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S IMA F E R E N C , 

Előfizetések elfogadtatnak he lyben: 

Sohönfeld A, k iayv- es paplrkerssksdesebea. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Nemes ítélkezők. 
Stammer Sándor és társai hivatalos visz-

szaéléseinek, közigazgatási bűneinek takarója, 

törvényes védelmezője tehát Csongrádvár-

megye közigazgatási bizottsága. 

Sajuos, hogy ezzel a váddal kell terhel-

nünk egy magasabb fokú hatóságot; de e 

vádat kimondjuk nyiltan és férfiasan, s ezért 

a vádért minden törvényes fórum előtt helyt 

is állunk. 

Helyt állunk azért, hogy ez a bizottság 

ma egy szavazó gép a Stammer alispán bű-

neit ostromlók elleni hadjáratban és Stam-

mer bűneinek nyilt védelmezésében, takará-

sában. S e büntakarás még a törvényes tisz-

tességet se kivánja szem előtt tartani, sőt nyil-

tan arcul veri azt. — S nincs a bizottságnak 

egyetlen egy tagja, ki elég bátorsággal birna 

a Stammer bűneit takaró és Stammer által 

készített, vagy rendeletére készíttetett referá-

dákkal szemben legalább a köztisztesség ér-

dekéből felszólalni. 

A vád, melyet ezzel kimondunk, súlyos és 

nagy felelősséggel jár; de kimondjuk; mert 

ha igaz, akkor, mint a nyilvánosság orgánu-

mának, ki kell ezt mondanunk mindenkivel 

szemben és bármely hatóság ellen. S ha nem 

igaz, akkor van még Magyarországon törvény és 

van biróság, mely lesújt ítéletének egész ere-

jével azon vakmerő fejére, ki egy egész ha 

tóságra meri szórni a vádak súlyos köveit. 

S mi ezt a vádat kimondottuk Csongrádvár-

megye közigazgatási bizottságára először ak-

kor, mikor az a közigazgatás tisztaságának, 

becsületességének nyílt arcul verésével vonta 

el a felelősség elől Stammert ama 13 éves 

közmunka pénzek számadása kérdésében. 

S hangoztattuk e vádat két év óta foly-

ton, minden alkalommal, valahányszor a 

közigazgatási bizottság — a közönség nyilt 

megbotránkozásával borított palástot Stam-

mer visszaéléseire, hogy Csongrád vármegye 

közigazgatásának ezen botrányköve még 

tovább is álljon szomorú jellemzésére a mai 

közerkölcsöknek és szégyenére Csongrádvár-

megye mai kormányzatának, melynek láttára 

majd az elfogulatlan jövő birája pirulva fog-

megállani. 

S kérdjük, hogy vont-e bennünket valaki 

felelősségre ezen, annyiszor hangoztatott súlyos 

vádakért; pedig a törvény a tisztviselő és 

hatóság ellen szórt rágalmakat évekig terjedő 

börtönnel és fogházzal sújtja? 

Miért nem keresett tehát a közigazgatási 

bizottság és Stammer ellenünk törvényes meg-

torlást? 

Mert igaz, a mit mi mondunk és hirdetünk. 

S a bűntakarás és visszaélés nem mer a 

törvény piedestájáról az igazság szeme közé 

nézni, hanem betakaródzik a hatósági és 

bizottsági tisztesség palástjába, s annak tör-

vényes színezetével takarja el testének szé-

gyenfoltjait. — S amit a palást el nem 

takar e szégyenfoltokból, azt, mint Ágnes asz-

szony régi rongyát, belemártják a „Szentes és 

Vidékébe* mosni, mosni és hirdetni, hogy : 

benne többé semmi szenyfolt. — De hiába! 

Ágnes azt még egyre látja. 

£gy ilyen foltot mosott a tisztelt köz-

igazgatási bizottság a tegnapi ülésében is, 

amikor Stammer Sándornak és Aradi Kál-

mán főkapitánynak a szentesi marhazárlat 

ellen elkövetett kihágását, törvényszegését 

tárgyalta és kimondotta, hogy ez a két derék 

tisztviselő semmiféle visszaélést nem követett 

el, sőt jogukkal éltek; mikor a zárlatot fel-

törték ; mert hiszen Stammer alispán érdeké-

ben történt a zárfeltörés, s az ő bőréről 

van szó, tehát azt meg kell menteni; mint 

annak már számtalanszor kifejezést adtunk, 

őt meg kell menteni; mert ha ő elesett, 

akkor egy sereg tisztviselő bukik és felbom-

lik a klikk, mely ma a vármegyei kormány-

zatot kezében tartja, s mely a jövő országos 

képviselő választásra Zsilinszky vezérlete alatt 

gróf Szapárynak, ha ő addig még kibirja, Cson 

grádmegyéből a kormánypárti mandátumokat 

akarja beliferálni. 

Tehát Stammert tartani, támogatui kell 

addig; mert hivatalos visszaélésre, sőt a vá-

lasztásokkal szemben erőszakosságok és bű-

nök elkövetésére nem remélhetuek Stammer-

hez fogható médiumot. — Tehát őt meg kell 

védeni a marhabajból. 

S minő ez a védelem? 

Legalább a törvényes szinezet volna 

megtartva, hogy ne provokáltatnék oly éle-

sen a közönség arcpirulása az egész eljárás 

által. 

Szánthó Dániel fegyelmi feljelentést tesz 

Stammer és Aradi Kálmán ellen. A közigaz-

gatási bizottság kiküldi Kiss Zsigmondot, 

hogy tartsa meg a vizsgálatot. — Kiss Zsig 

mond kihallgatja a két bűnöst, s ezek azt 

mondják, hogy mi nem vagyunk bűnösök; 

mert Stammer cselédei nem tudtak a zárlat-

ról és Stammer jószágai egészségesek. S 

miniszteri rendelet van, mely az első fokú 

hatóságot felhatalmazza, hogy a zárlat idején 

kivételes engedélyt adhasson a marhának a 

zárlaton való áthajthatására. — Aradi pedig 

ezt tette, s igy törvényesen járt el. 

Az a miniszteri rendelet szóról szóra 

ezeket mondja: 

„215. §. Elzárt istállók, vagy helyekről 

(tehát itt a város belterületéről) az állatok 

csak az első fokú hatóság engedélye mellett 

s csak közvetlenül levágás céljából vihetők ki 

akkor, ha az állatoknak a levágás helyére való 
szálhitatásánál a ragályanyag elhurcolásának 
veszélye ki van zárva. 

Legelőre ily állatok uggan ezen feltételek 
alatt bocsáthatók.u 

Ez az a miniszteri rendelet, mely a ki 

vételes engedély megadására az első fokú ha-

tóságot felhatalmazza. 

Ebben tehát ki van mondva, hogy: 

kivételesen engedély adható, ha a ragály ter-

jesztése ki van zárva. 

Aradi főkapitány tehát k i vé te l esen en-

gedélyt adhatott volna Stammernek, ha a 

városi állatorvos az állatokat megvizsgálja és 

erről jelentést tesz. — S ekkor Aradi főka-

pitány, mint első fokú hatóság, végzést hoz és 

megindokolja a kivételes engedélyt. 

Azt hiszi valaki, hogy a kiküldött vizs-

gáló biztos kereste ezt az engedélyt ? Nem ! 

Mert ilyen nincs is, hanem van, ha még a 

főkapitány el nem sikkasztotta, Stammernek 

egy névjegye, melyre le van irva minden cim 

nélkül: 

nEresztesse át az ökreimet; mert ezek egész-
ségesek!* 

„Mehet. Aradi.* 

A főkapitány condouctori jelzője és tisz-

telt neve kék ceruzával van irva. 

Nem tudjuk, hogy a vizsgáló biztos ur, 

ki mindenesetre lelkiismeretesen járt el ebben a 

dologban, meggyőződött-e erről? Átadta-e a 

tisztelt főkapitány ur ezt az első fokú ható-

sági engedélyt, mint hitvány szolgai maga-

tartásának, törvényszegésének kiáltó bélyegét ? 

Azt hisszük, hogy nem. De ez nem is 

kellett. Minek volna egy alispán ellen szol-

gáló vizsgálatnak feltárni a visszaélést a maga 

silány hitványságában ? S minek lett volna a 

Szánthó Dániel által bejelentett tanukat ki-

hallgatni ? 

Be kell egyszerűen jelenteni, hogy Stam-

mer azt mondja, hogy ő jó és derék, becsü-

letes uri ember, amit senki nem von két-

ségbe, s hogy ő soha semmiféle visszaélést 

nem követett el, amire már megcsóválja a fe-

jét minden ember. — S hogy Aradi, a mi de-

rék főkápitányunk, ki kidobással fenyegeté 

Lénárdot, mert ez engedélyt kért, hogy ser-

téseit elszállíthassa ugyanakkor, mikor Stam-

mer ökreit a zárlaton átereszteté; derék tör-

vénytudó ember; mert szolga módra tud 

hajlongani alispáni névjegyekre irt ukázok 

előtt; de a parasztot, azt kidobatja. 

S mikor a közigazgatási bizottság meg-

kapja ezt a jelentést, akkor azt mondja, hogy 

a vizsgálat az igazságot felderítette, s csak 

az ádáz gyűlölet mondhatja azt, hogy itt 

visszaélés történt. 

S köszönet a bizottság határtalan nagy 



1 oldal. 

elküségének, hogy bünfeuyitő feljelentést 

nem tesz azok ellen, kik Stammer és Aradi 

urak correct, törvényes eljárása ellen fel mer-

tek szólalni. 
Ez az igazság. Nemde, uraim? 

Hát azt megértjük, hogy a mai viszo-

nyok között igy jár el Csongrádvármegye 

közigazgatási bizottsága, de az még is csak 

nagy szégyen, sőt több, gyalázat, hogy abban 

a bizottságban, mely egy muzsikaszóért vá-

rosunk egyik képzett és egyik legjellemesebb 

fiatal emberét hivatalvesztésre szolgáltatta ki, 

nem került egy bizottsági tag, ki a hivatalos 

visszaélésnek ily rut eltussolásával szemben 

felemelte volna a törvénytisztelet és önérzet 

köteles szavát. 

Ez a szégyen! Több ! 

Gyalázat! © 

— M e g h í v ó az EMKE 1891. október hó 

4-ikén Marosvasarhelylt megtartandó Vl-ik rendes 

közgyűlésére s az „Eídélyrészi Kárpát-Egyesület" által 

ezzel kapcsolatosan rendezendő türdő-kongresszusra. 

Az „Erdelyreszi Magyar Közművelődési Egye-

sület* 1890. szeptember hó 7-én Devan tartott köz-

gyüleseben elhatarozta, hogy Marosvasarheiy sz. kir. 

kőzönsegenek és az EMKE marostordamegyei-maros-

vasarhelyi valasztmanyanak egyidejűleg történt meg-

hivasa folytan, következő, 1891. rendes közgyűlését 

Marosvasarheiy sz. kir. városban fogja megtartani; 

az Egyesület igazgató választmánya ezen közgyűlés 

idejeül f. ev oktober hó 4-ik napját tűzte ki. Az 

EMKE védnökségé alatt munkáló „Erdélyrészi Kar-

pat-Egyesület* pedig az erdelyreszi türdők erdekében 

egy türdő-kongresszus összehívását hatarozta el, mely 

nemzetgazdasagilag ep ugy, mint közmüvelődésileg 

s társadalmilag hazareszünkre nézve rendkivül tontos 

kongresszus, az EMKE közgyűlésével egyidejűleg fog 

megtartatni. 

Midőn erről Címedet hazafias örömmel értesí-

teni szerencsések vagyunk, egyúttal tiszteletünk kife-

jezese mellett bizalommal telkerjük, hogy e közgyű-

lésén megjelenni s ugy a tanacskozasokban, mint a 

közgyűléssel egybekapcsolt ünnepélyesegekben való 

SZENTESI LAP. 

részvételével Egyesületünk magasztos céljait előmoz-

dítani kegyeskedjék. 

Választmányunk és a székely főváros egesz 

közönsége örömteljes reménynyel néz a közgyűlés 

napja elé, melyben Egyesületünk magasztos eszméi-

nek, a nemzeti közművelődés szent ügyének lelkes 

előharcosait falai között fogja tisztelhetni, és minden 

erejétől kitelhetőleg azon lesz, hogy az igen tisztelt 

vendégek otthoniosan es jól érezzék magukat kö-

zöttünk. 

A rokon Egyesületeket, az EMKE megyei és 

városi választmanyait es fiókköreit szives bizalommal 

kérjük, hogy magukat ezen közgyűlésen legalább egy 

par taggal hivatalosan képviseltetni és képviselőik 

számát es nevét nekünk mielőbb bejelenteni szíves-

kedjenek. 

Kelt Marosvásárhelyt, Maros-Tordavármegye s 

Marosvásárhely sz. kir. varos kepviselete s hely1 

EMKE valasztmány által kiküldött vegyes rendező 

bizottságnak 1891. augusztus hó 10-en tartott ülésé-

ből. Baro Bánff'y Zoltán, az EMKE uiarostordamegyei-

cs marosvásárhelyi választmanyanak elnöke, dr. Tur-

nowszky Mór, az EMKE marostordamegyei- és ma-

rosvasárhelyi valasztmanyának titkara. 

Közigazgatási bizottsági 
ülésbői. 

— szept. 7. 

Vármegyénk közigazgatási bizottságának mai 

napon Zsilinszky Mihály főispán elnöklete alatt tar-

tott üléseben az alábbi, figyelemre méltóbb ügyek 

nyertek elintézest: 

Olvastatott a vaci egyházmegye neveben Schuster 

Konstantin püspöknek a bizottsághoz intezett átirata, 

melyben a vitassa valt szegvari rom. kath. kántor-

tanító javadalmanak rendezésere vegyes bizottság 

kirendeleset keri, s melybe a maga részéről Csavolszky 

József kanonokot es dr. Ular István esperes-pleba-

nost nevezi ki. A felolvasott atirat tudomásul véte-

tett s a vegyes bizottság részéről Stammer Sándor 

alispan és Wmirner Karoly küldetnek ki. 

A Csongrád városánál folyamatban levő adó-

leszámolás targyaban keit pénzügyministeri rendelet 

folytan utasíttatott az elöljáróság, hogy a munkala-

tok gyors, pontos es lelkiismeretes lebonyolítása végett 

egy, ahoz értő s tökéletesen jartas szakközeget al-

kalmazzon. 

109. szám. 

Ezután a Szentes város közönsége által épitett 

kerarait-uton gyakorolható vamszedési jog targyaban 

kelt ministeri rendelet olvastatott fel, melyben több 

fontos s végelhatározásának meghozatalához szük-

séges adatok felterjesztését kéri a bizottságtól. — 

A ministeri rendelet hosszabb vita után, melyben 

Szeder János, Réti Ferenc, Balogh János és Stam-

mer Sándor vettek részt, — Szeder János indít-

ványára Szentes város közönségének határoztatott 

kiadatni a szükséges adatok felcsatolasa végett. A 

nun.ster tudvalevőleg maganak tartotta fenn az elha-

tározást arra nézve, hogy a vámszedest a város 
1 altal kérelmezett,vagy a közigazgatási bizottság áltai 

véleményezett alapon fogja-e eszközölni ? 

Kardos János csanyi plébánosnak Papp Ödön 

ottani jegyző elleni ügyeben beadott felebbezését a 

minister elutasította, s a bizottságnak erre vonat-

kozólag hozott hatarozatát indokaival helybenhagyta. 

Most következett az ülés egyik legfontosabb 

targya, Szánthó Dánielnek Stammer Sándor alispan, 

s ugyancsak Szanthó Dániel és Sima Ferencnek Aradi 

Kálmán rfőkapitany ellen a marhazárlat teltörese 

miatt beadott panaszaik tárgyaban Kiss Zsigmond 

altal megtartott elővizsgálatról szóló jelentes. — Nos 

amit ei sem mertünk képzelni, az eredmény az, hogy 

ugy Stammer, mint Aradi felmentettek a terhükre 

; rótt büncselekmeny vadja alól, mivel nevezettek a 

határozati javaslat és a bizottság velemenye szerint 

is, semmi törvényelleneset, semmi büntetendő cselek-

mény tárgyát kepező dolgot nem követtek el a zar-

lat feltörésével. Mert hat azért csak nem büntethető 

meg egy alispán, ha az általa elrendeit zarlat dacara 

I bűnre csabitja a rfőkapitányt, s a rfőkapitany az 

alispán ur ökreit — a nélkül, hogy azok előzőleg 

állatorvosilag megvizsgáltattak volna, — a zarlaton át-

ereszti s mert az alispán ur ökrei részére adott enge-

delylyel kötelessegét (?!) teljesítette, különösen mikor 

erre a törvény értelmeben — az a kivételes törvény! 

— joga is volt, s mikor később (a zarlat aug. 4-en 

töretett fel) aug. 16-an meg a kerületi allami állat-

orvos sem látott semnn veszedelmest, semmi törvény-

ellenest a főkapitany eljarasaban! 

Íme, odáig jutottunk Csongrádvarmegyében az 

igazsagos jogszolgáltatás dolgában. Mondja aztán 

valaki, hogy ügyeink intézése a közigazgatási bizott-

ságnál partatlan kezekben van ! 

Ezután Szentes varos képviselő testületének 

ugyancsak a marbazárlati tilalom feltörése miatt dr. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCAJA 

Az ü g y v é d t á rcá ja . 
— Regény két kötetben. — 95 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

IL KÖTET. 

— S arra az eshetőségre is gondolt, hogy 

Jenő teljesen vagyontalanná lesz, ha szüleivel szakí-

tani fog? — kérdé a baró intő hangon. 

— Igen, — valaszolt Katica teljes nyugodtság-

gal, — erre is számítottunk. Ez esetben Jenő dolgozni 

fog s v*s szorgalma és kitartasa altal Isten segítsé-

gével bár szegény ; de mégis biztos jövőt alkotand. 

S mi ennél többet nem is kívánunk. 

— Ugy látom, hogy ön bátor leány, — monda 

a baró szelíd hangon, — s ha nem csalódom, bátor-

ságát inkább a rang és névre való kilátásra alapitja, 

mintsem a Jenő fényes tehetségei után vélt megél-

hetés gondolatára ? 

— Baró ur! — kialta Katica szemrehányólag, 

— nem volnék Jenő igaz szerelmére egy percig sem 

méltó, ha igy gondolkoznám. 

Ezen párbeszéd közben a báró kiválasztván 

maganak a keztyüt s midőn annak árát kifizette, a 

kis szoba üvegajtaján át Verhagen rut arcát pil-

lantá meg. 

Kezet nyújtott tehát Katicának, s szives, barát-

ságos mosolylyal búcsúzott el tőle. 

A mint a boltból kilépett, Verhagennel találta 

magát szemben, ki a boltajtóhoz vezető lépcsőn állva, 

ügyetlen mozdulattal kerte fel a bárót, hogy láto-

gatna meg szobajaban. 

A baró eleinte vonakodott eleget tenni a törpe 

kérésenek, később azonban mégis csak engedett. 

— íme ez az én kis szalonom, — monda Ver-

hagen feltarva az ajtót a baró előtt, — azt hiszem, 

hogy ismeri a régi időből. 

Bennó baró ajkaról, midőn az ajtó küszöbét át-

iepte s szetnezett a szobaban, halk sóhaj lebbent el, de 

a törpének gyűlöletet kitejező tekintetét nem vette észre. 

— Hosszú idő mult el azóta, hogy utolszor 

voltam e helyen, — monda a báró, mialatt szem-

üveget igazgata, — de nem mondhatom, hogy sok 

kellemeset értem volna. 

— Minden rosz, amit megért, egy kis bünte-

tés volt az elkövetett bünert, valaszolt a törpe nyers 

hangon. — Akkor ön csabitotta bűnre testvéremet, s 

most ugyanezt akarja tenni leanyommal a fia érde-

kében. 

Bennó bárót kellemetlenül érinté a törpe ezen 

megjegyzese. 

— Mi jogosítja fel önt ezen gyalázatos felte-

vésre? — kerdé felindulva. — Ha fiam nem mond 

le leányáról, én nem fogok útjában állani, azt hiszem 

ennélfogva, hogy ezen kijelentesem megnyugtathatja 

önt. Ugyanezt mondtam leanyának is, bar értésére 

adtam, hogy Jenőnek sok kellemetlensége lesz a 

bárónővel, s igy mindketten tudhatják, hogy mi sors 

vár reájuk. 

— Ugy van, tudni fogják, vagy ha ők nem 

tudják, tudni fogom én, — válaszolt Verhagen s 

rut fejét oly erősen veté, hátra amint csak a hátán 

levő pup megengedé. — Ezen házasságba a magam 

részéről soha sem egyezem bele. 

— Eleinte magam is ezen véleményben vol-

tam, — mondá a báró erőltetett hangon, — ma 

azonban már nem hiszem, hogy hatalmunkban 

állana a szerelmeseket egymástól elválasztani. 

— Majd feltárom előttök aggalyaimat. 

— S mit remél vele elérhetni ? Gyermekeink 

azt válaszolnák, hogy az egyedüli szemrehányás, 

amit nekem tehetnek, csak az, hogy gyávának mutat-

tam magam. Fiam azonban nem ilyen, s jól tudom, 

hogy mindnyájónkkal szemben kész lenne dacolni. 

— S aztan ? — kérdé Verhagen maró guny-

nyal, — egy szegény tőnemes, ki két keze munka-

javai keresi kenyerét 

— Jenő, ha kell, dolgozni is tud s a szegény-

ségtől megóvom én. 

— S nem tagadná ki ? — kérdé a törpe meg-

lepetve s a kétkedés hangján. 

— Miért ? Ha egy gyermek szivének tiszta haj-

lamát követi, nincs okuk a szülőknek azért megvetni, 

vagy kitaszítani. 

Verhagen kétkedőleg csóválta rut fejét. 

— Bocsásson meg méltóságod, ha nem hihe-

tek szavainak őszinteségében. S váljon egy Holcen-

dorf grófnő nem kényszerithetné-e önt is más véle-

ményre? 

— Ón félre ért engem, — mondá a báró, — 

Meerthal Bennó ura szokott lenni szavainak s amit 

igér, azt meg is tartja. Figyeljen tehát. Én nem óhaj-

tom ezen házasságot; de nem is ellenzem. Az, hogy 

Jenő mily viszonyba jő anyja és testvérével, az rám 

nem tartozik, ez az ő privát dolga. 

Folytatása következik. 
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Mikec Ödön felfüggesztését elrendelő határozatára s 

ezen határozat ellen dr. Mikec Ödön és Burián Lajos 

v. ügyész által közbevetett felebbezésekre került a 

sor. Ezen iratok másodfokú határozathozatal végett 

felolvasatlanul a közig, bizottság fegyelmi választ-

mányahoz tétettek át. 

Ezután a szakreferensek előadmányai vétettek 

tárgyalás alá, melyekből kiemeljük a szentesi köz-

jegyző és városi aljegyzőnél felszaporodott nagy 

számú hagyatéki ügyek feldolgozásának megszorgal-

mazására vonatkozó intézkedést, továbbá, hogy a 

helytelenül eszközölt lakrészek összeírása s ebből kifo-

lyólag az adófelszólamlásoknak elkesetten való be-

adása okának kidentese végett a szentesi birtoknyil-

vantartó és adóhivatal ellen szigorú vizsgalat rendel-

tetett el. 

Helyi és megyei hirek. 
— T a n á r v á l a s z t á s . Két tanárt választott 

a helybeli gimnásiumi bizottság f. hó 7-én tartott 

üléseben. — Lapunk mult szamában közöltük a pá-

lyázók névsorát. Itt csak azt említjük meg, hogy a 

magyar és latin nyelvre dr. Kaplan Antal és dr. Szánthó 

József közt volt erős mérkőzés. — Mindkét jelölt 

egyforma szavazatot kapott s Szanthó József javára 

döntött az elnöki szavazat. A latin és német nyelvre 

pedig dr. Veszprémi és Petényi István áltak egymas-

sal szemben es Petényi győzött u2 szavazat több-

séggel. 

— Csa tó S á n d o r ref tanitó ellen kért fe-

gyelmi ügy Den az egyházmegye az ujaböi vizsga-

lat megejtese végett Vattai Miklós es Tatar Ádám 

tanácsbirakat küldte ki, kik ma érkeznek körünkbe. 

— Vas u t u n k j ö vede lme . A szentes-

kunszentmártoni h. é. vasút mult augusztus havi 

üzleti bevetele összesen 5143 frt. A kunszentmarton 

tenyői vonalszakasz bevetele ugyanezen honan a mi 

vasutunk utan ö3yá frt. 

— Za j o s k ö zgyű l é se volt f. hó 6-án a 

szentesi izr. egyhaznak, melynek legnevezetesebb 

tárgyat a dr. Schlesinger Karoly elnök és tarsai ál-

tál dr. Klein Jakab főrabbi ellen megindítani kért 

fegyelmi eljárás kepezte. Dr. Ecseri Lajos, Holíer 

Adott es Sugár Armin hiaba küzdöttek az ílletekte-

len eljárás ellen; mert a közgyűlés 14 szóval 1)2 

ellen a Íegyelmi eljárást megindítani hatarozta. A 

part, mely most nagy diadalt látszott aratni, ma-

holnap hosszú orral hagyja el a küzdteret. 

— H a z a ü a s i n d í t v á n y , Sugár Ármin, a 

szentesi hitelszövetkezet könyvelője, a hitközség f. 

ho 6-an tartott üleseben azon javaslatot tette, hogy 

a nemet nyelv mellózesevel, a többi tantargyak tani-

tasara fordittassek nagyobb gond. E hazaüas indít-

vány behatasa alatt, a kepviselo-testüiet Sugart nagy 

szótöbbseggel iskolaszeki tagga valasztotta meg. 

— K i l ehe t i p a r t e s t ü l e t i e l n ö k ? A 

kereskedelmi minister döntvényé szerint is, ipartestü-

leti elnök csak iparos lehet, így a dr. Matefíy Ferenc 

elnókósködese a szentesi ipartestületnel fucs ! 

— A z i p a r t a n o d a ! b i zo t t s ág t. hó 6-an 

délután 3 orakor tartotta meg Zsoldos Ferenc elnök 

vezetése alatt alakuló ülését a városi tanácsteremben, 

s ugyanekkor valasztotta meg sajat kebelenől a bizott-

ság alelnökét, jegyzőjet es penztarnokat is. Alelnökke 

Bányai József, jegyzővé Török Imre, penztarnokka 

Szánthó Lajos választattak meg egyhangúlag. 

— A k o p l a l ó bezárását elrendelő rlőkapi-

tányi végzés ellen a polgármester nevében és meg-

bizasából Burian Lajos v. ügyész ujolag fellebbezest 

jelentett be, melyben főként azt vitatja, hogy a köz-

igazgatasi bizottság ez ügyben nem harmad, hanem 

csak masodtokulag jart el, amennyiben a rlőkapitany 

nem volt illetékes első fokú hatarozatot hozni, s 

igy harmadloku a belügyminiszter ilietekes hatarozni, 

mint a hova az összes iratokat felterjeszteni is ken. 

— E s k ü v ő . Janó Ganor tiatal iparos f. ho 

7-én délután vezette oltárhoz a helybeli r. kath. 

templomban Molnár Etelkát. 

H i v a t a l o s h a t a l o m m a l való vissza-

élés miatt, dr. Schlesinger Karoly izr. hitközségi 

elnök Magyar József h. polgármester ellen bünfe-

nyitő feljelentést tett, mivel az általa dr. Klein Ja-

kab főrabbi részére ki nem utalványozott 162 frt 
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hátrálékos havi fizetést felebbezés kizarása mellett 

a hitközségen végrehajtás utján beszerzett. (Schle-

sin er ur, nem fél, hogy beletörik a bicskája? Szedő.) 

— A szentesi l o v a k d i a d a l a . A szen-

tesi lovak a hódmezővásárhelyi lóversenyen leverték 

a hires szegedi és vásárhelyi lovakat, melyek a szen-

tesiek elői rendesen elvitték a szentesi gyöpről a di-

jakat. A győztes lovak egyike Cakó Imrének Mirzája 

és Héjjá Lajosnak Julcsája. Gratulálunk a két fiatal 

gazdának. 

— K n r n z s l ó . Városunk apraja-nagyja előtt 

ismeretes Nagy József azon tulajdonságáról, hogy 

embert, allatott több-kevesebb szerencsével szokott 

gyógykezelni, természetesen szép szóért, no meg jó 

pénzért, ha szeret ejtheti. Csak nem régiben is egy 

szarvasi jó módú gazda leányát gyógykezelte veszett-

ség ellen, mely alkalommal arra is felbujtotta a 

szülőket, hogy ne vigyek gyermeküket a Pasteur-féle 

intézetbe gyógykezeles vegett. E^en eset a szarvasi 

főszolgabírónak tudomásarajöven, a Nagy József elleni 

vizsgalat megejtése vegett a helybeli rkapitanysagot 

kereste meg. Ez ügyben a vizsgalat még befejezest 

se nyert, s mar is egy ujabb s következmenyeiben 

beláthatatlan súlyos esettel van Nagy József vadolva 

s ellene a belügyminisztérium f. évi 51879. szamu 

rendeletével a vizsgalat meg is indíttatott. Nagy Jó-

zsef ugyanis Kuna Imre mesterszallasi birtokos tanya-

jan tehenek, lovak es sertéseket, valamint nevezett 

Kuna menyét, Kuna Balintnét — miután ezek veszett 

eb által megmarattak — gyógykezeles ala vett, még 

pedig oly szerencsetlenül, hogy minden hitegetése 

dacara is, az egyik tehénen a veszettség kiütött. S 

mert Nagy József engedelmével időközileg a beteg allat 

több mas allattal is érintkezett, kölönösen mikor a 

gulyára kihajtatott, Nagy Józset cselekmenye a törvény 

egész szigoranak alkalmazasaval lesz megtorlando. 

Könnyen megeshetik ezenkívül még az is, hogy a 

legszebb éveiben levő tiatal nő is aldozatul esik Nagy 

József tag lelkiismeretének. Kuna Imrenek mar eddig 

is rendkívüli nagy a kara, amennyiben 77 db. jószaga 

van négy havi zar ala helyezve, s így azoknak mi 

hasznat sem veheti. A közönség meltan tekint vára-

kozással a hozandó Ítélet ele. 

— A s z ü z d o h á n y sa ison ja . Dohányszü-

retkor, igy szeptember elejen, a pénzügyi hato-

sagok nem tudnak elég szemfülesek lenni, hogy a 

szüzdohany-kereskedő gányókat üzletükben megaka-

dalyozzak. Némely vidékén egész nyíltan hordjak 

hazról-hazra a dohanykerteszek nejei és leányai a 

„zöldséget." A pénzügyminiszter, mint minden év-

ben, ugy az iden is fölhívta a törvényhatósági és 

községi tisztviselőket, hogy a csempeszetet a legszi-

gorúbban üldözzek. Egyszersmind utasítja a tisztvi-

selőket, hogy szorosan a törvény utasitasai szerint 

jarjanak el, mert a legcsekelyebb mulasztás esete-

ben ellenük lógja alkalmazni az idevonatkozó tör-

vényeket es szabályrendeleteket. 

— K a t o n a i l ó v á s á r lesz f. hó 20-án varo-

sunkban. A vasar reggeli 7 orakor a varoshaza 

udvaran veszi kezdetet. 

— K o n t á r ép í t őmes te rek . Az enge-

delyhez nem kötött építő-ipar szanályozasa tárgyá-

ban fontos miniszteri leirat erkezett a szegedi keres-

kedelmi- és iparkamarahoz. Mig e rendelet részle-

teit közölhetnők, addig is meg kell említenünk, hogy 

Baross kereskedelmi miniszter reformintézkedései 

között ez nagyon messzeható dolog. Eddig Magyar-

orszagnan, ahol minden ember szeret a sajat kuny-

hójában lakni, majd minden falusi napszámos ember 

építőmesternek képzelte magat. Az 1884. XVII. t. c. 

nem akarhatott ezekkel kegyetlenül bánni. A nagy 

sereg kontár építészt jogainak teljes hatalyaban 

hagyta, sót a taragó es tapasztó-segédekre való te-

kintettel, még azt is megengedte, hogy az építési 

engedelyhez nem kötött építkezési munkalatok vég-

zésére, a legkezdetlegesebb képesség mellett is ön-

álló iparjogokat adjanak ki az I. fokú iparhatósa-

gok. Ennek a hatása az, hogy az építési kontárok 

száma nem hogy apadt volna, sőt szaporodott. Igy 

persze hiabavalók voltak nálunk az építő-iparosok 

részére fölállított, az allam és a városok által nagy 

költséggel fönntartott tanfolyamok és alsóbb iskolák 

látogatása is csaknem fölöslegessé vált az építő-

iparos pályara készülőkre, mivel a legtöbb község-

3. oidal. 

ben nem lévén építkezési rendszabály, az enge-

délyhez nem kötött épiő-iparosok egészen a templom 

építésig vitték bátorságukat. A miniszter rendelete 

jövőre megszünteti az engedélyhez nem kötött épí-

tészeti iparigazolvanyok kiszolgáltatását s az ilyen 

iparjogositvanyokkal bírókra nézve megszorítja az 

eddig üzöti korlatlan vállalkozást. ,Az építő mes-

terségek bármely agába tartozó munkálatoké zentuli 

csakis iparengedély alapján lesznek végezhetők." 
— Hibaigazítás. Bosszantó sajtóhiba [csúszott be 

lapunk mult számának „Tóth Kálmán adóügyitanácsnok* 

című 3-ik cikkében. Az álmos szedő ugyanis sajnálatunkra az 
emiitett cikk második hasábjának — felülről lefelé olvasva, 

a 23-ik sorban — gróf Szapáry Gyulát tiszta helyett „buta* jelle-

mű jelzővel illette. Mit is ezennel a valóságnak megfelöleg ki-
igazítunk. 

Hazánk és a főváros, 
— F ő p a p i k inevezések. Mérvadó körök-

ben bizonyosnak hiszik Scniauch Lőrinc, nagyvaradi 
püspöknek ka ocsai érsekke es Beiopotocky Kalman 
tábori püspöknek zágrábi ersekke való kinevezte-
tesét. 

Különfélék. 
— A j a p á n i n ő fényűzése. A japáni 

asszonyok hiusaga es fényűzési hajlama ismeretes. 
Főnüszkesége minden japani nőnek a selyemruha, 
helyesebben mondva, a selyemruhák, mert egy nem 
elég, egy jól öltözködő japani nőnek legalabb is 
három különböző selyem ruha kell egyetlen alka-
lomra. Egy rajta van, a többit — ha valahova megy 
— utanna viszik kosarakban. Látogatas közDen en-
gedelmet kér, hogy öltözetet valthasson s megmu-
tatja sorra az uj selyemruháit. — Így van ez a 
színházban is, hol a felvonások közt az elegáns japáni 
nő újra öltözködik. 

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

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szeotes—Szolnok. 
indul Szentes 

Tőke 

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

5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

, 7 ó. 
indul 8 ó. 

, 8 ó. 
, 9 ó. 

érk. 9 ó. 

Budapestre érk. 1 ó. 

éjjel, 12 o. 

éjjel, 12 o. 

d. e. 1 ó. 
d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. u. 

1 ó. 

2 ó. 

2 ó. 

3 ó. 

3 ó. 

3 ó. 

4 ó. 

7 ó. 45 p. éjjel, 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

Szolnok—Szentes. 
tí.-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. ejjel, 12 ó. so P- d. u. 
P.-Tenyő 4 ó. 43 p. ejjel, 12 o. 41 P- d. u, 
Kengyel , 5 ó. 11 p. éjjel, 1 ó, uy P- d. u. 

Martfű , 5 ó. 39 p. éjjel. 1 o. 36 P- d. u. 
T.-Földvár , 6 ó. 08 p. d. e. 2 ó. 03 P. d. u. 
Homok indul 6 ó. 20 p. d. e. 2 ó. 15 P- d. u. 
Kszt.-Márton , 7 ó. 10 p. d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 

Töke 7 ó. 38 p. d. e. 3 ó. 25 P- d. u. 

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

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

Félegy házáról 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. 
Csongi ádról 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. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között 

£rvényes 1891. martius 23-tól. 

Felfelé: 
Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán é . 

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

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szom-

baton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 

Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

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

Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 
I I ozstályra vétetnek fel utasok. 
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Van szerencsém Szentes város és vidéke t. kö-
zönségének becses tudomására hozni, hogy a bécsi 
egyetemi fogászati klinikán a fogászatot elsajátí-
tottam. Mai naptól kezdve lakásomon (I. t. 307. sz. 
hazamban) n aponk i n t 1 - 4 ó r á i g k ü l ö n 

fogászati rendelést 
is tartok és nemcsak fop- és gyökhuzást s a fo-
gak p lombá l ásá t (arany, ezüst és emaülal) 
végezem, hanem ugy egyes mú fogaka t , mint 
teljes fogsorokat a legnagyobb tökeletesseggel 
készítek. 

Ezenkívül azon kellemes helyzetben vagyok, 
hopy foghúzásokat a l ta tássa l is végezek, mély-
nél a fogak k ihúzása teljesen f á j da l om 
n é l k ü l történik. 

Magamat a t. közönség szíves bizalmába ajánlva 
maradtam tisztelettel 

Dr. Cukermann Soma. 

A Rambovszky-féle 
jelenleg M. MAYER IDA tulajdonát képező 

disz- és konyhakert 
egy, három, esetleg öt évre haszonbérbe ki-
adó; értekezhetni a feltételek iránt lapunk 
kiadóhivatalában. 

rraamefysi takarékpénztár 
részvénytársaság 8 

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

takarékbetéteket 
o kamatoztatás 

Üzletfeloszlatás! 

NYÍRI CERZON 
uri-utca III. t. 137. szám alatti saját házában (dr. Polatsek Albert ügyvéd ur 

X háza átellenében) lévő 

X rőfös üzletének teljes feloszlatása 
^ lolyián mindennemű röfös á ruk gyár i áron alOl 30 \ és 5O°|0 

X kaphatók. — Legfinomabb voal és kartonok 13 kr tó l , nő i 

5 ruhaszövetek 15 kr tó l kezdve. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX8XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Vörös disznópor. 
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X 
X 
X 
X 

Ezen gondosan készített és kipróbált pur igen jó és hathatos szernek bizo-

nyúlt a sertések között nagy pusztítást okozó o r b á n c (Rothlauf), l é p t & l y o g X 

(Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz emésztés, hasmenés (Ruhr, 

Durchfall) n á t h a és h u r u t ellen. 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként kétszer, ^ 

va^y háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkauálnyi kevertessék a ^ 

sűrű moslékba, vagy kölöii liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozza a sörte hullatást 

x x 
x 
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X 
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X 
X 
X 

5 ° o mellett. 5° o 

X 
és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt okozó bajnak ^ 

X veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 
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SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

díszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

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

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

gyors, pontos, Ízléses és j u t á nyos á r on . 

Ugyanitt a 

N T . « S I L A P " 
fdh-

cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonegyedik évi fo lyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

S t e a t o t , 1891 . NT»BMi t * t t m i F o m " * ? 7 » r » « a j t . ó j áQ 




