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1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség : 
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küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nezve 
a iap egy oidaia 24 helyre van beosztva 
Egy aeiy ara 90 Kr. Belyegdíj minden 

óeiKutastól sülön 3U kr. 

Hirdetesez Schönfeld A. könyvzereske-

deseben is felvetetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 

iöl fogadtatnak el. 

N j i l t t é r -ben 

minden egyes sor köxiése 30 kr 

Kéziratok vissxa nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v i i i r i i p . k i l d n é s p é i t e k t i r e g g e ' . 

Egyes szám ara 4 kr. 

Felelős szerkesztő 68 kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sohönfeld A. kiayv- és papirkerssksiéséfcsa. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Szentes, 1891. aug. 27. 
Innen-onnan egy egész éve lesz, hogy 

Szentes város képviselőtestülete elhatározta 

és pedig egyhangúlag, hogy Szentes város 

közönsége ki fogja magát szakítani Csongrád-

vármegye kötelékéből és önálló törvényható-

sággá fog átalakulni. 

Ezen egyhangú lelkesültséggel hozott ha-

tározat dacára, több, mint két hónap telt el, 

mig egybe lett hiva az a bizottság, mely hi-

vatva van véleményes javaslatot tenni a köz-

gyűlésnek, hogy az eszme megvalósításának, 

a határozat keresztülvitelének módjára nézve 

javaslatot terjesszen elő. 

De hát végre mégis — ha jól emléke-

zünk — ez év február havában összeült a 

kiküldött bizottság, s újra beható tárgyalás alá 

vette a közgyűlés határozatát, melylyel szemben 

különösen azok, kik Szentes város kormányzata 

felett csak a vármegyeházában birnak mód és 

hatalommal dirigálni, minden erejűket újból 

megfeszítették. S újból hangoztatták azt a, 

már annyiszor felidézett; de senkitől nem 

rettegett rémet, hogy : ha Szentes önálló tör-

vényhatóság lesz, akkor elviszik innen a 

megye székhelyét- — De miután ez senkit 

meg nem ijesztett, a bizottság, küldetéséhez 

képest — egy pár tagot kivéve — kimondta, 

hogy az átalakulás előkészítéséhez szükséges 

munkálatokat sürgősen össze kell állítani. S 

egy szűkebb körű bizottság lett kiküldve az 

adatok összeállítására, és az átalakulás felté-

teleinek tanulmányozására. 

Ez a bizottság nyomban meg is kezdte 

munkálatát s a volt polgármester elnöklete 

alatt hozzáfogott a szükséges adatok össze-

állításához. 

Mielőtt azonban javaslatát megtehette 

volna, Sarkadi polgármester visszalépett, le-

mondott állásáról, s bár — mint tudjuk, — 

a szűkebb körű bizottság kész van a szük-

séges adatok és feltételekkel, a bizottság 

a polgármester lemondása folytán ma fej, 

illetve vezető nélkül áll, s igy részben a megye 

nyomásából eredő tartózkodás, részben pedig 

a polgármesteri állásnak váratlan megürese 

désénél fogva, ez a fontos ügy teljesen stagnál. 

Szentesnek önálló törvényhatósággá való 

átalakulási szándéka az egész ország figyel-1 

mét vonta magára. S az a zászló, melyet a 

város a mult év december 2-án hozott hatá-

rozatával kitűzött, nyomban felköltötte Miskol-, 

cot, Kaposvárt és Nyíregyházát, melyek szin-

tén kimondták, hogy önálló törvényhatósággá 

lesznek. 

Most Csabán indult meg a mozgalom, 

hogy e nagy, hatalmas város, mely eddig 

nagy községi szervezettel kormányoztatta ma-

gát, egyszerre önálló törvényhatóság legyen. 

— S a mozgalom élén Csabának legtekinté-

lyesebb polgárai állnak, s igy nincs kétség 

az iránt, hogy Csaba rövid idő alatt ki fogja 

mondani, hogy önálló törvényhatóság akar 

lenni. 

S erre Szentes példája buzdította azt a 

várost, tehát mozogjunk, haladjunk az ige 

megvalósításának utján tovább, nehogy Szen-

tes, mely a zászlót kitűzte, követelői által 

megelőztessék! —. — 

— A „Szentesi Lap" és Zsil inszky. 
A »Szentes és Vidékéi-ben Zsilinszky főispán 
egy cikksorozatot indíttatott meg, melynek 
hivatása lesz azt bizonyítgatni, hogy Zsilinszky 
mily kitűnő főispán, pártatlan, igazságos férfiú 
és egyedüli bajnoka Stammerral együtt a 
tiszta, becsületes adminisztratiónak, s a »Szen-
tesi Lap* és ennek szerkesztője s mindazok, 
kik ide hallgatnak, áldatlan politikát űznek, 
hogy a vármegye karjaiba nem hajtják Szen-
tes városát. — Ebből a cikkáradatból az első 
ömlést a tegnapi száma hozza a »Szentes és 
Vidéké*-nek, melyben el van mondva, hogy 
mily kontraszt az, hogy a »Szentesi Lap* 
lelkesen üdvözölte Zsilinszkyt, mikor ide jött, 
s most ez a lap és ennek szerkesztője küzd 
ellene kérlelhetlenül. 

Ez a tisztelt újság elzengte már ezt 
néhányszor kilenctized részben ingyenes ol-
vasó közönségének, s mi egyszer már vála-
szoltunk is erre, s elmondtuk, hogy mikép-
pen eshetett meg rajtunk ama malheur, hogy 
Zsilinszkyt fogadtuk, s most támadjuk és 
üldözzük még a porát is ebben a vármegyé-
gyében. — De ugy látszik, hogy a gyengébb 
felfogás érdekében nem árt feleleveniteni, 
amit már egyszer megirtunk. — S azért ide-
iktatjuk a »Szentesi Lap* 1890. január 17-én 
megjelent számában hozott következő cikket: 

— A főispán és a , Szentesi Lap u szerkesztője. 

Azon kérdés körül szédeleg a „Szentes és Vidéke11, 

hogy Sima Ferenc, a „Szentesi Lap" szerkesztője 

hozsannával fogadta Zsilinszky Mihályt főispánná 

történt kineveztetésekor. Faklyasmenetet, bankettet 

rendeztetett neki és pártjavai együtt sorakozott a 

többi fogadó-testületekhez, s lapjában azt irta, hogy 

„szerencse a vármegyére, hogy egy ily európai 

műveltségű férfiú foglalja el a főispáni széket, ki 

önmaga erejével küzdötte fel magat és kitől éppen 

ezért erélyt, belátást és igy a régi, ósdi állapotok 

után kifogástalan kormányzatot lehet várni.' — 

Hogy lehet az, hogy az, aki ezeket megcselekedte 

és lapjában megirta, vagy megengedte iratni, most 

éppen az az ember áll elő és jelenti ki, hogy Zsilinszky 

Mihály nem főispánnak való ember? 

Hogy egyszersmindenkorra tisztában legyen a 

főispán ur és az ő lapja ezen kérdésekkel, s hogy a 

közönség elfogulatlanul Ítélhessen, megadjuk reá a 

választ. 

S itt mindenekelőtt azon, már pártszempontból 

sokszor felhányt kérdésre és vádra akarunk válaszolni 

—- ha ugyan józan politikai felfogású embereknél ez 

vád számba is mehet, — hogy Sima Ferenc a szen-

tesi függetlenségi párttal együtt csatlakozott azokhoz, 

kik a főispánt beiktatásakor üdvözölték. Hogy miként 

esett ez meg, hát elmondjuk. 

Sima Ferenc, a „Szentesi Lap" szerkesztője volt 

az, ki — a miként az ő szerény körülményei között 

tehette, — hat küzdött azért, hogy Rónay Lajos fő-

ispansagának vége legyen, s ezt nem országos, hanem 

megyei politikai szempontból tette. Az idő bekövet-

kezett, egy vas kezű ember vette at pár hónapra a 

belügyminisztérium vezetését, s véget vetett Rónay 

főispánsaganak; de nem azon céllal, hogy Zsilinszky 

Mihalynak főispáni allast csínaljon, hanem hogy egy 

embert hozzon ide, ki itt a jobb megyei admi-

nisztratiónak megveti az alapját. Éppen .ezért ne-

veztetett ki a tisztújítás előtt. Nem akarunk índis-

kretiót elkövetni; de annyi tény, hogy Zsilinszky a 

megyében szamba jöhető emberekkel szemben azzal 

lett kiemelve, hogy ő itt nincs összeforrva senkivel, 

s mint erélyes ember, hivatva lesz közállapotainkat 

rendezni. 

Sima Ferenc és vele együtt a megyei közönség 

egy tekintelyes reszének az volt a regi óhaja, hogy 

jöjjön egy uj ember, ki a megyébe uj levegőt hoz. 

— S ennek a kilátásában őrömmel fogadtuk Zsi-

linszkyt, s ezen örömben nem volt az önzésnek 

semmi része; mert sem Sima Ferenc, sem az a 

párt, mely vele tart és tartott, s ennek egyetlen 

tagja se var személyesen semmit a megyei kormány-

zattól, s igy Zsíiinszkytől se. A mit vártunk, amiért 

őrömmel fogadtuk, ez a jó megyei kormanyzat. S 

mikor Sima Ferenc üdvözölte a főispánt, azt mondta, 

hogy: ő és a szentesi függetlenségi párt csak orszá-

gos kepviselő választáskor fognak a főispánnál szem-

ben allani, s a mily erővel fog ez a párt küzdeni 

azon, hogy elve az egész megye területén diadalra 

vergődjek, épp oly mertékben fogja a főispánt tá-

mogatni abban, hogy a megyében jó és kifogástalan 

administratió legyen. 

Ezen szavakkal üdvözölte Sima Ferenc a szen-

tesi lüggetlensegi part nevében Zsilinszkyt. — Sima 

Ferenc tehát felajanlotta a főispánnál szemben a 

harcot az országos képviselő választásokra, s egy-

szersmind a tamogatást arra, hogy, mint uj ember, 

(kit itt eppen a megyei tisztikar azért fogadott ide-

genkedéssel; mert nem az ő Stammerjök lett a fő-

ispán), a megye joob közigazgatasa érdekeben irá-

nyuló törekvéseben eppen azon ellenzék részéről 

számíthasson első sorban is tamogatasra, a mely 

Rónay ellen a rosz adminisztratió miatt küzdött. 

Hogy Zsilinszky ur lapja ezt felpanaszolja Sima 

Ferenc ellen, ezzel legjobban bizonyítja, hogy kép-

telen arra, hogy egy megyét kormányozzon. 

Ezekben keresse tisztázását mindenki azon 

kérdésnek, hogy a szentesi függetlenségi párt miért 

és miként fogadta Zsilinszky urat. 

A mi már most a „Szentesi Lap" által a Zsi-

linszky Mihály főispannak előlegezett bizalmi nyilat-

kozatokat illeti, ezek magyarazatául szolgáljon a fön-

tebb egy helyen már tett kijelentésen tul a követ-

kező história: 

Egyszer (s ez Magyarországon történt) egy fő-

ispán melegen ajánlt egy fiatal professort tanfelügye-

lőnek, s ajanlata folytán a fiatal ember kineveztetett. 

Később — és nem is oly soká — a főispán kéri 

a tanfelügyelő áthelyezését, kijelentvén, hogy ha ez 

rövid idő alatt meg nem történik, akkor kénytelen 

lesz hivatalosan megindítani az illető ellen a lépéseket. 

— De hisz ön ajánlta nekem ennek az ember-

nek a kinevezését, — mondá bosszankodva a mi-

niszter. 
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— Az igaz, uram, — felelt a főispán, — ezt 

a bünőm beismerem; de ezt nem akarom tetézni 

azzal, hogy miután az illetőt alaposabban megismer-

tem, mindent meg ne tegyek azért, hogy távozzék 

és ne rontsa annak az allasnak tekintélyét, melyet 

elfoglal. 

így vagyunk Zsilinszky Mihálylyal mi is. A kor-

mány bizott benne. Csalódott. Mi vártuk tőle, hogy 

benne, az akadémikusban, egy széles látkőrö, a ma-

gát önerején felküzdötte emberben erélyes férfiút s 

a jó közigazgatas érdekében ide küldött főispánban 

egy reformátort nyerünk. 

S mit nyert a vármegye? 

Elvesztette még azt is, a mit Rónayban feltét-

lenül tisztelni kellett. 

Az egyenességet. 

S az a főispán, aki bizalmas értekezleteken 

élesen kikelt egyes tisztviselők ellen, s mint kandi-

daló bizottsági elnök nem mert kifogást tenni erő-

sen kompromittált tisztviselők ellen, sőt aki kineve-

zéseinél botrányosan kompromittálja magát, arról 

tovább az, hogy a jó közigazgatást hordaná lelkén, 

fel nem tételezhező. 

8 ha e rövid tapasztalat után kénytelenek va-

gyunk Zsilinszky felett kimondani, hogy főispánsága 

a kormánynak egy nagy tévedése, s az ő főispán-

sagához fűzött reményünk a jóakarat előlegezésének 

legnagyobb könnyelműsége volt, ezzel nem mondunk 

mást, mint azt, hogy ebben az emberben tevedett 

a kormány, tevedtünk és szomorúan csalódtunk mi;| 

de jót tesz mindnyájunkkal az, aki ezt a kölcsönös 

csalódást jóvá teszi.'4 

Ezt irtuk másfél évvel ezelőtt; de akkor 
még csak gyengének tartottuk Zsilinszkyt 
egy főispáni állás betöltésére, s ma már meg-
győződtünk arról is, hogy; ő Stammer és 
környezete érdekében, — miután magát már 
csak ezek segítségével tarthatja fenn — 
minden visszaélésnek fedezője, s igy a me 
gyei kormányzatban uralkodó erkölcstelen 
állapotoknak egyik kútfeje s egy lakáj lap 
zsurnalisztikuma Zsilinszkyt, Csongrádvár-
megye közönségének független eleme előtt 
már nem képes rehabilitálni. 

Zsilinszky itt eljátszotta kis játékait és 
el lehet rá mondani, hogy: „Kedves gyer-
mek, korán játszottad el.4 

Neki itt nincs mit keresni, neki innen 
menni kell! 

SZENTESI LAP. 

Helyi és megyei hirek. 
— A Döme-fé le s i kkasz t ás ü g y é b e n 

a vizsgálat felfüggesztetek ; mert Sarkadi-Nagy Mihály 
volt polgármester 15 napi időhaladekot kért a szük-
séges okmányok beterjesztésére. Sarkadi volt pol-
gármester ezen okmányokkal azt igyekszik bebizo-
nyítani, s hisszük, hogy bc is bizonyítja, — hogy 
Döme és társa a sikkasztást csak a számvevőség 
tudtával, sőt támogatasaval követhette el, s igy ő, 
mint polgármester, felelőssé semmi szín alatt nem 
tehet. — Érdekes dolog lesz itt az is, hogy Stam-
mer alispan két izben is fel lett hiva Gunda Zoltán 
miniszteri szamtiszt által, hogy Albertényi Antalt 
függesze fel a hamis zármerlegek készítéséért ; de 
Stammer ezt nem tette, sőt a tiszteletbeli ügyész 
még a vizsgálat elrendelesét sem iatta szükségesnek. 
Igy megy a büntakarás Zsilinszky és Stammer alatt, 
hanem annál a fatalis Döme-féle ügynél ez a megyei 
politikai nem vezet célra. 

— P i s z t o l y p á r b a j volt f. hó 26-án reggel 
6 órakor a kistőkei állomás közelenen Tóth Kálmán 
adóügyi tanacsnok és Székely László között. E par-
bajra — mint azt már irtuk — az szolgáltatott okot, 
hogy Bánfalvi Lajos felpofoztatasa alkalmából azt 
állitá, hogy Tóth Kálmán Bánfalvinét is megütötte, 
s ezért Székely László Tóth Kálmánt gyávának mon-
dotta, ki Székelyt kihitta. — A parbaj lefolyását a 
tSzentes és Vidéke*, Tóth Kálmán rovasára, tenden-j 
tiósus hazugsággal irja le. Azt mondja ugyanis neve-
zett lap, hogy a pisztolypárbajt azért nem követte 
kardpárbaj; mert Tóth Kálmán segédei ennek elha-
gyása iránt tárgyalast kezdtek és Székely László ennek 
következtében kijelentette, hogy: ha Tóth Kálmán 
megelégszik a pisztoly parbaj által nyújtott elégtétellel, 
akkor ő hajlandó a kardparbajtól elallani. S igy a 
kardpárbaj hosszas tárgyalas utan elmaradt. — Ezzel 
azt a világítást igyekszik nevezett lap adni a dolognak, 
hogy Tóth Kálmán segédei kívánták a kardpárbaj 
elhagyását és Székely László ebbe belenyugodott. 
Miután ebből egy szó sem igaz, sőt ez az előadás 
Tóth Kálmánnak tendentiósus kissenbitésére van 
szanva, le kell írnunk a párbaj egész lefolyását, 
hogy a közönség tájékozva legyen. 

Tóth Kálmánt Székely László gyavanak mondta, 
ezért őt Tóth Kálmán provokaltatta Novobacky Győző 
mérnök és dr. Filó Tihamér altal. Székely Gal Jenőt 
és Weiner Miksát nevezie meg segédeül. A segédek 
a fegyverválasztas jogát Tóth Kalman részére álla-
pították meg, ki a pisztolyt valasztá kétszeri golyó-
váltással. Székely segédei felük nevében a pisztoly-
párbaj utan még kardparbajt is követeltek ; mert, 
mint kijelentették, felük nem akar nevetseget csinálni 
a dologból, hogy esetleg a levegőbe lődözzön, hanem 
komoly verekedést, hol az egyik fél mindenesetre 
megsérül, s azért a pisztolyparbaj utan — ha az 
sikertelen volna, — harcképtelenségig kardpárt ajt 
követeltek. — Ezt Tóth Kálmán elfogadta, habar 
segédei kijelentettek, hogy a fegyvervalasztas joga 
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az övé lévén, ellenfelének nincs joga a kardhoz; 
de mert ő is szigorita a feltételeket és kétszeri golyó-
váltás helyett háromszorit kívánt és elfogadja, hogy 
sikertelenség esetén a verekedés kardra menjen harc-
képtelenségig. 

Ekkor Székely segédei azt mondták, hogy elég 
lesz egyszeri golyóváltás is s ha a felek sértetlenek 
maradnak, folytassák a vivást karddal; de csak első 
vérre. S végre ezt Tóth Kálmán segédei elfogadták. 
Igy megállapodván, talalkozási helyül a kistőkei ál-
lomás tüzetett ki és miután a parbaj megakadályo-
zasa érdekéből Aradi főkapitány a segedek hazat 
őrizet ala vétette, az lett a megállapodás, hogy a 
rendőrség félrevezetése érdekében a párbaj végre-
hajtására más segédek működjenek közre. — Igy a 
kitűzött helyen és időben Tóth Kálmán dr. Filó 
Lajos és Sima Ferenccel, Székely László pedig dr. 
Tasnády Antal és Füsti-Molnár Sándor segédjeivel 
jelent meg. Orvosokul Tóth Kálmán részéről dr. 
Lábos Endre, Székely László részéről dr. Mátéffy 
Pál voltak jelen. A segédek abban állapodtak meg, 
hogy: ha a pisztolypárbajnál a felek sértetlenek 
maradnak, akkor ott nyomban megverekesznek 
karddal. 

A szokásos békéltetési kísérlet után az ellen-
felek elfoglalták helyeiket, s amennyiben a pisztoly-
párbajnál 25 lépés volt megállapítva 5—5 lépés 
előnyomulással, Tóth Kálmán ezt igénybe vette; de 
Székely nem. A két pisztoly csaknem egyszerre dör-
dült el, s a felek sértetlenek maradtak. Ekkor elő-
vétettek a kardok; de mielőtt az ellenfelek össze-
mérkőztek volna, a párbajvezető szabály szerint új-
ból felhitta a feleket a kibékülésre. — Erre Székely 
László kijelenté, hogy: miután a kardpárbajt ö pro-
ponálta és kivánta, annálfogva Ö kész attól elallani. 
— Erre Tóth Kálmán meghajtá fejét, mi a bele-
egyezés jele lévén, az aktus befejezettnek jelentetett ki. 

Ezekből látható, hogy a „Szentes és Vidéke" 
még akkor is ferdit és hazudik, mikor a legjob-
ban van informálva. Ferdít és hazudik csak azért, 
hogy Tóth Kálmánt ugy tüntethesse fel, mint aki 
ezen affair elintézésénél könnyíteni kívánta a felté-
teleket; pedig ő a szabály ellenére is elfogadott 
minden jogtalan szigorítást s a kardparbajtól is csak 
ellenfele kezdeményezésére allt el. 

— P r e s b i t e r i ü l ése lesz ma délelőtt 8 
órától kezdve a szentesi ref. egyháztanácsnak. Ezen 
ülés főtárgya ifjú Csató Sándor tanítónak állasától 
leendő elmozdítása iránti fegyelmi ügy lesz. 

— La j o s n a p i meg lepe tés . Kellemes 
meglepetésben részesült nevenapja alkalmából dr. 
Ecseri Lajos, kit az országban szerte levő azon 
tanulótársai, kik vele együtt végeztek és ügyvédekké 
lettek, névnapja alkalmából tizenketten látogattak 
meg nejeikkel együtt. E kellemes meglepetes örö-
mére dr. Ecseri felső réti tanyaján gazdag lakomát 
adott, melyen szentesi baratai és tisztelői is nagy 
számmal vettek részt. 

— ö n á l l ó t ö r v é n y h a t ó s á g g á leendő 
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Az ü g y v é d tárcá ja . 
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Irta Hugó Alfréd. 

A . S z e n t e s i L a p * számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

IL KÖTET. 

Ezen helyzetében Reinhard hosszú ideig némán 

bámult maga elé. A törpe felfedezése lesújtó hatassal 

volt reá, s hamarjaban nem talált szavakat, a melylyel 

kivághassa magát a kelepcéből. 

— Ön azt állítja, hogy tanuja volt beszélge-

tésünknek, — mondá végre felkelve székéről s nagy 

léptekkel járva fel s alá az irodában, — ám legyen, 

ugy bizonyára hallania kellett azt is, amit azon nyo-

morult örült fenyegetéseire válaszoltam; meggyőző-

dést szerezhetett továbbá arról is, hogy mi igaz belőle 

és mi nem? 

— ön mondá, — válaszolt a törpe vigyorogva. 

Regen töröm ugyanis s fejem rajta, hogy honnét 

szerezte be és mely célra használta öcsémuram azt 

a nagy menyiségü morfiumot? Hal' istennek, az imént 

hallott beszélgetésavilagosságot gyújtott agyamban s 

hiszem, hogy a legjobb nyomon vagyok. Boldogult 

nevelőatyja, amint tudora, hosszabb időre száműzni 

akarta őnt. . . . 

— Ostobaság, mely nem tartozik önre, — vágott 

a törpe szavaiba Reinhard, kit a felfedezés egyre 

kellemetlenebbül kezdett érinteni. 

A törpe azonban rá sen hederitve a kőzbeszólásra, 

a legnagyobb hideg vérrel folytatá; 

— Mint mondám, ön és nevelő atyja között 

meghasonlás történt, melyet csak ez utóbbinak hirte-

len bekövetkezett halála változtathatott meg. 

Verhagen ez utóbbi szavait oly erős hangnyo-

matékkal ejté ki, hogy Reinhard akaratlanul is meg-

rázkódott tőle. 

— Fenyegetés akar ez lenni? kérdé dühtől 

reszkető hangon a törpétől. 

— Dehogy! Vagy amint vesszük. De mondja 

csak, mit keresett ön a halálesetet megelőző estén 

uratyja hálószobájában? Amint tudom, a morfium, 

melyet az öreg ur saját kezűleg kevert s rendesen 

lefekvés előtt szokott volt bevenni, könnyen hozzá-

férhető helyen állott, nem volt tehát könnyű a port 

kicserélni s erősebbel helyettesíteni. Ezenkívül a két 

szoba közötti ajtó is rendesen nyitva szokott állani, 

mint volt hát mégis a halalesetet követő reggel be-

zárva, ha csak nem azért, mert az őreg félt fogadott 

fiától. . . . 

Reinhardot határtalan düh fogta el a törpe 

ezen kijelentésére s őrülten rohanva rá, vállon ra-

gadta őt. 

— Hallgasson szerencsétlen, — kiáltá csaknem 

magánkívül, — ily borzasztó vádat bizonyítani is 

kell tudnia, avagy elfeledte volna már az irótárca tar-

talmát, mely oly terhelő adatokat tartalmaz ön ellen ? 

— S amelyeket legközelebb önként fog nekem 

átaladni az én kedves uramöcsém nemcsak; de amely 

tárcának tartalmát együttesen fogjuk átvizsgálni, — 

folytatá a törpe a legnagyobb hideg vérrel. — Gum-

binner Reinhard bizonyára nem fogja a feje fölött 

összetornyosult fellegeknek odadobni magát; mert 

tudja és éreznie kell, hogy az első villám, mely lecsap, 

őt fogja érni 8 menthetetlenül megsemmisíteni. Az 

imént távozott idegen s Klausné eléggé megerősiték 

az ön ellen táplált gyanúmat, melyet nyilvánosságra 

hozva, Gumbinner Reinhard menthetlen elbukott. 

— Soha! — kiáltá Reinhard rosszul palástolt 

félelemmel, — én miben sem érzem magam bűnös-

nek, már pedig ott, ahol bűn nincs, tanú sem létezhet. 

— Ezt csak ön mondja, kedves uramöcsém, — 

fotytatá a törpe szárazon, — különben legyen meg-

nyugodva, hogy a kérdés engem csak addig érdekel, 

amig a kivitel módozatai iránt egyezségre lépünk ; 

amint ez megtörtént, részemről minden további 

kutatással felhagyok, nemcsak, de sőt én is oda 

fogok munkálni, hogy ezen veszélyes tanukat ártal-

matlanoká tegyük. 

Reinhard mielőtt válaszolt volna, felkelt széké-

ről s nagy léptekkel kezdett fel s alá járni a teremben. 

Gondolkozott. 

— Szerencséje, — vevé fel pár percnyi szünet 

múlva a szót, — hogy ön atyám testvérének vallja 

magát; mert az önre vonatkozó terhelő okmányok 

még ez órában az államügyész kezei között lennének, 

igy azonban és azon feltétel alatt, hogy ezen tár-

gyat soha többé elő nem hozza és valódi atyámat 

megnevezi, ajánlatát a felajánlott szövetségre vonat-

kozólag elfogadom, habár miben sem érzem magam 

bűnösnek s semmiféle fenyegetéstől sem félek. 

— Helyes! Ez már okos beszéd öntől, — 

felelt a törpe helyeslőleg bólintva fejével, miközben 

gonosz diadalmosoly vonult végig csúf arcán, — 

istenemre iwondom, p szövetség által ön igen sokat, 

mindent nyert. 

— S atyám neve? — kérdé Reinhard türel-

metlenül. 
Folytatása következik, 



1 oldal. 

— Az igaz, uram, — felelt a főispán, — ezt 

a bünőm beismerem; de ezt nem akarom tetézni 

azzal, hogy miután az illetőt alaposabban megismer-

tem, mindent meg ne tegyek azért, hogy távozzék 

és ne rontsa annak az allasnak tekintélyét, melyet 

elfoglal. 

Igy vagyunk Zsilinszky Mihálylyal mi is. A kor-

mány bizott benne. Csalódott. Mi vártuk tőle, hogy 

benne, az akadémikusban, egy széles látkörö, a ma-

gat önerején felküzdötte emberben erélyes férfiút s 

a jó közigazgatas érdekében ide küldött főispánban 

egy reformátort nyerünk. 

S mit nyert a vármegye ? 

Elvesztette még azt is, a mit Rónayban feltét-

lenül tisztelni kellett. 

Az egyenességet. 

S az a főispán, aki bizalmas értekezleteken 

élesen kikelt egyes tisztviselők ellen, s mint kandi-

daló bizottsági elnök nem mert kifogást tenni erő-

sen kompromittált tisztviselők ellen, sőt aki kineve-

zéseinél botrányosan kompromittálja magát, arról 

tovább az, hogy a jó közigazgatást hordaná lelkén, 

fel nem tetelezhező. 

S ha e rövid tapasztalat után kénytelenek va-

gyunk Zsilinszky felett kimondani, hogy főíspánsága 

a kormánynak egy nagy tévedése, s az ő főispán-

sagához fűzött reményünk a jóakarat előlegezésének 

legnagyobb könnyelműsége volt, ezzel nem mondunk 

mást, mint azt, hogy ebben az emnerben tevedett 

a kormány, tevedtünk és szomorúan csalódtunk mi; 

de jót tesz mindnyájunkkal az, aki ezt a kölcsönős 

csalódást jóvá teszi.'' 

Ezt irtuk másfél évvel ezelőtt; de akkor 
még csak gyengének tartottuk Zsilinszkyt 
egy főispáni állás betöltésére, s ma már meg-
győződtünk arról is, hogy; ő Stammer és 
környezete érdekében, — miután magát már 
csak ezek segítségével tarthatja fenn — 
minden visszaélésnek fedezője, s igy a me 
gyei kormányzatban uralkodó erkölcstelen 
állapotoknak egyik kútfeje s egy lakáj lap 
zsurnalisztikuma Zsilinszkyt, Csongrád vár-
megye közönségének független eleme előtt 
már nem képes rehabilitálni. 

Zsilinszky itt eljátszotta kis játékait és 
el lehet rá mondani, hogy: „Kedves gyer-
mek, korán játszottad el.* 

Neki itt nincs mit keresni, neki innen 
menni kell! 

SZENTESI LAP . 

Helyi és megyei hirek. 
— A Döme-fé le s i kkasz t ás ü g y é b e n 

a vizsgálat felfüggesztetett; mert Sarkadi-Nagy Mihály 
volt polgármester 15 napi időhaladekot kért a szük-
séges okmányok beterjesztésére. Sarkadi volt pol-
gármester ezen okmányokkal azt igyekszik bebizo-
nyítani, s hisszük, hogy bc is bizonyítja, - hogy 
Döme és társa a sikkasztást csak a számvevőség 
tudtával, sőt támogatásával követhette el, s igy ő, 
mint polgármester, felelőssé semmi szm alatt nem 
tehet. — Érdekes dolog lesz itt az is, hogy Stam-
mer alispan két izben is fel lett híva Gunda Zoltán 
miniszteri szamtiszt által, hogy Albertényi Antalt 
függesze fel a hamis zármerlegek készítéséért ; de 
Stammer ezt nem tette, sőt a tiszteletbeli ügyész 
még a vizsgálat elrendelesét sem iatta szükségesnek. 
Igy megy a büntakarás Zsilinszky és Stammer alatt, 
hanem annál a fatalis Döme-féle ügynél ez a megyei 
politikai nem vezet célra. 

— P i s z t o l y p á r b a j volt f. hó 26-án reggel 
6 órakor a kistőkei állomás kózelenen Tóth Kálmán 
adóügyi tanacsnok és Székely László között. E par-
bajra — mint azt már irtuk — az szolgáltatott okot, 
hogy Banfalvi Lajos felpofoztatasa alkalmából azt 
állitá, hogy Tóth Kálmán Bánfalvinét is megütötte, 
s ezért Székely László Tóth Kálmánt gyávának mon-
dotta, ki Székelyt kihitta. — A parbaj lefolyását a 
,Szentes és Vidéke 1 1, Tóth Kálmán rovasára, tenden-
tiósus hazugsággal irja le. Azt mondja ugyanis neve-
zett lap, hogy a pisztolypárbajt azért nem követte 
kardpárbaj ; mert Tóth Kálmán segédei ennek elha-
gyása iránt tárgyalast kezdtek és Székely László ennek 
következtében kijelentette, hogy: ha Tóth Kálmán 
megelégszik a pisztolyparbaj által nyújtott elégtétellel, 
akkor ő hajlandó a kardparbajtól elallani. S igy a 
kardpárbaj hosszas tárgyalas utan elmaradt. — Ezzel 
azt a világítást igyekszik nevezett lap adni a dolognak, 
hogy Tóth Kálmán segédei kívánták a kardpárbaj 
elhagyását és Székely László ebbe belenyugodott. 
Miután ebből egy szó sem igaz, sőt ez az előadás 
Tóth Kálmánnak tendentiósus kísseDbitésére van 
szanva, le kell irnunk a párbaj egész lefolyását, 
hogy a közönség tájékozva legyen. 

Tóth Kálmánt Székely László gyavanak mondta, 
ezért őt Tóth Kálmán provokaltatta Novobacky Győző 
mérnök és dr. Filó Tihamér altal. Székely Gal Jenőt 
és Weiner Miksát nevezie meg segédeül. A segédek 
a fegyverválasztas jogát Tóth Kalman részere álla-
pították meg, ki a pisztolyt valasztá kétszeri golyó-
váltással. Székely segédei felük nevében a pisztoly-
párbaj utan még kardparbajt is követeltek; mert, 
mint kijelentették, felük nem akar nevetseget csinálni 
a dologból, hogy esetleg a levegőbe lődözzön, hanem 
komoly verekedést, hol az egyik fél mindenesetre 
megsérül, s azért a pisztolyparbaj utan — ha az 
sikertelen volna, — harcképtelenségig kardpárhajt 
követeltek. — Ezt Tóth Kálmán elfogadta, habar 
segédei kijelentettek, hogy a fegyvervalasztas joga 
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az övé lévén, ellenfelének nincs joga a kardhoz; 
de mert ő is szigorita a feltételeket és kétszeri golyó-
váltás helyett háromszorit kívánt és elfogadja, hogy 
sikertelenség esetén a verekedés kardra menjen harc-
képtelenségig. 

Ekkor Székely segédei azt mondták, hogy elég 
lesz egyszeri golyóváltás is s ha a felek sértetlenek 
maradnak, folytassák a vivást karddal; de csak első 
vérre. S végre ezt Tóth Kálmán segédei elfogadták. 
Igy megállapodván, talalkozási helyül a kistőkei ál-
lomás tüzetett ki és miután a parbaj megakadályo-
zasa érdekéből Aradi főkapitány a segédek házat 
őrizet ala vétette, az lett a megállapodás, hogy a 
rendőrség félrevezetése érdekében a párbaj végre-
hajtására más segédek működjenek közre. — Igy a 
kitűzött helyen és időben Tóth Kálmán dr. Filó 
Lajos és Sima Ferenccel, Székely László pedig dr. 
Tasnády Antal és Füsti-Molnár Sándor segédjeivel 
jelent meg. Orvosokul Tóth Kálmán részéről dr. 
Lábos Endre, Székely László részéről dr. Mátéffy 
Pál voltak jelen. A segédek abban állapodtak meg, 
hogy: ha a pisztolypárbajnál a felek értetlenek 
maradnak, akkor ott nyomban megverekesznek 
karddal. 

A szokásos békéltetési kísérlet után az ellen-
felek elfoglalták helyeiket, s amennyiben a pisztoly-
párbajnál 25 lépés volt megállapítva 5—5 lépés 
előnyomulással, Tóth Kálmán ezt igénybe vette; de 
Székely nem. A két pisztoly csaknem egyszerre dör-
dült el, s a felek sértetlenek maradtak. Ekkor elő-
vétettek a kardok; de mielőtt az ellenfelek őssze-
merkőztek volna, a párbajvezető szabály szerint új-
ból felhitta a feleket a kibékülésre. — Erre Székely 
László kijelenté, hogy: miután a kardpárbajt ö pro-
ponálta és kivánta, annálfogva ö kész attól elallani. 
— Erre Tóth Kálmán meghajta fejét, mi a bele-
egyezés jele lévén, az aktus befejezettnek jelentetett ki. 

Ezekből látható, hogy a „Szentes és Vidéke" 
még akkor is ferdit és hazudik, mikor a legjob-
ban van informálva. Ferdít és hazudik csak azért, 
hogy Tóth Kálmánt ugy tüntethesse fel, mint aki 
ezen afifair elintézésénél könnyíteni kivánta a felté-
teleket; pedig ő a szabály ellenére is elfogadott 
minden jogtalan szigorítást s a kardpárbajtól is csak 
ellenfele kezdeményezésére alít el. 

— P r e s b i t e r i ü l ése lesz ma délelőtt 8 
órától kezdve a szentesi ref. egyháztanácsnak. Ezen 
ülés főtárgya ifjú Csató Sándor tanítónak állasától 
leendő elmozdítása iránti fegyelmi ügy lesz. 

— La j o s n a p i meg lepe tés . Kellemes 
meglepetésben részesült nevenapja alkalmából dr. 
Ecseri Lajos, kit az országban szerte levő azon 
tanulótársai, kik vele együtt végeztek és ügyvédekké 
lettek, névnapja alkalmából tizenketten látogattak 
meg nejeikkel együtt. E kellemes meglepetes örö-
mére dr. Ecseri felső réti tanyaján gazdag lakomát 
adott, melyen szentesi baratai és tisztelői is nagy 
számmál vettek részt. 

— ö n á l l ó t ö r v é n y h a t ó s á g g á leendő 
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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. 

Ezen helyzetében Reinhard hosszú ideig némán 

barnult maga elé. A törpe felfedezése lesújtó hatassal 

volt reá, s hamarjaban nem talált szavakat, a melylyel 

kivaghassa magát a kelepcéből. 

- Ön azt állítja, hogy tanuja volt beszélge-

tésünknek, — mondá végre felkelve székéről s nagy 

léptekkel járva fel s alá az irodában, — ám legyen, 

ugy bizonyára hallania kellett azt is, amit azon nyo-

morult őrült fenyegetéseire válaszoltam; meggyőző-

dést szerezhetett továbbá arról is, hogy mi igaz belőle 

és mi nem? 

- Ön mondá, — válaszolt a törpe vigyorogva. 

Regen töröm ugyanis a fejem rajta, hogy honnét 

szerezte be és mely célra használta öcsémuram azt 

a nagy menyiségü morfiumot? Hal' istennek, az imént 

hallott beszélgetésjvilagossagot gyújtott agyamban s 

hiszem, hogy a legjobb nyomon vagyok. Boldogult 

nevelőatyja, amint tudom, hosszabb időre száműzni 

akarta őnt. . . . 

- Ostobaság, mely nem tartozik önre, — vágott 

a törpe szavaiba Reinhard, kit a felfedezés egyre 

kellemetlenebbül kezdett érinteni. 

A törpe azonban rásen hederitveakőzbeszólasra, 

a legnagyobb hideg vérrel folyt&tá; 

— Mint mondám, ön és nevelő atyja között 

meghasonlás történt, melyet csak ez utóbbinak hirte-

len bekövetkezett halála változtathatott meg. 

Verhagen ez utóbbi szavait oly erős hangnyo-

matékkal ejté ki, hogy Reinhard akaratlanul is meg-

rázkódott tőle. 

— Fenyegetés akar ez lenni? kérdé dühtől 

reszkető hangon a törpétől. 

— Dehogy! Vagy amint vesszük. De mondja 

csak, mit keresett ön a halálesetet megelőző estén 

uratyja hálószobájában? Amint tudom, a morfium, 

melyet az öreg ur saját kezűleg kevert s rendesen 

lefekvés előtt szokott volt bevenni, könnyen hozzá-

férhető helyen állott, nem volt tehát könnyű a port 

kicserélni s erősebbel helyettesíteni. Ezenkívül a két 

szoba közötti ajtó is rendesen nyitva szokott állani, 

mint volt hát mégis a halalesetet követő reggel be-

zárva, ha csak nem azért, mert az őreg félt fogadott 

fiától. . . . 

Reinhardot határtalan düh fogta el a törpe 

ezen kijelentésére s őrülten rohanva rá, vállon ra-

gadta őt. 

— Hallgasson szerencsétlen, kiáltá csaknem 

magánkívül, — ily borzasztó vádat bizonyítani is 

kell tudnia, avagy elfeledte volna már az irótárca tar-

talmát, mely oly terhelő adatokat tartalmaz ön ellen? 

— S amelyeket legközelebb önként fog nekem 

átaladni az én kedves uramöcsém nemcsak; de amely 

tárcának tartalmát együttesen fogjuk átvizsgálni, ~ 

folytatá a törpe a legnagyobb hideg vérrel. -- Gum-

binner Reinhard bizonyára nem fogja a feje fölött 

összetornyosult fellegeknek odadobni magát; mert 

tudja és éreznie kell, hogy az első villára, mely lecsap, 

őt fogja érni s menthetetlenül megsemmisíteni. Az 

imént távozott idegen s Klausné eléggé megerősiték 

az ön ellen táplált gyanúmat, melyet nyilvánosságra 

hozva, Gumbinner Reinhard menthetlen elbukott. 

— Soha! — kiáltá Reinhard rosszul palástolt 

félelemmel, — én miben sem érzem magam bűnös-

nek, már pedig ott, ahol bűn nincs, tanú sem létezhet. 

— Ezt csak ön mondja, kedves uramöcsém, — 

fotytatá a törpe szárazon, — különben legyen meg-

nyugodva, hogy a kérdés engem csak addig érdekel, 

amig a kivitel módozatai iránt egyezségre lépünk ; 

amint ez megtörtént, részemről minden további 

kutatással felhagyok, nemcsak, de sőt én is oda 

fogok munkálni, hogy ezen veszélyes tanukat ártal-

matlanoká tegyük. 

Reinhard mielőtt válaszolt volna, felkelt széké-

ről s nagy léptekkel kezdett fel s alá járni a teremben. 

Gondolkozott. 

— Szerencséje, — vevé fel pár percnyi szünet 

múlva a szót, — hogy ön atyám testvérének vallja 

magát; mert az önre vonatkozó terhelő okmányok 

még ez órában az államügyész kezei között lennének, 

igy azonban és azon feltétel alatt, hogy ezen tár-

gyat soha többé elő nem hozza és valódi atyámat 

megnevezi, ajánlatát a felajánlott szövetségre vonat-

kozólag elfogadom, habár miben sem érzem magam 

bűnösnek s semmiféle fenyegetéstől sem félek. 

— Helyes! Ez már okos beszéd öntől, — 

felelt a törpe helyeslőleg bólintva fejével, miközben 

gonosz diadalmosoly vonult végig csúf arcán, — 

istenemre u.ondom, e szövetség által ön igen sokat, 

mindent nyert. 

— S atyám neve? — kérdé Reinhard türel-

metlenül. 
Folytatása következik, 
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átalakulás iránt Békés-Csabán mozgalom indult meg. 
E mozgalom élén ifj. Fábry Károly t. megyei ügyész, 
a kincstári jogügyek képviselője áll, ki lapunk szer-
kesztőjét kereste meg, mint Szentesnek önálló tör-
vényhatósággá leendő átalakulása iránti mozgalom 
vezetőjét, hogy közölje vele azon indokokat, melye-
ket Szentes városa már a kitűzött cél elérhetése 
érdekében összeállitott. A csabaiak törekvésében az 
az érdekes, hogy Csaba ma egy községi szervezettel 
bir, s igy a rendezett tanácsú kormányzat átugrá-
sával akar önálló törvényhatóság lenni. Csaba külön-
ben nagy, hatalmas város és igy a mozgalmat két-
ségtelen eredmény fogja kisérni. 

— Isko l aép í t és . Az eperjesi határszélben 
F.-Török István földjén építendő uj tanyai iskola f. 
hó 24-én delelőtt adatott ki vállalatba. A munkalatot, 
mint legolcsóbb ajánlattevők, a következők nyerték 
el: a kőműves munkát 1064 írtért Bodnár és Rei-
nisch, az ácsmunkát 1067 frtért Konc György, az 
asztalosmunkát 562 frtért Sebesi József. A téglát és 
cserepet a varos adja és szállíttatja vállalkozók részére 
a helyszínére. 

— Bér le t-h i rde tés . F. hó 27-én járt le a 
Makó Lajos színigazgató altal nyitott Il-ik 12 elő-
adásos bérlet. Az igazgató azon reményben, hogy a 
t. közönség ezután az eddiginél nagyobb pártolásban 
reszesiti őt és társulatat, ujabb 12 előadasra hirdet 
bérletet az eddigi feltételek mellett, u. m. nagypáholy 
34 frt; kispáholy 24 frt, 1 frtos körszék 10 forint, 
80 kros 8 frt és a 60 kros 6 frt. — Bérelni egész 
nap a szinköri pénztárnál lehet. Ajánljuk a közön-
ség figyelmébe. 

— S z í n h á z i ú j d o n s á g o k . A következő 
III. bérletben — mint ertesülünk — a következő uj 
darabok fognak színre kerülni, u. m. „Feneleányok", 
énekes vigjaték; — „Ne hagyd magad Schlesinger," 
bohózat; — »Nagy Galeotto," színmű; — „Utazas 
Kaukazusban," vígjáték; — „Komédiás hercegnő," 
operette; — „Három feleség, egy férj," vígjáték. 
Ezenkívül még „Szép Helena" és „Angot" operet-
tek, „Vasgyaros44 dráma stb. is műsorra vannak 
tűzve. 

— D r . B a l a s s a P é t e r orvos karlsbadi 
fürdőzéséből, hol egészsege helyreállítása végett négy 
hetet töltött, hazaérkezett s orvosi gyakorlatát újból 
megkezdette. Ezt azzal hozzuk köztudomásra, hogy 
nevezett orvos ur szegényeknek és kis gyermekek-
nek, lakásán naponként ingyen rendelést ad. 

— S z ő l ő h e g y ü n k veszedelme. Heinrich 
József boraszati vandortanár tudvalevőleg vasarnap 
délelőtt vizsgálatot tartott szőlőhegyünkön. A vizsga-
latnak, sajnos, szomorú eredménye van, amennyiben 
nevezett vándortanár a fillokszera jelenlétének kon-
statálásán kívül még azon véleményének is kifejezést 
adott, hogy őt év múlva szőlőhegyünket teljesen el 
fogja pusztítani ezen veszedelmes rovar. Nagy Imre 
tanácsnok a baj elharitása végett javaslatot szándé-
kozik terjeszteni a városi közgyűlés elé, melyben a 
vasútépítés céljaira megvett Dombai-Szücs és Borsos-
Szabó-féle homokterületen filiokszera mentes ameri-
kai szőlőtelep létesítését fogja indítványozni. 

— U j o n e b á l . A szentesi gazdalkodó ifjúság 
— Gönci Bálint és Gyarmati Lajos rendezése mel-
lett — f. évi szeptember hó 13-án a Halász-Szabó-
féle házban jótékony célú ujoncbálat rendez. Belépti 
dij személyenkint 60 kr. Kezdete 6 órakor. 

— E g y d a r a b ezres b a n k ó t vesztett el 
par nappal ezelőtt a piactéren Kecskeméti Imre, a 
részvény gőzmalom igazgatója. A becsületes megta-
láló vagy nyomravezetőnek károsult 200 frt jutal-
mat ad. 

— T a l á l t t á r c a . A szentesi 4Ő-as népkör-
ben Lajos estéjén rendezett bankett alkalmával valaki 
egy bőr cigarrette dohánytárcát elvesztett. Igazolt 
tulajdonosa P. kapitányi fogalmazónál átveheti. 

Hazánk és a főváros, 
— A h e r c e g p r í m á s székhe lye . Hir sze-

rint végleg elejtettnek tartjak a primási székhelynek 
Budapestre való áthelyezését. A pápa legújabban e 
kérdésben egy magyar egyházi férfiúval folytatott 
beszélgetése alatt nyilatkozott, kijelentvén, hogy a 
primási székhely Esztergom marad. A papa diplo-
máciai uton szintén kifejezte azt az óhaját, hogy a 
székhely kérdésében tartassék fenn a régi állapot. 

— A m a g y a r z ász l ó megsér tése . A 
magyar állam ellen a magyar király születése napja 
alkalmából sértést követtek el az Adria mellett, 
Goszpics városában. — A pénzügyigazgatóság a hi-
vatalos helyiségre, mely állami épület, kitüzette a 
magyar zászlót. A községtanács az alpolgármester 
vezetése alatt a járási elöljáróhoz ment s a zászló 
eltávolítását követelte. Az előljáró a polgárság kö-
vetelését a megyei hatóságnak tudomására hozta. A 
zászlót letépték és sárba tiporták. A kőzségtanács 
ellen erre megindították a fegyelmi vizsgálatot. Gr. 
Khuen-Héderváry horvát bán pedig rögtön elrendelte, 
hogy a magyar nemzeti lobogó azonnal és pedig ün-
nepélyesen visszahelyeztessék a pénzügyi igazgató-
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sági épületre, ami mindjárt meg is történt. A lobogó 
nyolc napig marad kitűzve. 

— A n é g y k r a j c á r o s o k bevonása . Az 
adópénztárak utasítva vannak, a hozzájok érkező 4 
kros pénzdarabokat az általános forgalomba ki nem 
adni, hanem a központi állampénztárba beszolgál-
tatni, ahonnan aztán a főpénzverő hivatalba szállít-
ják azokat és beolvasztják. Egyelőre az egy kros 
pénzdarabbal helyettesitik azokat. Hogy később mit 
tesznek velők, még bizonytalan. 

A V a s k a p n szabá lyozása . Orsováról 
irják: Kedvező időjárás és vízállás mellett serényen 
és sikeresen folynak a korszakalkotó vállalkozás 
munkálatai. A Greben-szorosnál emelt óriási kőtöltés, 
a mely az itt 440 méterről 1440 méterre kiszélesedő 
vízmeder szűkítése céljából épül, már látható. Az 
építés itt szakadatlanul folyik s a körtöltésen lerakott 
sínek segélyével mind tovább halad. Ugyanoly erő-
kifejtéssel, habár kevésbbé impozáns eredménynyel 
folyik a vizalatti akadály-sziklák fúrása, zúzása és 
robbantása, külön e célra készült gépek segélyével. 
A munkák vezetője, Rupcsics György főmérnök, 
mintegy háromezer ember fölött rendelkezik. A 
robbantás utjsn előállított kőbányákban mintegy 2500 
ember fejti a gátépítéshez szükséges anyagot, a hat 
furóhajó mindegyikén 2—3 ember és a gépműhely-
ben vagy 50 ember dolgozik szakadatlanul. A bel-
és külföld minden irányából sok idegen jön a mun-
kák megtekintésére. 

— E g y d n n a i g ő z h a j ó k a t a s z t r ó f á j a . 
F. hó 24-én délelőtt, mint Futakról írják, Futak 
közelében borzasztó szerencsetlenség történt a Dunán: 
az osztrák dunagőzhajózási társulat „Apostag" nevü 
csavargőzöse légbe repült. A kalasztrófát az okozta, 
hogy a gőzkazán régi, megrongált volt s a gőzfeszitő 
ereje szétvetette. A hajónak felső része a robbanás 
következtében szilánkokká válva szétrepült. A hajó-
személyzet közül barom ember: a két kormányos 
és egy matróz szörnyet halt, a hajós kapitány pedig 
súlyosan megsérült, a személyzet többi része szintén 
szenvedett kisebb-nagyobb sérülést. 

Különfélék. 
— K o s s u t h r ó l . Közelebb tiz tagu magyar 

társaság látogatta meg az agg hazafit Turinban. Azt 
mondta nekik többi közt, hogy az első nyár ez, 
melyet Turinban tölt, mert az idén nem jutott pénz 
fürdőzésre. „Az apró pénz — jegyzé meg tréfásan. 
— fogytán van, nagy meg nincs." Emlité, hogy egy 
izben at akart telepedni Florencbe, hogy fiaihoz 
közelébb legyen és mert „ott olcsóbb az élet." De 
orvosa lebeszélte az átköltözésről, mely nem való 
az ilyen öreg embernek. 

Iskola i értesítések. 
— A Szentes városi IV. oszt. polgári leányiskolában a 

jövő 1891—92. tanév szeptember hó 1-ső napján kezdődik. A 

beiratások szept. hó 1-től 4-ig d. e. 9—11-ig és d. u. 3—5-ig 

történnek leányiskolánk igazgatói irodájában. 

A polgári leányiskola 1. osztályába szabályszerűen csak 

oly növendék léphet be : 

a) aki életének legalább 9. évét betöltötte és 

b) kinek az elemi (nép-) iskola IV. osztálya számára ki-

szabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli isme-

reteit, vagy elemi iskolai bizonyítvány által, vagy az iskolai 

elöljáróság előtt felvételi vizsgálat utján igazolja. 

A polgári leányiskola bármely osztályába felvehető oly 

tanuló, aki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és 

az azon osztályban megkívántató elökészültségről vizsgálat ut-

j án bizonyságot tesz; más polgári iskolából átlépni kivánó nö-

vendék bizonyítványa alapján is felvehető. 

A felvételi, esetleg javitó- és pótvizsgálatok szeptember 

hó 4-én délelőtti 9—11-ig fognak megtartatni és díjmentesek. 

A rendszeres tanítás pedig szept. hó 5-én veszi kezdetét az isk. 

fegyelmi és rendtartási szabályok felolvasásával és kellő meg-

magyarázásával. 

A felvételre jelentkezőknek szüleik, gyámjok, vagy azok 

megbízottjainak kíséretében kell megjelenni és magokkal hoz-

niok : keresztlevelet, illetve születési bizonyítványt, oltási, eset-

leg ujraoltási bizonyitványt. Az első osztályba lépők, vagy a 

más iskolából jövők a megelőző évben végzett tanulmányokról 

zerzett hiteles iskolai bizonyitványt tartoznak felmutatni, vagy 

felvételi vizsgálatot tenni. 

Tandíj egész évre 10 frt, mely két részletben fizetendő ; 

u. m. beiratáskor és február hó 1-én. Beiratási dij 50 kr. 

Azonkívül minden növendék 50 kmyi könyvtári dijat tarto-

zik fizetni. 

A szegénységüket szegénységi bizonyitvanynyal igazolni 

tudók tandijelengedésért folyamodhatnak, s eziránti kérvényü-

ket szegénységi, illetve hatósági bizonyitványnyal s a megelőző 

évben végzett tanulmányokról szóló hiteles iskolai bizonyit-

ványnyal felszerelve s a városi tek. iskolaszékhez címezve, az 

igazgatóságnál nyújtsák be, legkésőbb szept. h ó 15-ig. 

Magántanulók az egy évi tandíjon s beiratási dijon kivül 

a magánvizsga letevésekor 20 frtnyi vizsgadijat tartoznak fizetni 

Az igazgatóság. 

— A Szentes városa által fenntartott főgymnásiumban 
az 1891—2 iskolai évre a beírások f. évi szept. 1., 2.. 3. és 4-ik 

napjain lesznek d. e. 8—12, d. u. 2—5 óráig a főgymnásium 

épületében. 

A felvétel felvételei a következők: 

a) Az első osztályba törvényszerűen csak a 9. évet be 

töltött tanulók vétetnek fe l ; 12 évesnél idősebb fiu felvétele 

felett a tanártestület határoz. 

b) Az ismeretek mértékére nézve megköveteltetik, hogy 

a fiu a népiskola 4-ik osztályának tananyagában kellő jártas-

sággal bírjon, ezen ismereteit vagy nyilvános népiskolai bizo-

nyitványnyal, vagy ennek hiányában külön felvételi vizsgálattal 

kell igazolnia. A felvétetni kivánó tanulók korukat kereszUevél-

lel, illetőleg születési bizonyitványnyal kötelesek igazolni. 

c) A felsőbb osztályba való felvétel a nyilvános és ma-

gántanuloknal attól tételeztetik fel, hogy az előbbi osztályról 

minden tantargyból legalább elégséges előmenetelt tudjanak 

bizonyitványnyal felmutatni. 

d) Minden tanuló első felvételekor személyesen szülői, 

gyamja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazga-

tónál jelentkezni. 

e) A felvételi, javitó- és pótlóvizsgálatok szept 1-ső ós 

2-án délután 2—4 óráig, az engedelyezett magánvizsgálatok 

rásbeli resze szept. 3-án, szóbeli része szept. 4-én d. u. 3—4 

óráig tartatik meg. 

f) A felvetelnél a következő dijak fizetendők; 1. Az évi 

tandíjnak fele része. Az évi tandíj a négy alsó osztályban a 

helybeliekre nézve 12 frt, a videkiekre nézve 15 fr t ; a négy 

felső osztalyban helybeliekre és vidékiekre nézve egyaránt 24 

frt. — 2. tíeirási dij 50 kr., melyet minden újonnan belépő 

tanulónak meg kell fizetni. — 3. Ifjúsági könyvtári dij 50 kr. 

g) Azon tanulók, kik rendkívüli targyra iratkoznak be 

kötelesek azt az év végéig tanulni. 

h) Az iskolai év ünnepélyes megnyitása és az iskolai 

törvények felolvasása szept. 5-én d. e. 9 órakor lesz. A rendes 

tanitas szept. 7-en veszi kezdetet. 

i) Mindazon tauulók, kik az 1887. évi XXII . t cz. értel-

mében 12-ik evőkig újra nem oltattak, csak akkor vehetők fel 

veglegesen a fögymnasiumba, ha újra történt beoltasukról 

bizonyitványt mutatnak fel. 

k; Az V-ik osztályba lépő tanulók irányvalasztása, vájjon 

a görög nyelvet, vagy a pótló tárgyakat fogja-e tanulni V az illető 

szülök, vagy gyámok által szóbelileg történik. Távolléttök ese-

tén írásbeli nyilatkozatuk lesz felmutatandó. 

1) Minthogy a nmlgu vallás- és közokt. minisztérium f. 

évi 27131. sz. alatt kelt rendeletével a 8-ik osztály felállítását 

engedélyezte, az uj iskolai ev kezdetével intézetünkben ezen 

osztály is megnyílik. 

Szentesen, 1891. augusztus hóban. 

A fögymnázium igazgatósága. 

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

ban a beiratások az l£91—2. iskolai évre az egyháztanács 

122 -891. sz. határozata értelmében, 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 ö-tól 12 éves mindennapi ós 12-től 15 éves 

ismétlő iskolai oktatásra kötelezett növendékeik, vagy cselédeik 

vannak, hogy azokat a fentnevezett napokon muihatlanul be-

írassák, annak megtörténtevei iskolaba azonnal feladják, es 

szorgalmasan járassák, nehogy a köteleségeiket nem teljesítők 

ellenében a törvény szigorát kelljen alkalmazni. 

Szentes, 1891. aug. 22. Geröc Lajos. 
reform, ielkész, iskolafelügyelő. 

— Értesítés. A szentesi rom. kath. egyháztanács es iskola-

széknek t. 1891. évi augusztus 23-án tartott ülése hatarozatából 

van szerencsém a t. szülőket es« gyamokat értesíteni, hogy a 

szentesi rom. kath. elemi iskolakban az 1891—2 iskolai évre a 

beiratások a f. évi szeptember hó 1, 2, 3. napjain délelőtt 

8—10 és délután 2—4 óráig az illető iskolákban fognak eszkö-

zöltetni, a rendes tanítás pedig szeptember 4-én fog megkez-

detni. Az ünnepelyes „Veni Sancte44 pedig szeptember 6-án 

reggel 8 órakor fog megtartatni. 

Az iskolaszók megbízásából : 

Korhűig Béla, 
jegyző. 

Szerkesztői üzenet. 
Részvényesnek Szentes. A volt s felszámolás alatt állott 

Szentesi segélyegylet f. hó 16-an tartott közgyűlésén a részvényen-

kénti viszszafizetést 2 frt 60 krajezárban allapitotta meg s a 

visszafizetés iránt a szükséges intézkedéseket megtette. Van 

tehát remeny, hogy immár öt óv óta visszatartott pénzét rövid 

időn viszakapja, csak még néhány havi türelem! 

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

Ervónves 1890. junius 1-től. 

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. 
Kszt-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 t 8 ó. 55 p. d. e. 3 ó. 31 p. d. u. 

Szajol „ 9 ó. 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 erk. 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.-Tenyő „ 4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 

Kengyel , 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 B 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. tt. 



4. oldal. 

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

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Száilásról 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 éj jel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 

reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 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 . 3 0 p. éjjel. 

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

zönségének becses tudomására hozni, hogy a bácsi 
egyetemi fogászati klinikán a fogászatot elsajati-
tottam. Mai naptól kezdve lakásomon (I. t. 307. sz. 
házamban) n aponk i n t 1-4 ó r á i g k ü l ö n 

fogászati rendelést 
is tartok és nemcsak fog- és gyökhuzást s a fo-
gak p l ombá l á s á t (arany, ezüst és emaillal) 
végezem, hanem ugy egyes mi i fogakat , mint 
teljes fogsorokat a legnagyobb tökéletességgel 
készitek. 

Ezenkívül azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy foghúzásokat a l ta tássa l ís végezek, mely-
nél a fogak k ihúzása teljesen f á j d a l om 
n é l k ü l történik. 

Magamat a t. közönség szíves bizalmaba ajánlva, 
maradtam tisztelettel 

Dr. Cukermann Soma. 

SZKNTESI LAP. 

Sebesi József asztalosmesternél 
egy jó házból való flu t a n o n c u l azonnal 

felvétetik. 

l05. szája. 

A C s o a p d i p takarákpnnztár 
részvénytársaság 

Széli Imre társulati pénztárnoknak szentese» (Sajtós-féie ház) e l f o g a d 
Dóuátou, a Kórógyparton lévő két fertály t a k a r é k b e t é t e k e t 
t a n y a f ö l d j e gyümölcsös kert és épületek-

kell együtt két vagy három évre haszonbért- R O K S U I l S l I O Z I S l I f t S k O 

kiadó. 1 2 O mellett. * * O 

w m m i 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

1 2 

m n 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

mellett. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Díszoklevél 

f j 
csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szerémi portlaml ecineiit és vízhatlan 
m é i z ^ y á r 
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Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. építész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Ezüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

• 

Szeged, 1876. 
Érdem-érem. 

S S m m t m 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

Tessék meggyőződni róla, hogy a 

3M»tw, 1891. MyaiMt.tt Siau JTerencx fjfmajtéjAn 




