispán érdeké-

ben a zárlatot. Reméljük, hogy nem lesz elsikkasztva 

ez a corpus delicti ? 

— S z í n h á z i h i r . Sz nhá/unkban ma, vasár-

nap ismét két előadas lesz, és pedig délután 4 órakor 

felére leszállított helyárakkal a régi jó „Peleskei 

nótárius, este 8 órakor pedig „Postás Klári" cimü 

uj népszínmű fog szinre kerülni. Felhívjuk rá a 

közönség figyelmét. 

— He lye t t es í t é s . A csongrádmegyei taka-

rékpénztár igazgatósaga f. hó 22 én délután tartott 

ülésében Ringvald Sándor könyvelő-gyakornok he-

lyére, kinek október elsején tényleges katonai szol-

galatra kell bevonulnia, ennek testvérét: Ringvald 

Zoltán helyettesité. Ringvald Zoltán a kolozsvári 

kereskedelmi akadémiának egyik jelesen végzett nö-

vendéke. 

— A szegény i z r . i s ko l á s gyermekek-

n e k ruhazaüal caló ellátasa érdekéből megindult 

mozgalomnak — értesülésünk szerint — már eddig 

is szép eredménye van, amennyiben az alakítandó 

egyesületbe már mintegy 70-en — ezek kőzött szá-

mosan, mint alapítók — léptek be. 

— E l j egyzés , JSerényi Géza, színtársulatunk 

fiatal titkara, jegyet váltott Debrecenben Marjalaki 

Vilma kisasszonnyal, néhai Marjalaki M»hály és báró 

Staudach Vilma leanyaval. Esküvőjük a jövő hó kö-

zepén lesz. 

— E m l é k e z t e t ő . A csongrádmegyei gazda-

sági egyesület igazgató választmánya ma, vasárnap 

délelőtt 10 órakor saját helyiségében ülést tart. 

— Z ó n a j e g y e k . A helybeli m. kir. posta-

és távirdanivatalban a mai naptól a volt osztrák-

magyar államvasutak vonalaira (Csongrádtól) is kap-

hatók zónajegyek. 

— S z i v t e l e n a n y a . Szomorú esetet közöl-

nek lapunkkal. Egy helybeli —y —a nevü fiatal, 23 

éves leány, f. hó 15-én Szegváron, a vásár alkal-

mával til'ott szerelménk gyümölcsétől szabadulándó, 

a regi megyeházi épület mögé rejtőzött. S hogy 

szégyenétől szabadult, terhét isten nevében ott 

hagyta. A sors keze azonban a bűnös leányt utolérte; 

mert ha volt is ereje a szülés után bátyja elárusító 

satrába visszatérni, ott eszméletét vesztve, összero-

gyott. Egy szemtanú, ki a kora szülött hullájának 

feltalálásáról tudomást vett, az ájulás és a lelenc 

között összefüggést keresve, feljelentést tett. Helyes 

nyomra vezetett. Az időkózileg hazatért leány a 

rkapitány töredelmes vallomást tett s beismerte 

anyaságát, csak az angyalcsinálás bűne ellen szabad-

kozott. Önfeledt pillanataiban azonban e tekintetben 

is terhelő szavakat ejtett el. — A bíróság a szeren-

csétlen teremtést egyelőre szabad lábra helyezte ugyan, 

azonban bűnösségének közelebbi részleteit a törvény-

szék fogja kideriteni. — Hogy mily bámulatos testi 

és lelki erő felett rendelkezik a fiatal anya, elég 

legyen felemlíteni, hogy f. hó 20-án is ép erővel és 

kitartással védekezett az ellene emelt vád ellen s 

egyetlen mozdulattal sem arulta el, hogy a közel 

napokban ereiben annyira megfogyatkozott. 

— B e k ü l d e t e t t . T. szerkesztő ur! Megbot-

ránkoztató jelenetnek voltam tanuja ma (szomba-

ton) délután 3 órakor. Ifj. Sarki-Molnár Lajos 

gazdálkodó ugyanis egy társával — valószínűleg 

illuuiinált allapotban — a felső párti volt Sarki-

Molnár-féle háztól lefelé, a kispiacnak hajtva, sziva-

rozva vitatták a nap eseményét, hogy t. i. Tóth 

Kálmán miként pofozta fel a „Szentes és Vidéke« társ-

szerkesztőjét, Bánfalvi Lajost? — mikor egyszerre csak 
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a kocsin levő takarmány — válószinüleg az elejtett 

szivarparazstól — tűzet fogva, a nagy szélben lo-

bogva kezdett égni s mire egy anyóka jajveszeke-

lésere többed magammal a szerencsétlenek segélyére 

siettem, már vagy 4—5 láb magasan csapkodtak a 

lángok. Tehát csak a gyorsan érkezett segélynek 

köszönhető, hogy a nagy szélben az I. 643. és vele 

szomszédos hazak tűzet nem fogtak, s hogy az ille-

tők maguk is aldozatai nem lettek sajat vigyazatlan-

saguknak. — Nem tudom, mennyiben képez ez ki-

hágást, ugyanezért felhívom ra a rhatóság figyelmét. 

Egy szemtanú. 

— T á r c a rovatunk a jelen számból térs*üke 

miatt kiszorult. 

— C lvesze t t a szentesi takarékpénztár épü-

letétől a megyeházig egy tel méter hosszú s mint-

egy 35 cm. széles, kek, piros és zölden színezett 

rajz. Kéretik a szíves megtalaló e rajzot a rkapitany-

sagnál illő jutalom mellett atszolgaltatni. 

— G y m n a s i u m i t a n u l ó k lakas és élel-

mezésre tisztesseges haznal felvétetnek. Hol Y — 

megmondja e lap kiadóhivatala. 

Hirek a szomszédból 
— D r . P e r c e i J á n o s szegedi kir. joiró-

sagi albirot az igazsagügyminister a szegedi kir. 

Ítélőtáblához tanacsjegyzőül rendelte be. 

Hazánk és a főváros, 
— í t é l e t a t e m e s v á r i l o t t ó pe rben . 

A kir. kúria szüneti büntető tanacsa f. iio 19-en 
délelőtt hirdette ki az Íteletet a temesvári lottópör-
ben. Az Ítélet egesz terjedelmeben igy hangzik: 
„Közokirathamisitassal vadolt Farkas Menyhért, Szo-
bovits Karoly es Püspöky József s bünreszesseggel 
vadolt Hergatt Peter, bünpartolassal vadolt Telkessy 
Nandorne bünügyeben a kir. kuna a következőleg 
ítélt. Ö felsege a király neveben: A vad azon re-
szére nézve, melynek tárgyát az 1887. evi március 
:28-án a budai lotto-huzasnal aihtoiag elkövetett ha-
misitas kepezi, az ítelőtablanak vadlottakra vonat-
kozo felmentő ítelete helybenhagyatik, lenyegileg az 
ott felhozott okoknál togva. A vad azon második 
reszére nezve, mely abból ail, hogy Farkas Menyhert 
az 1 SSd. julius 6-iki temesvári iiuzasnai 480,000 
frtot nyert hamisan, melynek következteben az eUo 
toku bíróság Farkas Menyhértet es vádlott tarsait 
csalas búntetteben, a kiraiyi itelőtabla pedig a btk. 
400. szakaszanak 2. ponijaba ütköző közokirat ha-
misitas büiitetteben mondotta ki bűnösöknek, a k<r. 
kúria az alsóbb loku bírósagok íteleteit reszben meg-
változtatja es pedig Szabovits büntetésenek tartamat 
4 evre leszallitja. Kártérítési összeg gyanant 476,000 
frtot allapitott meg s a karos osztrák aiiamkincstart 
a polgári pör utjara utasítja. Szenvedett vizsgalati 
fogsagaik altal Farkas, Püspöky es Szobovits bün-
tetéséből egyenkint mastél esztendő, Telkessynejeből 
hat hó vétetik kitöltöttnek. Minden egyébb reszében 
pedig a kir. tabla ítelete helyben hagyatik. Ez itelet 
szerint Farkas Menyhert öt evi, Püspöky Jozset 4 
es fel evi, Szobovits Karoiy negy evi, Telkessyne| 
másfél évi bőrtönre van itelve. 

— H o l lesz a v i l á g k i á l l í t á s ? Az 1895-ki 
világkiállítás szinhelyeüi tudvalevőleg Budapest van 
kiszemelve. Iranyadó körök már is szorgalmasan 
keresik a feleletet arra a kérdesre, hol legyen a 
világkiállítás? Az eddigi vélemenyek a budai rész 
mellett szolanak, a mi a főváros emelkedesére nezve 
nagyon fontos is. 

— H e r c e g p r í m á s s á , mint a „Magyar 
Hirlap" értesül, liidassy Kornél, szombathelyi püs-
pök log kineveztetni, s hogy mar eddig is ki nem 
neveztetett, az egyedül Hidassy vonakodasan all, 
aki nyugalmas püspöki szeket nem hajlandó a nagy 
felelősseggel jaró primasi állásért elhagyni. 

— A s z abad s ágha r c emléke i . Az 
1848—4'J. szabadsagharc emiekeinek kiállítását, me-
lyet a minap mar ismertettünk, szombaton nyitottak 
meg a vigadóban nagyszamu közönség jelenletében. 
Ünnepség ebből az alkalommal nem volt. A kiállí-
tást sürün latogatjak. 

— É h í n s é g T rencsénmegyében . Szo-
morú tudositasokat közöl a »Magyar Hírlap44 Tren-
csénmegyének ama részeiből, a melyek e mas kü-
lönben is szegeny megyében a legszegenyebbek kö-
zül valók. E tudositasok szerint a lakossagra nem-
sokára valosagos ehinseg var, ha lehetőleg gyorsan 
nem kapnak segélyt. A folytonos esőzes ugyanis 
tönkretette a krumpli termést, a mely ezeknek a 
videkeknek jóformán egyetlen taplaleka, s az ennek 
folytan való hiányos táplálkozás következményei 
betegsegek alakjaban mar is jelentékeny aranyok-
ban érezhetők. A betegek kimondhatatlan nyomor-. 

SZENTESI LAP. 

ban vannak. Az egészséges emberek viszont, s ez a 
legsúlyosabb baj, a szakadatlan esőzés miatt nem 
kapnak munkát, mert a mezei munka úgyszólván 
teljesen szünetel. — A fenyegető éhínség enyhítését 
a megye alispanja, hir szerint, országos gyűjtés ut-
ján akarja megkísérlem. A belügyminiszteri engedély 
megnyeresére vonatkozó hivatalos lépeseket legkö-
zelebbről meg fogja tenni. 

— H a y n a u a honvédeknek . Haynau, a 
mikor meghall, azzal l ep te m e g a V i l ágo t , hogy egy 
alapitvanyt hagyott, a mely a sebesült 48-as honve-
deket reszesiti segítségben. 255 alapitvanyi hely van, 
melynek fele illeti a honvédeket, a maszk fele a 
48-ban itt harcolt császári katonasagot. A miniszté-
rium most értesíti az összes törvényhatóságokat, 
hogy a honvedeket i l l e tő alapitvanyi helyek közül 
igen sok megürült s ezekért az illetékes hatosag utján 
lehet folyamodni a honvedelmi minisztériumhoz. Az 
alapitvanyi helyek három osztalyra oszolnak; az 
elsőben a segelyezett 35, a masodikban 241 a, a har-
madikban 17'Í2 krajcar napi zsoldot kap. 

Szentesi piaci árak. 
— aug. 22. 

A gabnaüzlet piacunkon a lefolyt héten is élénk 
volt, dacara, hogy a buzaarak a legnagyobb hullámzás-
nak voltak kiteve. Az árhullámzás a következő képet 
mutatja: vasarnap, aug. 16-an délelőtt volt a buza 
mmja 10 tt 10 kr, délután 10 ft 30 40 kr; héttőn 
delelótt 10 ft 40 kr, délután 10 ft 60-70 kr; szerdán 
10 frt 20—30 kr, penteken pedig mar ismét 10 ft 
40 -50 krt igertek erte. — Kereskedők és termelők 
egyarant félnek, hogy a buza ara mégis csak meg 
fog csökkenni, bár erre ezidő szerint alig van kilátás. 

Árpa jó keresletnek örvend s köblét 4 ft 60 kr, 
mmjat 6 ft, 6 tt 40 krral íizetik. 

Kukorica köble 6 frt. 
Zab köble 4 ft. 
Szalonna mmja 53 ft. 
Hízott sertést a száj- és körömfájás miatt a 

piacon arulm nem lehet. 

Nyi l t- tér . 
E rovatban küzlöttekert nem válall telelősaéget a S z e r t . 

Válasz a magánbecsület banditájának, 
A »Szentes és Videke" piszkos revolver lap f. 

évi 68. szamaban egy, magat ezelőtt Leipnik, ez idő 
szerint Banomisénfalvi, talan jövőben Banomfalvi 
Lajosnak nevező kórházi levespusztitó, revolver zsor-
naliszt a legképtelenebb koholmányok, aljas gazra-
galmak es hazugsagok egesz özönével taraaa eddig 
szeplőtlennek ismert jellemem es magánbecsöletem 
ellen. 

De hát ez neki kenyere, ebből él, ezért fizetik 
a vármegyen. 

Par evvel ezelőtt még végig koplalta a fél 
országot, bekopogtatva minden alkalmasnak látszó 
helyre egy napidijjas allasocskaért, vagy másolni 
valóért. Igy töobek között Sima Ferenc is tartogatta 
a nyomorultban a lelket. De hat ebből is kikopott. 
Elcsigazva a nyomortol, a nélkülözéstől és éhségtől 
— egyéb potya hianyaban — betegseget szimulált s 
felvétette magat a korhazba; itt az úgynevezett „kol-
dus-tarisznya 4 levesen felhizott annyira, hogy tovább 
ott meg nem tűrtek s midőn a koszt árat kérték 
tőle, még neki állott feijebb s évek hosszú során 
sem sikerült ellenében a leves arat behajtani. 

A mult evben egy — itt meg nem nevezhető 
utálatos betegség miatt — megint kórhazba kerül-
ven, ott „kaiser schmttet" kapott s nagyot barnult 
a világ, hogy most az egyszer a kórházi költséggel 
nem maradt adós. Nem am! mert a büntakaró 
Zsilinszky-aeraban jól fizetik a becstelen tollat 1 

Most mar felvette magat, kinyílt a szeme, nem 
is olyan csámpás, nem is olyan púpos már; hanem 
az erkölcse az romlott. 

Azon kezdi, hogy nekem jobb kabátom van, 
mint neki s ez szúrja a szemét. Hazudik is rögtön, 
hogy nem volt ilyen nőtlen s allamtisztviselő koromban. 

Hat ez egyszerűen pimasz hazugsag, mert mint 
allamtisztviselőnek, aki 1875. évi szept. 11-től egész 
1887-ikévi május 17-eig, vagyis tanácsnokkalettmeg-
valasztatasomig folytonosan allamszolgalatban allot-
tam s épen annyi fizetésem volt, mint Szentes varos 
tanácsnokanak, s igy nem voltam abban a kényszerű, 
sanyarú helyzetben, hogy önről vegyem a modellt s 
tudja nagyon jól mindenki, hogy mindig egyformán 
öltöztem, ugy hozván magával a gusztusom. 

Becsületes munkásságom s szorgalmamat iga-
zoló bizonyitvanyaim s minősitvényi táblázataimat 
pedig, melyek a legnagyobb dicséretekkel emlékez-
nek meg rólam, bárkinek rendelkezésere bocsátom. 

De mindez egy olyan aljas revolver zsornaliszt 
előtt, mint ón, nem bizonyít semmit, nem ér egy 
fabatkat sem. Hisz a vármegye hatalmasainak s pribék-
jüknek, Banfalvinak épen az a nyíltan bevallott cél-
juk, hogy az ellenpart kiválóbb férfiait — Sima 
Ferenc, dr. Filó Lajos, dr. Fiió Tihamér, dr. Ecseri 

3 old*!. 

Lajos, Szánthó Lajos s a többieket, — akik miatt 
nem lehet a zsaroló, sikkasztókkal szövetkezett, kőte-
lességöket elhanyagolt s más, sok egyéb bűnökben 
leledző megyei lakájtisztviselők bűnös manipulációit 
eltussolgatni, nem lehet az alispánnak törvényekbe 
ütköző kihagásokat büntetlenül elkövetni, tehát eze-
ket mindenféle legaljasabb koholmányokkal, rágal-
makkal, üldözésekkel el kell hallgattatni, vagy ha ez 
nem sikerül — aminthogy nem is sikerül — lerán-
gafni, kigúnyolni, kisebbíteni, egyszóval amennyire 
lehet — lejáratni. 

S hozza még, hogy a figura nagyobb legyen, 
ez a testileg, lelkileg n>omorult, csámpás firma elég 
szemtelen magát kikiálltani párbajhősnek, egy rettent-
hetetlen Rolandnak, akinek szilaj tekintetétől az 
ellenség dárdái elpattannak. 

Szemtelen „cikkejében44 azt hazudja, hogy egy 
ostoba karcolata miatt, melyben magamra ismertem 
volna, kerdőre vontam, ő pedig a cikk irójaban magát 
nevezvén meg, felajánlotta a fegyveres elegtételadást. 

Hogy miként szokott ő élni a fegyveres e.ég-
tételadás és vevéssel, felsorolok itt egy par nyilat-
kozatot, amelyekben egész alapossággal le van gaz-
emberezve, mindennek elmondva; de sohasem jutott 
eszébe ezek miatt a fegyverre vagy — nem létező 
becsülete megvédésére — más uton apellalni. 

hisz tudvalevő dolog, hogy az ilyen 
individuumok — mint a „Szentes és Videke44 szer-
kesztői — a sajat nyomorusaguk feletti keservet 
mások bosszantasaban igyekeznek kiönteni. Szemé-
lyem miatt tehát egy hazajáró lélek s egy patikabol 
kikopott zsidó zsurnalist röndér becsületebe is búj-
hat, erre nem is vesztegetek szót; de a „Szentes 
és Vidéke* elég pimasz nőt is sérteni, akiért hama-
rosan kiporolom a hátat azoknak, akik erre vágynák! 
S aztán kereshetik a becsületet. Török Imre. 

Hogy mi köze a sajtónak egyes 
emberek egészen privát, sőt ennél is több, egészen 
csaladi szentelyét kepező dologhoz, erről csak a „Szen-
tes és Vidéke44 semmi tisztesseget nem ismerő, reg 
botozásra érdemesített szerkesztősége adhat számot; 
mert a Mateffy és Banfalvi cég alatt szerkesztődő hit-
vény ujsagnak alig van egy szama, melyben senkire 
nem tartózó, magándolgokkal ne foglalkozna a szer-
kesztőség piszkos körme, melyet végtére is bottal 
kell leverni, hogy a tollat mások gyaiazásara é§ 
boszantasara ne foghassa. S ha ezek közül valame-
lyik elébem akad, tőlem a botot megkapja; de nem 
titokban, hanem nyiltan, ott, ahol legtöbb ember 
látja. Németh Sándor. 

kijelentem egyúttal azt is, hogy én 
olyan nyomorult piszok néppel, ki a bravó szere-
pére vállalkozik, hírlapi polemiakba bocsátkozni nem 
fogok; miért is a „Szentes és Vidéke44 közleményé-
nek irójat — bárki legyen a pribék,— hazug rágal-
mazónak és becstelen gazembernek nevezem. 

ifj. Kádár Henrik. 

Ezekből láthatja a t. c. publikum, amelyre nem 
szégyenlett ez a gálád, aljas firma hivatkozni, hogy 
minő becsületes gentlemannel van nekem dolgom! 

Mondhatom, gyönyörű mulatsag ilyen piszok-
fráterrel tisztességes, becsületes ember lettemre pole-
mizálgatni, akinek, miként mar többször hallottuk, 
semmi veszteni valója nincsen. 

Azt mondja, nem adhat fegyveres elégtételt 
nekem — mintha akadna tisztességes ember ebben 
az orszagban, aki ilyen bitang, nyomorulttól kérne, 
— mert: 

1-ször. Kártyajátékközben a kubikosok meg-
vertek engem s én nem hívtam ki őket parbajra. — 
Hát ez a legaljasabb, a legbecstelenebb koholmány, 
amit csak egy, minden gyalazatossagra k<»pes revol-
ver-zsornaliszt agya kigondolhat. A leginpertinensebb 
hazugsag az első betűtől az utolsóig s még ezt be 
nem bizonyítja ön, a legnyomorultabb gazembernek 
nyilvánítom!! 

2-szor. A Csató Zsigmond megyei főjegyzővel 
történt affairemet említi fel, amelyben az altalam a 
legerősebben megsértett, mint kihívó fél, — gyáván 
megretirált. Ez esetet a világ bármely lovagias em-
bere, vagy becsületbirósága a nevezett íőjegyző ro-
vására ítéli el. 

3-szor. Sima Ferenc barátom egy aljas rága-
lomért, melyet a cikkíró nem volt képes bizonyítani, 
a „Csongrádmegye" volt szerkesztőjét, Barthát fel-
pofozta s ezen esetnél én, mint tanú, jelen lévén, 
nem engedtem meg, hogy a Bartha segítségére ösz-
szerőffentek egyike Simát hátulról megtamadja. 

Ezek után beláthatja mindenki, hogy ilyen 
aljas, hazug, becstelen emberrel szemben, tisztességes 
embernek, akinek egyéb dolga is akad, mint az ilyen 
inzultusokkal foglalkozni, — egyéb fegyvere, véde-
kezése nem lehet, minthogy az ilyen, mások becsü-
letére pályázó banditát, mint ön, ott, ahol találja, 
felrúgja, megpofozza. Mert az ön vastag bőrére semmi 
egyéb nem hat, mint a testi fenyíték. 

Tóth Kálmán* 



4. oldal. 

Nyilatkozat. 

Bánfalvi Lajos szerkesztőt, a .Szentes és Vidéke" 
f. évi 68. szamában közzétett becs'elén ragalmaiért 
s a lehető leginpertinensebb kohol; anyaiért, miután 
tőle lovagias uton elégtételt nem vehettem, a mai 
napon felpofoztam. 

S miután hallomásom szerint azon hir van 
elterjedve, hogy ezen executió alkalmaval nejét is 
megsertettem volna, — kijelentem, hogy ezen aljas 
ráfogás oly nyomorult hazugság, amilyen csak egy 
oly, végkép elvetemült egyéntől telhetik ki, mint 
Bánfalvi; mert a ki engem ismer, az tudja, hogy 
nők iranyaban a legnagyobb udvariassággal szoktam 
eljárni. Ismerve azonban ellenfelem jellemtelenségét, 
— meg vagyok róla győződve, hogy képes még sa-
ját nejenek is kiütni egy pár zápfogát, ha abból 
magának hasznot csinálhat. 

S igy ezt a becstelen hirt is bizonyosan azért 
terjeszti, hogy ez uton cs nált sérelméért bírósági 
Ítélettel megfizettesse magat. Én azonban megfizetek 
mindent; de kijelentem, hogy ezt az embert jövőre 
is mindannyiszor felpofozom, ahányszor nevemet 
ujsagjaba meri kiirni. 

Szentes, 1891. aug. 21. 
Tóth Kálmán. 

Nyi la tkoza t . 

Több oldalról tudomásomra jutott, hogy azzal gyanúsí-

tanak, mintha nekem a nagyvendéglőben történt dolgokról elő-

zetes tudomásom lett volna. 

Ezen kósza hírekkel szemben egyszer s mindenkorra 

kijelentem, hogy nekem a nagy vendéglő helyiségében történt 

dolgokról előzetes tudomásom nem volt es határozottan tilta-

kozom ezen gyanusitas ellen annyival is inkab; mert nekem, 

mint vendéglősnek, már üzletem erdekéből sem szabad ilyes 

dolgokba avatkoznom. 

Továbbá bátorkodom mindazon urakat felkérni, a 

kik jövőben valakit inzultálni akarnak, hogy azt ne üzlethelyisé-

gemben tegyek, mivel az nekem tetemes károkat okoz. 

Szentes, 1891, aug. ±i. 

Kass Gusztáv, 
vendéglős. 

Iskolai értesítések. 
— A szentesi ev. reform, egyház által fentartott iskolák-

ban a beiratások az 1 > 9 1 — i s k o l a i évre az egyháztanács 

1 ±1 891. sz. határozata ertelmében, f. évi szeptember hó 1. és 

2-ik napjain fognak eszközöltetni. 

Az iskolai év pedig ünnepélyes istentisztelettel sept. hó 

3-án reggel 8 órakor nyittatik meg a templomban. 

Felhivatnak azért mindazon szülök, gyámok, cselédtartó 

gazdák, kiknek 0-tól 12 éves mindennapi és 12-től 15 éves 

ismétlő iskolai oktatásra kötelezett növendékeik, vagy cselédeik 

vannak, hogy azokat a fentnevezett napokon mulhatlanu! be-

írassak, annak megtörtentevel iskolaba azonnal feladjak, és 

szorgalmasan járassák, nehogy a köteleségeiket nem teljesítők 

elleneben a törvény szigorát kelljen alkalmazni. 

Szentes, 1891. aug. 22. 

Geröc Lajos. 
reform, lelkész, iskolafelügyelö. 

Szolnok 
Sxajol 
P.-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
T.-Földvár 
Homok 

SZKNTESI LAP. 

, 3 6. 45 p. éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 
„ 4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 
, 4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 

éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 
1 o. 36 p. 

109. szatn. 

Kszt.-Marton , 
Tőke , 

Szentesre érk. 

5 ó. 11 p. 
5 ó. 39 p. 

6 ó. 08 p. 
indul 6 ó. 20 p. 

7 ó. 10 p. 
7 ó. 38 p. 
8 ó. 13 p. 

éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

d. u. 
2 0 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. 

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 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: 
Személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24- perc 
reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., szeinélyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul: 
Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibuszv 3. 
ó. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9. ó . 30 p. éji el. 

Török János 

Értesítés, 
Van szerencsém Szentes város és vidéke t. kö-

zönségének becses tudomasára hozni, hogy a bécsi 
egyetemi fogászati klinikán a f o g á s z a t o t elsajátí-
tottam. íMai naptól kezdve lakasomon (1. t. 307. sz. 
házamban) n a p o n k i n t 1 4 órá ig: k ü l ö n 

fogászati rendelést 
ís tartok és nemcsak fog- és gyökhuzást s a fo-
g a k p l o m b á l á s á t (arany, ezüst és emaillal) 
vegezem. hanem ugy egyes m ü f o g a k a t , mint 
te l jes f o g s o r o k a t a legnagyobb tökéletesseggel 
készítek. 

Ezenkívül azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy foghúzásokat a l t a t á s s a l is végezek, mely-
nél a fogak k i hnzása teljesen f á j d a l om 
n é l k ü l történik. 

Magamat a t. közönség szives bizalmába ajánlva, 
maradtam tisztelettel 

Dr . Cukermann Soma. 

Bor és szeszes i ta lok kiméré-
sé re alkalmas és meghízható olyan egyént 
keresek, aki egy üzletet 

• • 1 _ A A ff • 

várháti két részlet földje eladó, vagy házéit 

elcserélendő; értekezni lehet I. t. 68 sz. alatt. 

Nyiri Gerzonnak 
Nyíri Sámuel féle háza eladó; a kispiacon 
levő Halász-Szabó János-féle házában e?v 
üzlethelyiség és egy üzlethelyiség raktár- es 
pincével; — uri utcai házában Márkus mé 
száros által bírt helyiségek haszonbérbe ki-
adók ; — a részvénymalom mellett egy első 
osztályú felugarolt háziföldje kukorica, vagy 
apróvetemények alá haszonbérbe kiadó. 

Értekezhetni uriutcai III. t. 137. szám 
alatt levő rőfös üzletében 1 — 3 

Eladó ház. 
Néhai Földvári-Nagy Istvánné örökösei-

nek II. t. 295. számú házuk eladó; értekezni 

lehet a helyszínén, vagy ifj. Lakos Sándor 

II. t. 141. számú vásárszéli házánál. 

Alulírottnál 

2—4 vidéki tanuló 
lakás, teljes ellátás — gondos szülei felügye-

let mellett (gimnázium közelében) jutányosán 

felvétetik. Ugyanott nénány tisztességes ur 

mérsékelt díjért igen j ó h á z i k o s z t o t 

nyerhet. 

Ugyanannak I t. 647. sz. háza igen ked-

vező feltételek mellett szabad kézből eladó. 

Értekezhetni lehet alólirottal Szalai József 

nyugalmazott tanitó ur I. t. 158. számú há-

zánál. 

Pa i n István. 

102.-1891. 

Hirdetmény. 

minőségben önállóan vezetni képes. 

Az állást elfoglalni kivánók alólirottnál 
jelentkezzenek. 

Neumann Jónás, 
vendéglős. 

92 hold szántóföld 
E l h a l t a k névsora. 

Szentesen, 1891. aug. 15-től aug. 22-ig. 

Pintér Maria, ± honapos, bélhurut. — Mahr 
Etelka, 5»l2 éves, hártyás torok.'ob. — Jankus János, Nemes-Militicsen haszonbérbe kiadó; értekezik 
7 éves, tüdővész. - Balogh Sára, 50 éves, agyszél- ]ehet Szénássy Ferenc vas-és fűszer 
hudes. — Csendes Terezia, 3 hetes, ranggörcs. - kprp^kpdőv^l <9 a> 
Kormos Júlia, 16 eves, hagyináz. — Sipos Antal, KeresKeuuvei. z—Z 
13U e*es< bélhurut. — Döme Eszter, 8 hónapos, F l o ^ c A R ó l í n i 
tüdőhurut. — Polner Bela, 18 éves, véletlenül vízbe A-JC^bU O d I I I l l 
fult. - Bugyi Borbála, 54 éves, agyszélhüdés. - II. t. 178. számú háza kedvező feltételek mel-
Farkas József 6 hónapos, belhurut - Dunahat,- i e t l eladó, vagy haszonbérbe kiadó; alkut le-
ioth Imre, ói) eves, agykei lob. — Arerye an István, u^* : * i j i 
11 éves, agyhartyalob - Macsai Imre, 8 hónapod h e t t e n m a tulajdonossal ugyanott. 
bélhuiut. n • i i / r i 

Dancsik Józsefnek 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . III. t. 68. számú, szent-Jó/sef-képe tőszom-

K. m. b. Szentes. Beküldött cikkét csak teljes névaláírás- szédságában levő korcsmahelyisége, 800 nsz. 

öl udvartérrel együtt akár egészben, akár két 
vagy három részben is, kedvező feltételek 
mellett eladó; — ugyanott egy külön lakás 
is van szent-Mihály naptól kezdve egy évre 
haszonbérbe kiadó; értekezhetni a tulajdo-

nossal ugyanott. 

Déló-Nagy János 
szürszabó tudatja a t. közönséggel, hogy nála 

lótakaró pokróc 
van nagyválasztékban, gyár i áron eladó. 
Lakása I. t. 718. szám, a kispiac közelében. 

Czukkermann Károlynak 
Kistőkén 40 hold földje van eladó. 

1891 Ny»üaet»tt gim* Farom?* £jnrs8*jtójjuv 

sai közölhetjük 

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

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes 
Tó ke 
ívszt.-Marton 
P.-Horaok 
T.-Földvnr 
Marti u 

Szentes—Szolnok. 
indul 5 6. 35 p. éjjel, 12 o. 05 p. d. u. 

11 p. éjjel, 1-2 o. 41 p. d. u 

1 ó. 20 p. d. u. 

6 ó. 

6 ó. 51 p. 
7 6. 23 p. 
7 o. 41 p. 
7 6. 59 p. 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 
P.-Tenyő , 8 ó. 55 p. d. e. 
Szajol , 9 6. 16 p. d. e. 
Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

1 ó 52 p. d. u. 
•2 ó. 17 p. «1. u. 

•1 6. 30 p. d. u. 
3 ó. 11 p. d. u. 
3 ó. 31 p. d. u. 
3 ó. 55 p. d. u. 
4 ó. 25 p. d. u. 
7 ó. 45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes 
B.-peströl indul 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 

A szentesi izr. hitközség tulajdonát ké-

pező k é t m é s z á r s z é k helyiség és a hit-

községet megillető kizárólagos k ó s e r h u s 

m é r e t é s i j o g zártajánlat és ezt követő 

árverés utján bérbeadatni rendeltetvén, fel-

hívom mindazokat, akik ezen vállalatra aján-

latot tenni, vagy árverezni kívánnak, hogy 

ajánlataikat 1891. évi aug . hó 27-ik nap-
jáig hozzám nyújtsák be, illetve 1891. évi 

aug. hó 28-ik napjának d. u. 3 órájára a 

hitközség tanácstermébe ezennel kitűzött ár-

verésen jelentkezzenek, mely alkalommal 

200 frt bánatpénzt hozzanak magukkal, illetve 

az ajánlattevők ajánlatukhoz hasonösszegü 

bánatpénzt csatoljanak. 

Az árverési és bérleti feltételek a hitköz-

ségi irodában betekinthetők és a zártajánlat 

tevők ajánlataikban kötelesek kijelenteni, hogy 

ezen feltételeket ismerik és hogy azokat aján-

latuk elfogadása esetén miudenekbeu kötele 

zőknek elfogadják, ugyanezt kötelesek kije-

lenteni a szóbelileg árverezők az árverési 

feltételek aláírásával. Az elöljáróság, illetve 

közgyűlésnek fenntartatik az ajánlattevők 

közötti független választás, valamint az aján-

latok és az árverésnek jóváhagyása. Ha azon-

ban 30 napon belül határozat nem hozat-

nék, a bérlet a legtöbbet Ígérőre nézve ha-

tályba lép 

Szentes, 1891. aug. 16. 

Dr . Schlesinger Káro ly , 
hitköz. elnök, 
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S z e n t e s e n (Sajtós-féle ház) e l f o g a d 

takarékbetéteket 
5o kamatoztatás Xo 
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