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Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Féljetek és remegjetek! 
Zsilinszky Mihály, vármegyénknek még 

ez idő szerint főispánja, mint történetíró, a 

i f f i s * történetírás terén szegényes — irodal-

JU«tínkbau számot tevő erőnek tekintetik a 

kritika által, sőt a linci békekötést tárgyazó 

történeti müve e nemben el van ismerve 

átalánosan jó munkának. — Ez az ember 

tehát hisztorikus és a közigazgatásban való 

teljes járatlanságát, egy vármegye kormány 

zására való teljes képtelenségét a történe-

lemből vett azon tanulságokkal akarja pó-

tolni, hogy: ott, hol a hatalom iránt, ennek 

erkölcstelenségei, visszaélései miatt megszűnt 

a tisztelet és a törvényes hódolat, ezt erő-

szak és megfélemlítés által kell biztosítani. 

Az igazságtalanságok által megrendített ha-

talmi tekintélyt helyre kell állitani bármily 

eszközzel, legyen az törvénytelen, legyen erő-

szakos és jogtalan, csakhogy hatályos le-

gyen, ez a fő; mert a hatalomnak tekinté-

lyének kell lenni. — S a buta rövid látók 

azt hiszik, hogy mindegy erre a tekintélyre 

nézve, ha őszinte tiszteletnek kifolyása is ez, 

vagy a félelemé. 

Mennyi tanulság van a linci békekötés 

históriájában ! S ezeket a tanulságokat min-

denki le birja a kor eseményeiből vonni, 

csak a mi szegény, elvakult Zsilinszky Mihályunk 

nem; pedig ő irta meg a linci békekötés tör-

ténetét. 

Ez az ember az ő főispáni állásának és 

a vezetése alatt levő megyei kormányzat szá-

mára nem képes elismerést szerezni; mert 

nincs lelkében erő a pártatlan és igazságos 

vezetésre, mi egyedül biztosithatná részére 

a tiszteletet, — hát most a megfélemlítés esz-

közéhez akar nyúlni és tarthatlan állásának, 

s Csongrádvármegye megutált kormányzatá-

nak ezzel akarja immár rehabilitálhatlan te-

kintélyét helyreállítani. 

ő tehát azt hiszi, hogy Csongrádvár 

megye egy nagy tót kolonia, hol a felhá-

borult közvéleményt nagy képpel és fenyege-

tésekkel csendre lehet inteni, s a pártos Ítél-

kezés és nyilvános visszaélések és büntakará 

sok láttára feltámadt elégületlenséget, hatalmi 

erőszakkal el lehet nyomni, megfélemlítéssel 

el lehet hallgattatni. 

Zsilinszky olvasta, tanulmányozta a tör 

ténelmet és ebből azt látja, hogy az emberek 

meghajtják derekukat a hatalom erőszaka 

előtt, sőt a megfélemedettek serege hűséget 

esküszik a törvénytelenségnek, s ez az ember 

azt hiszi, hogy az ő erkölcstelen kormány-

zata is képes lesz a történelemnek ezen rég 

lejárt eszközeivel tiszteletet, megadást szerezni. 

ő azonban téved és pedig nagyon téved, 

ha azt hiszi, hogy Csongrádvármegyében ma 

már — jól meg tessék érteni — ma már, 
bárki legyen is a világon, fentarthassa ma 

gát, ha kormányzatát nem a pártatlan, igaz-

ságos eljárás vezérli. — Nem, még akkor 

se, ha az embernek a visszaélések és törvény-

telen cselekedetek elkövetésére oly vakmerő, 

szemérmetlen eszköz áll is rendelkezésére, 

mint Stammer alispán. Nem, még ekkor se! 

Szentes népét csak egyetlen hatalom ké 

pes meghódítani, s ez a hatalom: az igazság 
— S mihelyt azt látja ez a nép, hogy Zsi 

linszkyt és Stammert becsületes igazság ve 

zeti működésűkben, irhát ellenetek a „Szentesi 

Lap" bármit, s beszélhet ellenetek a világ 

legnagyobb szónoka is bár hogy: ez a nép 

nem hagy el benneteket; sőt minél jobban 

üldözzenek és bántsanak, annál szilárdabban 

áll meg mellettetek. De még azt látja ez a 

közönség, hogy Stammer nemcsak minden 

visszaélésre kész; de saját érdekében zárlat-

feltörésre is vetemedik ; inig tudja ez a kö-

zönség, hogy a zsaroiáo büntetlenül foglal 

széket köztetek, s egy, veletek közös bűn-

szövetkezetre nem kész, becsületes, puritán 

embert elejtetek és sújtotok az ítélet teljes 

súlyával egy muzsikaszóért, csak azért, mert 

az az ember nem párthíve bűneiteknek. — 

Mig ezeket, mint kiáltó példákat látja a nép, 

addig ne számítsatok tiszteletére ; mert arra 

nem vagytok méltó. — S megvető Ítéletét 

csak fokozzátok ezen közönségnek, mikor 

arra vetemedtek, hogy megfélemlítés által 

akartok magatoknak nyugalmat és törvény-

telen cselekedeteiteknek elnézést kierősza-

kolni. 

Dr. Mikec Ödönt törvénytelenül vitte be 

Stammer a íőjegyzői állásba, s ez az ember 

alig foglalta el állását, azonnal oly törvény-

telenséget követett el, melyért a képviselő 

testület őt állásától felfüggesztette. 

A vármegye uralkodó híveinek ez a föl-

függesztés keservesen esett. — A megye 

főispánjának magas kegyét is nagyban kiér-

demelte dr. Mikec Ödön azon derék nyilat-

kozatokkal, melyekkel utóbb a sajtó terén 

szerepelt; Stammer egy nagy jövőjű párthívet 

látott benne, ki regenerálja a vármegyei kor-

mányzat számára a városi tisztikar szellemét, 

s ezt az embert felfüggesztik állásától. 

No hát ezért boszut, kegyetlen boszut 

fog állani a vármegye a városon. Hirdették 

a megye lakájai nyomban, s a vármegye 

újságirodalma kimondta, hogy ezért fel fog-

ják oszlatni a városi képviselőtestületet. Persze 

Szentes város közönsége kacagott a tehetet-

len düh e hülyeségein. Tehát a közönség 

nem remegett meg a nagy feloszlató cikkeken. 

— No jó, hát meg kell félemiiteni a tiszt-

viselőket, a h. polgármestert és az ügyészt. 

Stammer magához hivatta Magyar Jó-

zsef h. polgármestert és azt mondta neki, 

hogy: őt, már mint Stammert, felhatalmazta 

Zsilinszky, hogy fegyelmi vizsgálatot rendel-

jen el a h. polgármester és az ügyész ellen, 

a miért Mikec felfüggesztése előtt tel nem osz-

latta a képviselőtestületet. 

Ezt mondta Stammer Sándor Szentes 

város helyettes polgármesterének. 

S mi erre azt mondjuk, hogy a városi 

képviselőtestület törvényes jogával élt, mikor 

dr. Mikec Ödönt törvénytelen cselekedetéért 

felfüggesztette, s ha Stammer és Zsilinszky 

nem nyilvános bűntakarók, mikor saját párthi-

vükröl van szó, akkor azért kellene fegyelmi 

vizsgálatot elrendelni a h. polgármester és 

az ügyész ellen, ha ezek a képviselőtestületet 

akadályozni merték volna abban, hogy fel-

függeszszen egy oly hivatalnokát, ki törvény-

telenséget követettel. 

Ekkor méltók volnának ezek a tisztviselők 

a vizsgálatra, sőt arra is, hogy állásuktól el-

mozdittassanak; de azért, mert szabad folyást 

engedtek a városi képviselőtestület törvényes 
1 cselekményének, csak azok tehetik Őket fele-

lőssé, kiknek életrendszerök kormányzatukban 

a visszaélés és törvénytelenség. 

De ám jól van. A szó kimondatott. — 

A fenyegetés megtörtént. Hát mi elvárjuk az 

alispántól éppen ugy, mint a főispántól, hogy 

rendeljenek el a város illető tisztviselői ellen 

fegyelmi vizsgálatot. Tegyék meg! Hadd lássa 

ország-világ, hogy Csongrádmegye kormány-

zata egy, minden visszaélésre kész alispán és 

egy, orránál vezetett szerencsétlen — főispán 

vezérlete alatt oda sülyedt, hogy nyilváno-

san üldözni merik azon tisztviselőket, kik a 

hivatalos kihágás, törvénytelen tett elkövetőjét, 

nem akarják visszaéléssel is megvédelmezni a 

képviselőtestület törvényes Ítéletének súlya 

elől. 

Ez hiányzott még Csongrádvármegyében 

csak! 

Rajta tehát, hadd menjen a visszaélés, 

és hadd kövesse a merényletet, merénylet, 

annál hamarább eltemet benneteket a saját 

bűnötök! 

Mi legyen a célunk? 
u. 

A vasút tovább építésével szemben Szentes 

város közönségének éppen ugy várakozó állást kell 

elfoglalnia, mint a városháza építésénél. — Mert Szen-

tes vasutügyi politikáján nagyon sokat változtat az 

a kilátás, hogy Szentes önálló tőrvényhatóság lesz, 

s maga fog rendelkezni azon ősszeg felett, mely ma 

Csongradvármegye közmunkaváltsági pénztárába fo-

lyik be Szentes részéről, a nélkül, hogy Szentes, köz-
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utjai szempontjából, megfelelő gondozásban ré-

szesülne. 

Szentes városa egy önfeledt pillanatában 60 

ezer frtot szavazott meg a szentes-szegvár-mindszent-

hodmezővásarhelyi vasútra; dacára annak, hogy 

Szentes helyi vasutügyi politikaját, piaci közforgal-

mát egész elevenében tamadja meg ez a vasutirányzat. 

Mi vitte bele a várost, hogy ezen — később 

igen okosan erős feltételekhez kötött — 60 ezer fo-

rintot saját vasutpolitikai érdeke ellenére megsza-

vazta? — Nem más, mint a megyei közerdek. — 

A varmegyének ugyanis hatarozott közérdeke, hogy 

Szegvár és Mindszent vasúttal legyenek összekötve. 

S az ellen egyetlen szentesi embernek sem lehet ki-

fogása, hogy a vármegye minden áldozatot meghoz-

zon a megyere nézve ugy közigazgatási, mint köz-

forgalmi szempontból szü!:séges vasutak létesítésére. 

— De mikor Szentesnek minden érdeke az, hogy ő 

egyenes irányban legyen H.-M.-Vásarhelylyel össze-

kötve, miért áldozzon ő ^ajat pénztárából egy, ér-

deke ellen való vasútépítési irányra? — Ez a leg-

könnyelmübb játék volna Szentes varos érdeke ellen, 

különösen akkor, mikor Szentes minden megyei 

hozzájárulás nélkül építette ki sajat vasutjat. 

Mint mondánk, azonban Szentes varos kép-

viselőtestülete egy önfeledt pillanatában megszava-

zott 60 ezer frtot ezen vasútra. — Miért tette ezt? 

Mert egy pillanatra hódolt a megyei közérdeknek, 

mely akkor meg nem csattogtatta oly élesen és han-

gosan az agyarat Szentes varosaval szemben. —Ez 

az elhatarozas tehát megtalalja a maga erkölcsi in-

dokát addig, mig Szentes ki nem mondta, hogy ön-

álló törvényhatóság akar lenni; de azon pillanattól 

kezdve, hogy Szentes e nagy s a város jövő politi-

kájának uj irányt adó elhatarozasra tőkelte magat, 

Szentesnek nem szabad lekötni magat a varmegye 

altal kezdemenyezett semmiféle vasút érdekében; 

mert ez csak nehezítené az anyagi kibontakozást 

Csongradvarmegye kötelekeből akkor, mikor a kü-

lönválás szamadasai bekövetkeznek. 

S ha Szentes egyszer kiküzdötte kormányzati 

önállóságát, akkor a varmegyetői teljesen függetle-

nül allapithatja meg a vasútépítés irányát, mely 

Szentes speciális erdekéből mas nem lehet, mint 

egyenes iranyban építeni H.-M.-Vasárhelyig, s Mind-

szent, Szegvart becsatoini egy szárnyvonallal Szen-

teshez. 

Azt mondja valaki, nogy ez kivihetetlen Szen-

tes maga nem képes ezt a vasutat kiépíteni ? — De 

igen. Ha Szentes önálló törvényhatóság lett, akkor 
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— Hallotta fenyegető izéseit ? 
— Igen. Talán bizonyítékai is vannak? 

— Fájdalom, nem tagadhatom, egy ízben 
adott morfiumot. 

— Ez nem baj. Azt mondhatja, hogy nevelő-

atyja nevében kérte, miután a doktor csak kis ada-

gokat rendelt, melyek mit sem ertek. Ha ön ezt 

altit ja, ki bizonyithatja be az ellenkezőt? Aztán meg 

a patikus sem léphet fel nyilvánosán, mert akkor 

be kellene ismernie, hogy a mérget lopta. Oh, az 

efajta emberektől nincs mit tartani addig, mig fé-

lelmet nem mutat előttük az ember. 

— Hm, ez az ember, kinek már nincs mit 

veszteni valója, kétségbeesésében mindenre képes, 

— valaszolt Reinhard elgondolkozva — Nem lenne-e 

jobb, ha valamely idegen város kórházaban helyez-

ném el, miután már ugy sem élhet soká? 

— Ki tudja? Jó és gondos ápolás mellett még 

fel is gyógyulhat s akkor hatványozottabb erővel 

léphet fel. Mert ne feledje, hogy ha az ilyen fickók-

nak a kis ujjunkat mutatjuk, mindjárt az egész ke-

zünket kívánják, szóval szemtelen tolakodókká lesz-

nek. Ez fog bekövetkezni, ha teljesiti kívánságát és 
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saját pénztárába folyik be az a 20 ezer frt közmunka, 

melyet ma Csongrádvármegye szed be Szentes né-

pétől. — Ez oly összeg, melynek tőkésítésével oly 

pénzforráshoz jut a város, melyből minden külön 

terheltetés nélkül építheti ki a vasutat. — S akkor 

Szentes Kunszentmártontól H.-M.-Vásárhelyíg maga 

lesz a vasútnak tulajdonosa, s birni fog ebben egy 

oly nagy vagyont, mely idővel a várost felmenti a 

mai rendkívüli terheltetések alól. 

S azután küzdeni kell Szentesnek azért, hogy 

az állam nagyobb támogatásával kiépüljön a Cson-

grád—szentes—orosházi vonal, mely Szentes városát 

Magyarország délkeleti részével hozza egyenes ösz-

szeköttetésb,e s egy nagy forgalmi központtá teszi 

Szentest. — De csak ugy, ha e vasutak elsőrendüek 

lesznek; mert ma már egy másodrendű vonal gyöt-

relme az utasnak, ki kerüli ezt, ha elkerülheti. 

Éppen ezért kell Szentesnek H.-M.-Vásárhely 

felé is az egyenes irányt keresni — a kézzelfogható 

helyi politikai érdektől eltekintve is, — mert csak 

igy lesz Szentesnek egy életképes, s a világforgalmi 

érdeknek is megfelelő vasúba. Másként nem. 

Más alkalommal mar részletesen kifejtettük 

hogy Szentes csak akkor jut erejének teljes öntuda-

tara és erejének teljes kifejthetéséhez, ha holttetem-

ként nem fekszik rajta a vármegyei kormányzat, 

mely ma megfosztja ezt a várost jövedelmeinek egy 

részétől és szabad rendelkezési jogától. 

Értünk ez a vármegye még nem tett semmit, 

csak rajtunk élt, s erőnket felszíva, igyekszik hatalmi 

erőszakot ülni Szentes minden törekvésével szemben. 

S ha egyszer ettől a nyűgtől megszabadult a varos, 

akkor tudja csak meg, hogy mit nyert, hogy mily 

errőforrashoz jutott va^utpolitikajanak érvényesithe-

tése tekintetében is. 

Csak a legnagyobb könnyelműség volna tehát 

Szentes varos jövőjével szemben, ha a vasút tovább 

építését a vármegye altal hajszolt helytelen irány-

ban tamogatná. 

Nem. Nekünk ki kell küzdeni az önállóságot, s 

akkor magunk építünk vasutat, s ezzel egy oly va- j 

gyonhoz juttatjuk ezt a várost, mely anyagi bol-

dogságának biztos forrása lesz ! 

Ez legyen a célunk ! © 

Helyi és megyei hirek. 

— Ózv . N a g y P á l n é t folyó hó 1-én kisérte 

sirjába a szentesi közönség átalános részvéte. 

Temetésén jelen volt a városi és megyei tisz-

soha nem lesz többé egy nyugodt perce sem tőle, 

sőt ha törvény elé viszi a dolgot, jótéteményét bi-

zonyítékul fogja felhasználni. Hagyja azért őt a 

maga útjára, s ne törődjön vele, akármint fogja is 

nyomorult életét tengetni. Az én tanácsom tehát az, 

hogy lökje el magától s legyen rá gondja, hogy 

Klausnéval össze ne jöhessen. Ez az asszony nem 

jó akarója önnek, azért legokosabban cselekednék, 

ha őt is minél előbb elbocsájtaná. 

Reinhard meglepetten tekintett a törpe vi-

gyorgó szemei közé. 

— Talán önnel is össze akart beszélni? — 

kérdé izgatott hangon — No Coak beszéljen! Klaus-

nén kivül más ugy sem árulhatott el önnek semmit. 

— Ezt nem tette, — felelt a törpe — nyo-

mott hangon, — azt azonban nem tagadom, hogy 

kérdezősködéseímre a legnagyobb készséggel vála-

szolt. Ha tanukat találna, ugy ön nem számithatna 

kíméletre. S ki tudja, a véletlen nem szolgáltathat-e 

bizonyítékot kezeibe? 

— Tanukat? Bizonyítékokat? — pattant fel 

Reinhard, — s ugyan mi végre? Már kikérek magam-

nak mindenféle célzást, vagy gyanúsítást. — Mas, 

egészen más okok miatt akartam őt elküldeni; de 

menyasszonyom kért, hogy tartsam meg s én nem 

mondhattam ellent. 

— Tehát menyasszonya lépett közbe ? No már 

kedves uramöcsém, ez nem a legjobb jel, — mondá 

a törpe. — Gumbinner Reinhard papucshős lesz a 

saját házában! 

— Csalódik, uram. Esküvőnk után lesz rá gon-

dom más húrokat pengetni. 

— S addig nem bocsájtja el Klaugnét? 
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tikár nagy része, a szentesi intelligentiával és 

g^dtközönséggel együtt. — A háznál nt. Filó 

János ref. lelkész tartott magas emlékbeszédet, a 

sírnál pedig Papp L a j o s segédlelkész megható imát. 

Nagy Palnéban a régi patriarchalis nők egyike szállt 

sirba, ki, mint feleség és gazdasszony, mintaképe 

volt a régi jó magyar nőknek. — Férje, kí előtte 

13 évvel szállt a sirba, nagy szerepet játszott a 

szentesi közéletben, s az ő népszerűségének köszön-

hette itt emelkedését két ember: Kristó-Nagy István 

és Stammer, de különösen Stammer, ki a Bach kor-

szakban kifejtett sárga-fekete hazafiságáért szinte 

az utálat tárgya volt Szentesen. De ott lakott Nagy 

Pál házában, s a népszerű Nagy Pál, kí nyitott házat 

tartott, mindent megtett, hogy Stammer rehabilitál-

tassék a szentesi közönség előtt. S mig Stammer, 

Nagy Pál népszerűségének vállán, az alispáni székbe 

emelkedhetett — mint szokták mondani, — sokszor 

megtörölte hamis politikai esküre mindig kész száját 

— Nagy Pálné asztalkendőjében. Mert hát a magyar 

hölgyek vendégszeretetének nagy szerepe volt a múlt-

ban s lesz a jövőben is, ho?y férjük még egy Stam-

mertis rehabilitálhasson a közönség előtt. Éppen ezért 

minden szem Stammert kereste Kristó-Nagy Pálné 

temetésén; de ő, ki ennek a nőnek férje befolyása 

nélkül még kancellista se lehetett volna a Bach-kor-

szak után, nem jött el a temetésére. Elmaradt, mert 

mint a temetésen mondtak: ő csak azok sirjánal 

szokott könyezni, hol az ivadék politikai támogatás-

ban megfizeti a krokodilusi könyek árát. S Nagy 

Pálné nem hagyott ilyen ivadékokat hátra. — No, 

de mindegy; Stammer gyásza nélkül is könnyen szállt 

ő sirba ; mert lelkét nem nyomta semmi földi szenny ! 

— N y u g t a . A csongrádi szerencsétlen arató-

munkások felsegélésére lapunk szerkesztőségénél 

begyült 68 frt 50 kr. átvételét a csongrádi elöljáróság 

a következő levél kíséretében nyugtatja : 

„Tekintetes Sima Ferenc urnák, a „Szentesi 

Lap" szerkesztő s kiadó-tulajdonosának Szentesen. 

A P.-Kengyelen szerencsétlenül járt csongrádi illető-

ségű aratómunkasok részére a „Szentesi Lap* által 

gyűjtött, s hozzánk f. évi augusztus hó 16-án posta-

utalványon eljuttatott 68 frt 50 kr. átvételét midőn 

nyugtatványozní szerencsénk van; egyben fogadja 

tekíntetességed a szerencsétlenek iránt mély érdek-

lődése s a gyűjtés sikeres eszközléseért őszinte, hálás 

köszönetünk nyilvánítását. Hazafiúi üdvözlettel marad-

van: Csongrádon, 1891. augusztus hó 19-én. Cson-

grád község elöljárósága nevében: Lantos Antal, 

h. bíró. Sohlya Gyula, jegyző." 
— V a s u t u n k a szentes-kunszentmártoni h. é 

— Nem. Csak nem vonhatom vissza Hildának 

tett igéretemet ? Különben legyen nyugodt, addig is 

figyelemmel fogom őt kisírni s ugyanerre kérem önt 

is, természetesen azon hozzáadással, hogy a legna-

gyobb elővígyazatot tanúsítsa, nehogy felköltse bizal-

matlanságát. 

Verhagen tudvágya ki lévén elégítve, távozni 

készült. 

— Nem zavarom tovább, — mondá órájára 

nézve, — ezután gyakrabban fogok e házba jönni; 

mert a közelebbi napokban még igen sok megbe-

szélni valóm lesz. Azonban ismételten figyelmeztetem, 

hogy azt a patikust, ha még egyszer szemtelenkedni 

merészkedne, dobja ki, ez a legrövidebb s leghat-

hatósabb kura, melylyel távol tarthatja magától. 

— Majd meggondolom még a dolgot, — vala-

szolt Reinhard elgondolkozva, — barátom volt, ki 

iránt szerencsétlenségében kötelességem szánalmat 

érezni. 

— No no, csak nem akar velem komédiát ját-

szani? — csufolkodék a törpe, mialatt kezét nyujtá 

Reinhardnak, — velem ugyan nem fogja elhitetni, 

hogy önt valamelyik barátjának szerencsétlensége 

meghathatja. Mondja inkább, hogy fél tőle, aztán 

punktum. De miután nincs oka félelemre, komoly 

megfontolás után be fogja látni, hogy követnie kell 

tanácsomat. S most Isten önnel! Jó éjt! Holnap 

ismét eljövök! 

Ezzel távozott. 

Reinhard, midőn bezárta mögötte az ajtót, 

szobájába vonult vissza, hol egy kerevetre dobta 

magát, s dühösen igy kiáltott fel: 

Folytatása következik. 



107. szám. 

vasút 1891. évi első felének (január—junius, tehát 

hat havi) tiszta üzleti eredménye 8800 frt. Ezen 

összeget, mint a végleszámolás szerint városunk kö-

zönsége javára eső részt, az államvasutak igazgató-

sága már beszolgáltatta a közpénztárba. 

— A z E M K E j a v á r a ma a Nagy Galeotto 

hozatott színre és sajnalattal kell jeleznünk, hogy 

kis közönség előtt; dacára annak, hogy a darab is 

és színészeink buzgalma is megérdemelte volna a 

telt házat. Ma azonban újból az EMKE javára lesz 

előadás, s hisszük, hogy nagyobb közönség előtt. 

— Felebbezés. Burián Lajos városi ügyész, 

a városi képviselőtestületnek dr. Mikec Ödön felfüg-

gesztését elrendelő határozatát hivatalból megfeleb-

bezíe s felebbezését az alispáni hivatalhoz mar fel 

is terjesztette. Ezen felebbezésre csak az a megjegyzé-

sünk, hogy a városi ügyész ur ezt azután adta be, hogy 

Stammer megfenyegette a h. polgármestert Mikec 

Ödön felfüggesztése miatt. S még az, hogy igen mulat-

ságos, hogy Burián Lajos városi ügyész felebbez Mikec 

Ödön érdekében, ki éppen az ő (a városi ügyész 

érdekében) követett el törvénytelenséget. S végre az, 

hogy Magyarországnak nincs egy komoly jogász em-

bere, ki kétségbe merné vonni, hogy a városi kép-

viselőtestületnek az 1886. XXII. t. c. értelmében 

joga nem volna bármelyik tisztviselőjét, még az 

ügyészé t is felfüggeszteni, ha erre oka van. 

— H a l á l o z á s . Vettük a kővetkező gyászje-

lentést: .Dezső Lajos és neje szül. Róth Maria, 

gyermekeikkel: Lajos-, Géza-, Maria-, Sarolta-,Denes-, 

Zoltán- és Bertával; Dezső Sándor és neje szül. 

Serkédi Juliánná, gyermekeikkel: Julianna-, Etelka-

és Sándorral, mély fájdalommal jelentik forron sze-

retett testvérüknek, illetőleg sógoruk és nagybáty-

juknak, Dezső Gerzson volt képezdei s.-tanárnak f. 

évi augusztus 31-én Szentesen, életének 35-ik évében, 

hosszas szenvedés utan történt gyászos elhunytát. A 

boidogultnak porrészei szept. 2-án délután 3 órakor 

az I. tized 721. sz. házból, a ref. egyház szertartásai 

szerint fognak a ref. központi temetőben örök nyu-

galomra helyeztetni. Szentes, 1891. szeptember hó 

1-én. Könnyű legyen a sir hantja sokat szenvedett 

szive fölött!" 

— B á n k b á n t , a magyar drámairodalom-

nak e gyöngyét jatszak ma este a szinhazban az 

EMKE javára. A müveit világ egyetlen nemzete se 

dicsekedhetik vele, hogy drámairodalma csak egyet-

len darabot is mutathatna föl, mely Sekszpir szel-

leméhez emelkednék. Egyedül a magyar drámairo-

dalom az Bánk bánjával, mely Szekszpiri vonások-

kal van irva. E, történelmileg is nagy becsű darab 

nálunk meg alig egy párszor volt szinrehozva. Fél-

jük azért rá a színházlátogató közönség figyelmet. 

— Adóbef izetések. F. évi augusztus ha-

vában a városi adóhivatalnál befizettetett állami adó-

ban 36,625 frt 79'2 kr., községi adóban 26,813 frt 

27 S kr., vagyis összesen 63,439 frt 07 kr. 

— Esküvő . K.-Hor váth Esztikét, néhai 

K.-Horváth Lajos kedves leányát f. hó 2-án délután 

3 órakor vezette oltárhoz a helybeli reform, tem-

plomban He run t e r Lajos fiatal iparos. 

— I p a r k a m a r a i t a gv á l a s z t á s . A sze-

gedi kereskedelmi és iparkamaranál (szentesi alválasztó 

kerületben) üresedésbe jött egy iparos kültagsági 

helynek választás utjáni betöltese f. évi szept. hó 

7-én fog a rkapitányi hivatalban megejtetni, melyre 

újból felhívjuk a választásra jogosítottak figyelmét. 

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a Dobray 

Sándor lemondása folytán megüresedett kültagsági 

helyre Zsoldos Ferenc póttag hivatott be. 

— E l h a l a s z t o t t k ö zgyű l é s . A szentesi 

ipartestületnek több fontos tárgy elintézése végett f. 

hó 3-ára egybehívott rendkívüli közgyűlése a meg-

jelent tagok csekély száma miatt megtartható nem 

lévén, annak megtartása f. hó 10-ére halaszíatott el. 

—• Szentes i l o v a k a h ódmezővás á rhe-

l y i gyepen . A hódmezővásárhelyi gazdasagi egye-

sület által f. évi szeptember hó 6-án rendezendő 

lóversenyen Szentesről is lesznek versenyzők, és 

pedig Héjjá Lajos egy 3 éves pej kancával, Bálint 
János 3 éves pej kancával, Cakó Imre 4 éves arany 

pej ménnel (Mirza). 

— Szentes i m i n t á r a . Tiszaföldvár község 

elöljárósága ártézi kut létesítésén fáradozik. A kutat 

SZENTESI LAP. 

a mi kutunk mintájára szeretnék fúratni s az ide-

vonatkozó iratok megküldését kérik. A legszüksége-

sebb iratok tegnap már el is küldettek a jegyzői hi-

vatal által. 

— Tűz volt tegnap délután 1 óra után a II. 

tízedben. Dr. Schlesinger Károly ügyvéd 198. számú 

házánál hamvadt el egy boglya szalma. 

— A Csongrád-sövényházi t á r su l a t 
közgyű l ése . A csongrad-sövényházi ármentesitő 

és belvizszabályzó társulat f. hó 14-én délután 4 

órakor Csongrádon, a varoshaza tanácstermében köz-

gyűlést fog tartani. A közgyűlésnek csupán egy tárgya 

lesz: a zsilipek kiépítésére még szükséges kölcsön 

megszavazása. Kállay Albert főispán, társulati minisz-

teri biztos megkereste városunk tanácsát, hogy az 

önként nem csoportosult, 100 holdnál kisebb birtokú 

érdekelteknek a közgyűlésen való képviseltetése iránt 

intézkedjék. 

—- A szegedi kir. törvényszék f. hó 2-án 

tartott ülésében dr. Csongrádi Gábor és Tary István 

csongrádi lakosokat párbajvétség miatt 3—3 napi 

államfogházra ítélte. 

— V á s á r o k . A szolnoki legközelebbi orszá-

gos vásár f. hó 6. és 7-én, — az apátfalvi pedig 

f. évi szept. 12. és 13. napjain tartatik meg. 

— A r ég i bé lyeg j egyek. Az eddig hasz-

nálatban volt sárgás szinü bélyegjegyekről megírtuk, 

hogy szeptember 1-től kezdve végleg kivétetnek a 

forgalomból s az ilyen bélyegekkel ezentúl ellatandó 

iratok fel nem bélyegzetteknek lesznek tekintendők. 

Ez a rendelkezés, amint értesülünk, hatályon kívül 

lett helyezve, mert az államnak a régi bélyegjegyek 

némely fajtájából igen nagy készlete van, e miatt a 

pénzügyminiszter utólag ugy intézkedett, hogy a régi 

bélyegjegyek használata folyó évi december 31-ig 

megengedtetik. 

— Ér t e s í t t e t n ek a helybeli t. iparosok és 

és kereskedők, hogy a Szentes városi alsófoku ipar-

iskolában az oktatás f. évi szeptember hó 15-én veszi 

kezdetét. Ennélfogva felhívom a kereskedő és iparo-

sokat, hogy tanoncaikat f. évi szeptember l-jétől 

14-ig alólirottnal Írassák be, mely alkalommal az 

illető tanoncok utasítást kapnak az iránt, hogy mely 

osztályba fognak beosztatni. Egyúttal tudomásukra 

hozom az érdekelteknek, hogy a kellő időben be nem 

iratkozott tanoncok mesterei az ipartörvényben előirt 

büntetéssel fognak sújtatni. A beiratkozás a fentem-

iitett határidőn belül, mindennap délután !b5 órától 

S7 óráig alólirott lakásán (I. tized 132. sz.) eszkö-

zöltetik. Szentes, 1891. aug. 31. Zoó János 
iparisk. igazgató, 

Hirek a szomszédból. 
— A d i f t e r i t i s z (roncsoló toroklob) H.-M.-

Vásárhelyen 1890 julius 16-ika óta oly borzasztó 
mérvben szedi áldozatait, hogy a f. évi aug. 30-áig 
nem kevesebb, mint 600 gyermeket ölt meg ez a 
förtelmes betegség. 1890. julius 16-atól 1891. aug. 
30-aig összesen 1729 gyermeket támadott meg a 
difteritisz, kik közül meggyógyult 1123, meghalt 600. 
Sajnos, hogy a borzasztó betegségnek az orvosi 
tudomány nem tud gatat vetni. 

Hazánk és a főváros, 

— B a l l a g i M ó r f. Közéletünk egy nagy-

érdemű férfia, a magyar tudomány egyik Nesztora, 

Ballagi Mór, f. hó 1-én reggel hetvenhat éves korá-

ban meghalt. Csaknem hatvan éven át szolgálta Bal-

lagi szakadatlanul, buzgalommal és sikerrel a magyar 

nyelvet és irodalmat s ez utóbbinak félszázados 

fényes fejlődéset minden egyes fázisban végig kisérte. 

D r á g u l a k e n y é r ! A gabona árának 
folytonos emelkedese ép olyan kellemes hangulatba 
ejtette az ország gazda közönségét, mint amennyire 
kezdi megdöbbenteni ennek természetes következmé-
nye a szegényebb lakosságot, különösen a nagy vá-
rosokban. Budapesten már is észrevehető a kenyér 
megdrágulása, bar eddig nem mindenütt, vagy leg-
alább nem jelentékeny mértékben jelentkezett; de 
már a péksütemények megdrágulása annál határo-
zottabb alakban nyilvánul. A budapesti sütők, cuk-
rászok és mézeskalácsosok ipartestületének sütő 
osztálya ugyanis elhatározta, hogy a lisztárak tetemes 
emelkedése következtében szeptember 1-től kezdve 
a péksütemények árát fölemeli. A „friss" sütemény-
ből egy darab 2 kr. (eddig is ennyi volt), 2 drb 4 

kr. (eddig 3 kr.), 3 drb 5 kr. (eddig 4 kr.) 6 drb 
10 kr. (eddig 8—9 kr.) lesz. Tiz krajcárért eddig 
nyolc darab süteményt lehetett kapni, az áremeles 
tehát aránytalanul nagyobb, mint amilyen a lisztárak 
emelkedése. 

— A t emesv á r i lottókirály: Farkas Meny-
hért pörujitással kiván élni a lottópörben, s Eötvös 
Karoly ügyvéd, a lottóper fővédője a napokban 
Temesvárra utazik, hogy informatiókat vegyen e 
tárgyban Farkastól s értekezzék a többi elitéltek 
védőügyvédeivel. 

Ki nyert? 
— A Baz i l ika-sors jegyek 13-dik húzása 

f. hó 1-én délután történt meg a közoktatási minis-
terium tanácstermében. Kihúzták mindenekelőtt a 
következő 18 sorozatszámot, melyek összes 1800 
nyerőszáma egyenkint 6 frtot nyert: 510 991 1955 
2529 3448 3453 3790 3803 4183 5411 5555 6203 
6630 6809 7262 7344 7524 és 7657. 

A nyeremeny-huzásnal kihúzatott a főnyeremény 
10.000 frttal sorsz. 7668 nyerősz. 85. 

1000 frtot nyert sorsz. 571 nyerősz. 43. 
500 500 frtot nyertek sorsz. 2677 nyerősz. 55, 

sorsz. 8311 nyerősz. 31 és sorsz. 6865 nyerősz. 68. 
100—100 frtot nyertek 43-45 1467-18 1542 

—96 2287 66 2528 -19 2548-65 2941 -23 3478 
—59 4486-41 5583—84 5970 2 7506 4 7518—89. 

50 - 50 frtot nyertek: 46 2, 202 44, 349 35, 
679 64, 1067 61, 1079 25, 1452 56, 1484 57, 1700 

¡66, 1771 36, 1890 34, 2157 31, 2503 39, 3001 34, 
3852 84, 4331 62, 5578 36, 5597 2, 5926 51. 5965 
76, 6467 64, 6561 4 6566 13, 6806 28, 7378 41. 

25-25 irtot nyerlek: 41 95, 23U 32, 319 48, 
802 55, 929 51, 1233 43, 1318 43, 1319 87, 1350 
12, 1655 80, 1668 75, 1691 10. 1718 57, 2259 
95, 2347 67, 2601 32. 2713 94, 2887 81, 3567 100, 
3720 17, 3720 59, 3734 96, 3751 93, 3892 87, 
4061 28, 4363 11, 4416 8, 4622 74, 4748 12, 4794 
20, 4903 2, 5030 62. 5562 7, 5757 45, 5836 19, 
5897 60, 6093 93, 6314 42, 6318 63, 6397 50. 6493 
81, 6559 82, 6876 7, 7130 73, 7476 19, 7605 15, 
7718 9, 7931 91, 7952 2, 7972 44. 

Irodalom. 
— V iha ro s I d ő k cim alatt egy kötet tör-

téneti elbeszelés hagyta el a napokban a sajtót 
Bibó Lajos, lapunk kedvelt tárcairójanak tollából. A 
vaskos, 16 ivre terjedő, finom velin papírra nyomott 
kötet ara 1 frt s megrendelhető szerzőnél H.-M.-Va-
sárhelyen. Melegen ajanljuk a közönség partfogásába. 
Megrendeléseket — kívánatra — lapunk szerkesztő-
sége keszséggel közvetít. 

Beküldetett. 

Zurückgesetzte Seidenstoffe 
mit 25°0—33 W und 50°0 Rabatt auf die Original-Preisse 

verf. meter und robenveise porto- und zolifreil das Fabrik-

D6pot G. Henneberfl (K. u. K. Hoflieferant) Zürich. Muster 

umgehend, Briefe kosten 10 kr. Porto. 

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

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 
Szentes 

Tőke 

Kszt.-Márton 

P.-Homok 

T.-Földvár 

Martfű 

Kengyel 

P.-Tenyő 

Szajol 

Szolnok 

indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 

, 6 ó. 11 p. éjjel, 12 o. 
6 ó. 51 "p. d. e. 1 ó. 

7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 

7 ó. 41 p. d. e. 2 ó. 

7 ó. 59 p. d. e. 2 ó. 

indul 8 ó. 34 p. d. e. 3 

, 8 ó. 55 p. d. e. 3 

B 9 ó. 16 p. d. e. 3 

órk. 9 ó. 44 p. d. e. 4 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 7 

Szolnok—Szent 08. 
B.-pestrŐl indul 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. 
~ ' 1 3 ó. 45 p. éjjel, 11 ó. 

4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 
4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 
5 ó. 11 p. éjjel, 
5 6. 39 p. éjjel. 

6 ó. 08 p. d. e. 

6 ó. 20 p. d. e. 

7 ó. 10 p. d. e. 
7 ó. 38 p. d. e. 

d. e. 

6. 
ó. 
ó. 
ó. 

ó. 45 p. éjjel 

Szolnok 
Szajol „ 
P.-Tenyő , 
Kengyel , 
Martfű , 
T.-Földvár , 
Homok indul 
Kszt.-Márton , 
Töke 

Szentesre érk. 

P-
P-
P-
P-
P-

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

15 p. d. e. 

47 p. d. e. 

20 p. d. u. 

41 p. d. u. 

09 p. d. u. 

36 p. d. u. 

03 p. d. u. 

8 ó. 13 

1 ó, 

1 o. 

2 ó. 

2 ó. 15 p. d. u. 

2 ó. ~ 

3 ó. 

4 ó. 

XA. U. 

52 d. d. u. 

25 p. d. u. 

— p. d. u. 

menetrendje. 

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.f 3 óra 36 porc du, 



4. oldal. 

Külföld. 
— A z Ínség: és pestis Oroszo rszágban . 

Oroszországban, hol most annyit csörtetik a kardot, 
általanos az inség. A termés nagyon rosz volt; ennek 
következtében tiltotta meg az orosz kormány, hogy 
a rozsot nem szabad kiszállítani a birodalomból. A 
tilalom azonban csak augusztus legvégen lépett életbe 
s addig sietve szállították a gabnaféléket Németor-
szágba, hol nagy aruk van. Sok helyen megtörtént, 
hogy a falusi lakosság a vasútra szállító kocsik elé 
állt, hogy megakadályozza a rozs elvitelét, kiabálva: 
,Ne fosszatok meg a kenyértől, a németek ugy is 
megelhetnek.- A inség mellett Oroszország délnyugati 
kormányzóságaiban és a Kaukázusban a szibériai 
pestis is dühöng, s az emberhalandósag nagy mérveket 
ölt. A szibériai pestis tulajdonképen nem egyébb, 
mmt a lépfene, mely az allatokról átment az embe-
rekre. A betegség bacillus által terjed s lefolyasa 
rettenetes. Par óra, sőt néha még ennél is rövidebb 
idő alatt végez a beteggel, akar a gutaütés. Lefolyasa 
ez: A beteg erős lázt kap, fuldoklik, minden latható 
nyakhártya megkékül, reszketni kezd, orráoól folyik 
a vér s görcsök közt hal meg. A járvány legjobb 
terjesztői a legyek, melyek az elhullott lépfenés mar-
tiak tetemerői elhordjak a bajt az emberekre. Hogy 
a szibériai pestis most a moszkvai kormányzóságban 
olyan gyorsan terjed, azt kétségkívül előmozdja az 
ott uralkodó nagy ínség is. 

— K é t s z á z h a t v a n embe r h a l á l a . Ret-
tenetes hajószerencsétlenségről hoz hirt a legújab-
ban érkezett japáni posta. A szerencsétlenség a 
Shirakmi-őbölben történt. A Yezo-part közelében 
juhus 12-én összeütközött a Tamaye gőzös a Miyoski 
gőzössel s az előbbi azonnal elmerült és a hullám 
sirba vitte a rajta levőket. A szerencsétlenül járt 
hajon 320 hazaterő halasz volt s ezek közül csak az 
a hatvan ember menekült meg, a ki az összeütközés 
pillanatában a fedélzeten volt. Ezeket a Miyoski gő-
zös vette fel. A többi 260 halasz a vízbe fúlt. 

448.—1891. v. szára. 

Árverési hirdetménv, 
w 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

L X . t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 

teszi, hogy a szentesi kir. jbiróság 1891. évi 

¿897. p. számú végzése következtében Szath-

raáry Ede ügyvéd által képviselt szentes-vidéki 

takarékpénztár javára, Szakái Mihály és társai 

ellen 160 fts jár. erejéig foganatosított kielégítési 

végrehajtás utján Szakái Jánostól lefoglalt és 

475 frtra becsült 4 ló, egy kocsi és 17 von-

tató búzából álló ingóságok nyilvános árveré-

sen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. járás-

bíróság 3586. —891. számú végzése folytán 

160 írt tőkekövetelés, ennek 1891. évi március 

hó 21 ík napjától járó 6°0 kamatai és eddig 

összesen 39 irt 81 krban bíróilag már meg-

SZKNTKSI LAP. 

állapított költségek erejéig a derekegyházol-

dali 48. sz. tanyán leendő eszközlésére 1891. 

évi szept. hó 17-ik uapjának délelőtti 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venui szán 

dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 

hogy az érintett ingóságok az 1881. évi L X . 

t. c. 107. és 108. § a értelmében készpénz-

fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 

alól is el fognak adatni. 

Szentes, 1891. szept. 1-ső napján. 
Végh Sándor, 

kir. járásbirósági végrehajtó. 

A Csongrádmegyei takarékpénztár 
részvénytársaság 6 

S z e n t e s e u (Sajtós-féle ház) e l f o g a d 

takarékbetéteket 

107. szam 

Értesítés. 

o kamatoztatás 
5 ° o mellet . 5 o o 

Van szerencsém Szentes város és vidéke í. kö-

zönségének becses tudomasára hozni, hogy a bécsi 

egyetemi fogászati klinikán a f o g á s z a t o t elsajátí-

tottam. Mai naptól kezdve lakásomon (I. t. 307. sz. 

hazamban) 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 győkhuzást s a fo-

g a k p l o m b á l á s á t (arany, ezüst és emaillal) 

végezem, hanem ugy egyes m ú f o g a k a t , mint 

te l jes f o g so r oka t a legnagyobb tökéletességgel 

készítek. 

Ezenkívül azon kellemes helyzetben vagyok, 

hosjy foghúzásokat a l t a t á s s a l is végezek, mely-

nél a f o g a k k i h ú z á s a te l jesen f á j d a l o m 

n é l k ü l történik. 

Magamat a t. közönség szives bizalmába ajánlva, 

maradtam tisztelettel 

DP. Cukermann Soma. 

Bécs 1373. 
Érdem-érem. 

H l l i l 

Budapest 1835. j 
Nigy díszoklevél, j 

Eszék 1889. 
Díszoklevél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Díszoklevél 

iJsík .lözísef 
csász. és kir. kizárólagosai) szabadalmazott 

e l n ö i z e r é m i p o r t l a m l c e m e n t és v í z h a t l a n 

Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudof-rakpart 8. 
ajánlja a t. épitész és épitőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

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

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindeukor 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. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hirlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors , pon tos , íz léses és j u t á n y o s á r o n . 

ii<a<a 

Ugyanitt a 

HM « M T i S I L A P ' 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonegyedik évi fo lyamába lépett, — elóflaetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

S t t t t t M , 1891 . N y i a a a t f t t S i m a Tereacx g j t r s s a j t é j á n 




