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Ugyanitt egyes számok is kaphatói . 

Mi lesz? . . . 
Mikor lesz városi közgyűlés? 

Ezen kérdéssel üdvözli egyik városi kép-

viselő a másikat. Már volt vagy három ter-

minus, mióta Stammer ur Szentes városának 

polgármestert cselekedett; de a terminusok 

sorra elmultak közgyűlés nélkül; pedig im 

már nemcsak a képviselőtestület tagjai; de 

a közönség körében is lázas érdeklődéssel 

néznek ama nevezetes közgyűlés elé, melyet 

egy kinevezett polgármester fog összehívni. 

Minő lesz ez a közgyűlés? Mi fog itt 

történni! — Minő fogadtatásban részesül 

majd Stammer ur polgármestere? Mind oly 

kérdések, melyek méltán tartják lázas izga-

lomban a kedélyeket. 

A közönség rendszerint kíváncsi, s bár a 

szentesi nép rendes körülmények között kon-

zervatív, most ő is kiváncsi, sőt több, ideges. 

Egy> jogaiban mélyen megbántott nép 

izgatottsága uralkodik a nép idegrendszerén, 

s ilyenkor a nép olyan, mint a szellemidéző, 

visszafojtott lélekzettel várja a médiumot. 

— Ez a médium most Stammer ur alkot-

mányos érzelmeinek torzszülötte, kit meg-

cselekedtek, hogy Szentes jogához ragasz-

kodó, szabadságszerető népének alkalmat, fé-

nyes alkalmat nyújtsanak megmutatni azt, 

hogy: mi sors vár Szentes közgyűlése előtt egy 

oly emberre, kit nem Szentes népének bizalma, 

hanem a hatalmi erőszak cselekedett pol-

gármesterré. 

Ezt a pillanatot nehezen várja Szentes 

város képviselőtestülete, mely ugy áll most, 

mint mikor a zsoltáriró Izráel népe nevében 

kiáltott az egy igaz istenhez, hogy: örö-

ködbe u r a m pogányok j ö t t enek ! 

Szentes népe így van ma. Érzi, hogy 

Stammer azon csizmákban, melyeket még a 

Bach-korszakban hordott, sáros lábakkal ta 

posott végig a városi képviselőtestület sza-

bad választási jogán. — Érzi minden tisztes 

séges embere a városnak, kiből nem halt 

még ki a népjog iránti tisztelet, hogy Stam-

mer szégyent, gyalázatot ejtett Szentes vá-

rosán, mikor a hatalmi erőszak nevében ar-

culvágta Szentes szabad választási jogát. S 

az a szégyen, gyalázat folt, mely Szentesen 

ejtetett, nem más, mint az az ember, ki Stam-

mer utálatos visszaélésének eszközévé vált. 

S ez a szégyen, gyalázat fo-t égeti Szentes 

minden önérzetes polgárának arcát, s ezt a 

foltot, melynek neve dr. Tasnády Antal, 

Szentes népe letörli arcáról, s ha nem megy 

le a politikai tisztesség mosdó vizével, tüzes 

vassal égeti le ez a nép azt a foltot, mely 

nem egyébb, mint az alkotmányos élet becs-

telenségének bélyege, melyet az a nép, mely 

milliókkal váltotta meg önredelkezési jogát, 

nem fog megtűrni szennytelen homlokán ! 

Tudja azt Szentesen mindenki, hogy nagy 

mosás iesz itt, hogy — ha kell — nem ma-

rad el a tűzkeresztség próbája se; mert szeny-

nyet és gyalázatot Szentes népe nem tűr el 

magán. 

Azért várják nehezen, visszafojtott lélek 

zettel, egy jogaiban megbántott nép méltó 

felháborodásával azt az első közgyűlést, me-

lyet Szentes meggyalázásával csinált polgár-

mester hiv össze. 

Azt mondják, hogy Stammer ur embere 

már nem is hi össze közgyűlést a megyei gyű-

lés előtt; megvárja, hogy kineveztetése a Zsi-

linszky-aera megpecsételtetéséül jóváhagyas-

sák, s akkor, mint megyeileg is megerősitett 

ember áll elő. 

Nem tudjuk, igy van-e? Azt se tudjuk, 

hogy a vármegye mit fog cselekedni; de azt 

tudjuk, hogy Szentes város polgármesteri szé-

két tisztességgel csak oly ember töltheti be, 

kit a többség bizalma helyez oda. S aki nem 

igy készül és nem ezzel a feltétellel indul 

Szentes polgármesteri székéhez, azt megerő-

sítheti a megye, rá duplázhat a miniszter; 

de Szentes népe azt a választási jog szégyen 

bélyegénél egyébnek nem fogja tekinteni, s ha 

e bélyeg nem akar lemenni a politikai tisz-

tesség vizével, leégeti tűzzel, leégeti vas-

sal; de nem tűri meg magán! 

Ezt jól megjegyezzétek! Q 

Az ujságirói tisztesség. 

Rendszerint finnyás helyzetbe jut az em-
ber, ha gavallér kérdésben nem gavallér em-
berrel, vagy a tisztesség fogalmai iránt kellő ér 
zékkel nem biró emberrel kell disputálni a 
gavallérság és tisztesség fogalma és ennek 
társadalmi konsekventiái felett- — Ilyen hely-
zetben vagyunk mi mindannyiszor, ha a „Szen-
tes és Vidékét* az ujságirói tisztesség dolgá-
ban akarjuk megleckéztetni; mert ez az új-
ság a tisztességgel ugy van, mint a struc-
madár a látás fogalmával. Ez a tiszteletre 
méltó madár ugyanis, ha üldözik, ugy vél 
üldözői elől menekülni, hogy bedugja fejét a 
homokba, s mert ő ekkor nem látja üldö-
zőit, hát azt hiszi, hogy ezek se látják őt. 

Mi is, ha nagy ritkán; — mert a „Szentes 
és Vidéke" lájbzsurnalisztikájával nem igen 
szoktunk foglalkozni, — rá mutatunk, hogy mily 
szemérmetlen ez az újság a valóság elferdí-
tésében, s mily készen áll a leginpertinensebb 
támadással, mihelyt az ő érdekszférája ezt 
ugy kivánja, akkor, hogy szégyenletes szere-
pét egy pillanatra leplezze, előáll, mint a 
futó tolvaj és tolvajt kiált, hogy a figyelmet 
magáról elterelje. 

Rámutattunk ugyanis, hogy mily jogta-
lanul és mily impertinentiával támadt ez a lap 
Fekete Márton főigazgatóra, amiért ez állítólag 

dr. Tasnády Antalt, Stammer ur derék polgár-
mesterét nem akarta engedni, hogy szavaz-
hasson a társulati közgyűlésen. 

S most ez a lap, mikor Fekete Márton 
főigazgató személyes felszólalása folytán kény-
telen hamis hirlelését és jogtalan támadását 
rektifikálni, előáll, hogy a „Szentesi Lap" 
nem mondott igazat, mikor rásütötte a „Szen-
tes és Vidéké-"re, hogy mily szemérmetlenül 
bánik némely újság — kritikája gyakorlásá-
ban — az ujságirói tisztességgel. 

No hát, hogy igazat mondott-e a „Szen-
tesi Lap", vagy nem? ideiktatjuk a „Szentes 
és Vidéké"-ből a Fekete Márton elleni táma-
dást és ugyanazon derék újság rektifikátióját. 

Igy szól a támadás: 

, Felhívásra, névszerint tőrtént a szavazás, az 

érdekeltség vonalán eső községenként. Szentes városra 

kerül a szavazás sora és mikor Tasnády Antal dr. 

polgármester előáll, hogy tőrvényadta jogát azon 

szentesi kisgazdák érdekében gyakorolja, akiket kép-

viselni köteles, — felszólal Fekete Márton társulati 

főigazgató, hogy ezt a szavazást kifogásolja, mert 

— mint mondá — a polgármesternek erre nincs 

meghatalmazása. 

A szavazáson jelenlevők dicséretére legyen 

mondva, hogy ezt a felszólalást egyértelmű felhá-

| borodással fogadták. 

És valóban minden tisztelet dacára, melylyel á fő-
1 igazgató ur személye iránt vagyunk, — mi is meg-

botránkoztunk ezen felszólalásán, melyet ő tőle, mint 

társulati tisztviselő, tehát érdekelt féltől, vártunk leg-

| kevésbé. 

Mert az lehet, hogy Fekete Márton Szentes 

városi képviselő, mint ilyen, Tasnády Antal dr. pol-

gármesterré megválasztatását nem tartja törvényes-

nek, ez felfogás dolga és ez ellen a törvényes jogor-

voslatot keresheti is a kellő formák közt, illetékes 

helyen; de, hogy Fekete Márton társulati főigazgató, 

mint ilyen, a szentesi dolgokat hajuknál fogva be-

vonszolja a társulati közgyűlésbe, hogy ezzel a pol-

gármester-ellenes pártnak, hogy ugy fejezzük ki magun-

kat, a város nyilt pellengérezésével — szolgálatokat 

tegyen: ez méltán hivja ki megbotránkozásunkat. 

Hogy pedig a felszólalás semmi egyéb nem volt, 

mint a polgármesterre alkalmazott, esetleg bosszan-

tásara vagy pellengérezésére szánt tűszurás, ez két-

ségtelenül kitűnik abból, hogy Makó város polgár-

mesterének sincsen a fentjelzett szavazati jog gya-

korolásárasemmi egyéb külön meghatalmazása, csupán 

a tőrvényadta jog, - ezt Makó város polgármestere 

ki is jelentette a szentesi polgármester ellen történt 

felszólaláskor, — ós dacára ennek, Fekete Márton 

főigazgatónak még eddig soha sem jutott eszébe, a 

makói polgármester szavazati joga ellen felszólalni, 

vagy azt kifogásolni, mint most Tasnádyval csele-

kedte, holott a makói polgármester már évek óta él 

törvényadta szavazat-jogával.' 

E támadást, melyért az illető lapot meg-
róttuk, nevezett „Szentes és Vidéke" mult 
számában a következőleg igazitja helyre : 

„É hírünket szavahihető forrásból mentettük és 

ugy — ahogy adtuk, igaznak kelle azt tartanunk 

minden részében, természetesen abban is, hogy Fe-

kete Márton társulati főigazgató volt az első, aki 

Szentes város polgármesterének, a város képviselet 

nélküli kisbirtokosai nevében gyakorolt szavazatjogát 

kifogásolta. 



4. oldal. 

A í. hó 18-án azonban ez iránt Fekete Márton 

társalati íőigazgató részéről megkerestetvén, a tőle 

kapott és Tasnády Antal dr. polgármester által is 

megerősített felvilágosítás folytán, kötelességünknek 

tartjuk — a hírlapírói tisztesség megóvása szem-

pontjából is — ez ügyben hozott és téves informá-

ción alapuló első hírünket rektifikálni. 

Megjegyezzük azonban e rektifikálást megelő-

zően a következőket: 

Lapunk tarsszerkesztője személyesen volt jelen 

a társulat közgyűlésén, de — mert a szavazás ide-

jére a gyűlés felfüggesztetett, akkor, amikor az em-

lített kellemetlen incidens felmerült, nem volt bent 

a gyűlésteremben, az ott akkor történteket tehát, 

ugy, ahogy lapunkban előadva voltak, más — fel-

tétlenül megbízható és szavahihető egyéntől, közgyű-

lési tagtól hallotta, aki még akkor is megbotránko-

zását fejezte ki a történtek felett. 

Ezek előrebocsátásával a fölmerült incidenst, 

Fekete Márton és Tasnády Antal dr. egybehangzó 

kijelentései alapján, következőleg adhatjuk -- a való 

tényállásnak megfelelően — elő: 

Mikor a szavazatszedő-bizottság községenként 

és névszerint hivta fel a szavazókat, Szentes város 

képviseletében Sarkadi-Nagy Mihály polgármestert 

szólította, Fekete Márton társulati főigazgató kijelen-

tette, hogy Sarkadi-Nagy Mihály nem fog — mint 

polgármester — szavazni, miután ma megszűnt pol-

gármester lenni. 

Ekkor lépett elő Tasnády Antal dr., kijelentvén, 

hogy Szentesnek ő a polgármestere, mire néhányan 

szavazatjogát kifogásolták. 

Tasnády erre felmutatta „a szentesi polgár-

mesteri hivatalnak" szóló közgyűlési meghívót, amire 

ismét Fekete Marton társulati főigazgató szólalt fel, 

hogy: „a közgyűlési meghívót ő küldte el a felmu-

tatott cimre, azonban a névjegyzékbe Tasnady An-

tal dr. nincs felvéve, mert nem jelentetett be Szentes 

részéről." 

Fekete Márton főigazgató ur kijelentette előt-

tünk, hogy ezt a felszólalást a legjobb akarattal 

tette s ép azért, hogy Tasnády szavazatjoga még 

kifogás alá se jöhessen és a főigazgató ur ezen ki-

jelentésében nemcsak okunk nincsen kételkedni, sőt 

el kell ismernünk a jó akaratát annyival inkább, 

mert közvetlen reá, mint mondja, a társulat elnöke 

is közbevetette magát, figyelmeztetvén a szavazat-

szedő bízottságot hogy minden kellemetlenkedést 

SZENTESI LAP. 

kerüljenek, mert, mint mondá: akinek valakivel 

baja van, intézze el kint, de ne a társulat kebelében, 

a gyűlés alatt." 
* 

* * 

Már most mi csak azt kérdjük, hogy 
összefér-e az újságírói tisztességgel, hogy egy 
lap egyik számában ugy támadjon, mint fönt 
bemutattuk, s mikor támadásáért farkára 
lépnek, ugy védekezzék, mint ezt itt látjuk. 
S ugyanekkor lapunk ellen fordul, hogy mi 
nem mondtunk igazat, mikor ezt a szédel 
gést megtámadtuk. 

Teszi-e ezt egy tisztességes lap? 
Nem! 

— A perrendtar t ás módosí tása . Az 

igazságügyminiszter, mint a „Jogi Szemle" értesül, az 

országgyűlésnek még ebben az ülésszakban sürgős 

tárgyalás végett törvényjavaslatot fog a képviselő-

ház elé terjeszteni a polgári perrendtartás novellá-

ris kiegészítése és módositasa tárgyában. E novella 

legfőbb célja a felső bíróságok hátralékainak meg-

szüntetése arra az időre, a mikor a szóbeliségen 

alapuló perrendtartása életbe lép, a mi, az igazsag-

ügyminiszter szándéka szerint, körülbelül két év 

múlva tog megtörténni. 

A novella a hátralékok megszüntetését három 

módon akarja elérni. Először a kir. törvényszékek-

nek fölebbviteli forumokká átalakítása altal. E sze-

rint ama sommás ügyekben, a melyeknek targya 

kétszáz forint értekei meg nem halad, a törvény-

székeknek három tagból alló felebbezési tanaesai 

tognak masodfokuan ítélni. E másodfokú íteletek 

eiien, ha a per tárgyanak értéke az 50 frtot meg-

haladja. a kir. táblához történik a fellebezés, de 

csak akkor, ha a törvényszék megváltoztatta a járás-

bíróság Ítéletét. 50 frton aluli sommás ügyekben a 

törvényszék (másodfokú) Ítélete ellen nincs további 

felebbezés. A második mód : a fölebbvitel korláto-

zása a sommás eljarasban. E végből a novella az 

1881. LIX. tc. 47. §-át — a mely a sommás bíró-

ság előtt vitt kártérítési és 200 frt értéken felülj 

nem készpénzbeli követelesekre nem terjed ki — 

minden sommás ügyre, a sommás visszahelyezesi 

perekre is, ki fogja terjeszteni, ugy, hogy a kir. táb-

lához felvitt és ezáltal helyben hagyott ügyet a kir. 

kúriához semmi esetben sem lehet majd fölebbezni. 

123. szám. 

Miután pedig a kir. tőrvényszékek munkaköre a ter-

vezett intézkedésekkel fölötte bővülne, a novella, a 

törvényszékek hatáskörebe tartozó amaz ügyek elin-

tézését, a melyek az ellenfél meghallgatasa nélkül 

intéztetnek el, nagyrészt kirendelt törvényszéki birákra, 

mint egyes birákra bizza, a mint az a telekkönyvi 

ügyekben (1889: X X I X . t.-c.) és a sommás bánya-

visszahelyezési ügyekben történik. Hogy azonban a 

felső bírósagoknak is hasznukra váljék az elsőfokú 

társasbiróság hatáskörének módosítása, a novella 

azt tervezi, hogy amaz ügyekben, melyekben az első 

fokon egyes biró járt el, a második fokon, — mint 

eddig is — három, a harmadikon pedig őt biró 

ítéljen ; a törvényszékektől felebb vitt ügyekben pe-

dig — és e tekintetben még nem jött létre határo-

zott megállapodás az igazságügyministérium kebelé-

ben — a táblákon négyes, a kúrián pedig hatos 

tanácsok működnének a tanácselnök döntő szava-

zatával. Végül megemlítjük még azt is, hogy a járás-

bíróságok hatáskörébe utalt büntető ügyek főlebb-

vitele tekintetében is készül egy, az 1883. évi VI. 

törvénycikket kiterjesztő javaslat, mely szintén a 

felső bíróságok munkahalmazinak apasztását cé ózza. 

Helyi és megyei hirek. 
— E s k ü v ő . Szathmdrij Maiiska kisasszonyt, 

Szathniary Ede ügyvéd kedves, müveit lelkű leányát 

f. hó 31-én vezeti oltárhoz a helybeli rom. kath. 

templomban Basa József uradamli ispán, Pallavicini 

Sándor őrgróf urada'mából. Az esküvő a mondott 

napon d. e. 11 órakor lesz szük csaladí körben. 

— Diszes esküvő, volt f. hó 21-én dél-
előtt 11 órakor a helybeli reform, templomban. 

E napon vezette ugyanis oltárhoz Stammer János 

posta- és távírda kezelőtiszt Komáromy Ilonka kis-

asszonyt, Komaromy Lajos ármentesitő tarsulati mér-

nök szeretetreméltó, művelt lelkű nővérét. Ezen 

esküvőnél a násznagyí tisztet a menyasszony részé-

ről Kiss Zsigmond ügyvéd, a vőlegény részéről 

Stammer Sándor alispán teljesítettek. 

Ugyancsak f. hó 21-én délután 3 órakor esküdött 

örök hűséget a helybeli ref. templomban Vass Ferenc 

fiatal iparos Halász Dániel kedves leányának: Esz-

tikének. 

— A megpofozot szerkesztő pere. 
Banfalvi Lajost, a „Szentes és Vidéke" társszerkesz-

A „SZENTESI LAP" TÁRCAM 

Szomorú nóták. 
ii. 

Meg vagyok én verve, 
Meg vagyok én verve, 
Az Isten kegyelme 
Felém soh'se fordul, 
Rám emeli fejét a féreg a poriul. 

El vagyok átkozva 
Csupa búra, rosszra ; 
Nincs a ki szeressen, 
A boldogság révét hasztalan keresem! 
Mért nem szakad vége ! 
A sok szenvedésre 
Jönne sir nyugalma, 
Bár volnék mielőbb kiteritve, halva. 

Kár se lenne értem! 
Ki örült, hogy éltem ? 
Most csak bánt mindenki, 
S ha meghalok, tudom nem sirat meg senki 

Rudnyánszky Gyula. 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 108 

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

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

Klausenburg felelet helyett hálásán szorongatá 
meg az orvos feléje nyújtott kezét, s bár arca még 
miudig borús volt, szemeiből remény sugárzott. 

Az orvos egy ideig meghatottan szemlélte a 

nagy lelki fájdalommai küzdő embert, s csak mikor 

ez felemelkedett székéről, hogy távozzék, szólalt meg 

újból. 

— Bizzék bennem s remélje a legjobbat, — 

monda, — de hogy célunkat minél biztosabban el-

érjük, a dologról sem Hildának, sem Reinhardnak 

nem szabad megtudni semmit, különösen Reinhard-

nak nem, akinek mindenben éles látása van, s aki-

nek egy Verhagen Richárd a tanácsadója. Ön bizo-

nyára ismeri Verhagent, s igy azt is tudja, hogy 

mindennapos Reinhardnál. Nem tett még említést 

Reinhard ez emberről? 

— Nem, mindössze tegnap ejtett el róla egy 

pár szót. Tudakozódtam is felőle nyomban, de 

annyira fel volt iránta indulva, hogy csak nehezen 

tudott magán uralkodni. 

— S mit mondott róla? — kérdé az orvos 

mohó kíváncsisággal. 

— Határozott felelet helyett kitérő választ; 

mindazonaltal annyit mégis sikerült megtudnom, 

hogy gyűlöli őt; mert szemtelen gaznak nevezé. 

— Ah, hát már ennyire vannak? — raormogá 

magában az orvos, majd fenhangon kérdé: S egye-

bet nem mondott? 

— Nem, vagy igen; mert beszédében nem volt 

semmi összefüggés. Nem vehettem ugyanis ki, hogy 

kitiltotta-e házából, vagy pedig ezután akarja ezt 

megcselekedni? — annyit azonban megtudtam, hogy 

összeszólalkozásnak kellett közöttük történnie. 

— Bár ugy volna ! — kiáltá az orvos, — mert 

ez által csak a mi malmunkra folyna a viz. Nekem 

ugyanis az a gyanúm van, hogy ez a Verhagen vala-

melyes titok birtokában lehet s fenyegethette Rein-

hardot, hogy pénzt csikarhasson ki tőle. — Erre 

nézve nem ejtett el valamit ? 

De igen. Reinhard szemtelen követelésről, há-

látlanság és kapzsiságról beszélt, a nélkül azonban, 

hogy nevet emiitett volna. Ha ismét előhozza e 

dolgot, majd kérdezősködöm tőle. 

— Ugy, ugy! — mondá az orvos kezeit dör-

zsölgetve, — a gyűlölség okát minden áron meg 

kell tudnunk. Amennyire én Verhagent ismerem, ő 

egy indulatos, szenvedélyes ember, aki semmiféle 

sértést nem tűr el. S aztán, ha lehetséges lesz 

Reinhard ellen használni szándékolt fegyvereit a ma-

gunk számára biztosítani . . . ó n persze ezt most 

még nem érti, bővebb felvilágosítást pedig csak ké-

sőbb adhatok. 

— Ismeri talán ön ezen titkokat, hogy belőle 

oly hatásos fegyvert vél kovácsolhatni ? — kérdé a 

pénztárnok meglepetve. 

-— No csak ugy gyanítom, — válaszolt az orvos, 

— de ha gyanúm alapos, ugy nincs kétségem a 

felől, hogy oly fogást teszünk, melylyel esetleg nya-

kat szeghetjük. Ennek a gyanúnak azonban mind-

addig nem szabad kifejezést adnunk, mig bizonyítékok 

nmcsenek kezeink között. 

— Én ezen bizonyítékok dacára ís félek, hogy 

Reinhard ravaszságán minden tervünk megtörik, — 

sóhajtá a pénztárnok, — mióta leányomnak jegyese, 

nagyon kiismertem őt. 

— Hát mi nem lehetünk ép oly ravaszok? 

— Igen, csakhogy a kötelezvény az ő kezében 

van, s nem hiszem, hogy kiadja. 

— Majd meglátjuk ! 

(Folytatása következik.) 
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tőjét, a lapjában elkövetett durva sértegetésekért, 

Tóth Kálmán volt adóügyi tanácsnok, mint ezt annak 

idején megírtuk, felpofozta. Nevezett szerkesztő pa-

naszt emelt Tóth Kálmán ellen s ezen panasz folytán 

döntött tegnap délelőtt Gál Sándor járásbiró a felett, 

hogy hány frtért lehet Bánfalvi orat felpofozni? Ol-

vasóink emlékeznek rá, hogy annak idejeben, mikor 

ezen szerkesztői megbotozás történt, Bánfalvi nyíl-

tan azt hirdette a .Szentes és Vidékéiben, hogy 

Tóth Kálmán nemcsak őt, de Bánfalvinét is meg-

ütötte, s ezen allitásból eredt aztán Tóth Kálmán 

és Székely László között az a lovagias affair, mely-

nek következménye a felek között párbaj lett. Bán-

falvi most, mikor panasza folytán ez az ügy a jbiró 

előtt tárgyaltatott, hogy Tóth Kálmán tettét súlyo-

sabb ítélet alá vonathassa, a bíró előtt is fentar-

totta azon vadját, hogy Tóth Kálmán nemcsak 6\ 

verte pofon, de a feleségét is megütötte, s ennek 

igazolasara Götzl Berta kisasszonyt is beidéztette 

tanuul. A tanú azonban Bánfalvi ellen vallott, s igy 

kitűnt, hogy ez az ember ebben is hazudott, s igy 

igaza volt Tóth Kálmánnak akkor, mikor azt irta 
Bánfalviról, hogy ez az ember képes volna a felesége 
két zápfogát is kiütni, csakhogy magát jobban meg-
fizettethesse. — S igy, miután Tóth Kalman maga 

is beismerte, hogy Banfalvit felpofozta, a biró a 

vadnak igazolatlan részét elejtette és a „Szentes és 

Videke" társszerkesztőjének íelpofozasáért 50 frtban 

marasztalta el. Tóth Kalman ezen ítéletben megnyu-

godott, Banfalvi pedig felebbezett. Nyilván 100 irtot 

akarna. 

— A m e g y é r ő l . Vármegyénk köztörvény-

hatósági bizottsaga f. évi október hó 30 án rendes 

közgyűlést tart. E t megelőzőleg október 29-én dél-

előtt 9 órakor az állandó valasztmány, délután 3 

órakor pedig a számonkérőszék fog ülésezdi. 

— H a r m a d i k artéz i k u t Szentesen. 
Tulajdonképen azonban csak a második, mivel a 

szentesi részvény gőzmalom által korabban munkába 

vett másod'k ártézi kut még mind e mai napig sem 

készölt el. Mint annak idején hírt adtunk róla, Zsol-

dos Ferenc fakereskedő és téglagyáros saját üzlet-

telepén ártézi kutat furat. A munkalatot a gyár-

tulajdonosjeles képzettségű fia, Zsoldos Ferenc gépész-

mérnök vezette és végezte kitűnő sikerrel, amennyiben 

f. hó 20-an este 232 méter mélyen ráakadt az igazi 

forrasra, melyből percenként háromszáz liter viz 

bugyog fel a föld szine fölé akalmazott csövön. Az 

uj ártézi kut vize kénes szagú, 17 fog meleg s víz-

bősége sokkal nagyobb, mint a városi artézi kuté, 

— H a l o t t a k nap j a és a vasá rnap i 
m u n k a s z ü n e t . M nden^zentek napja ez évben 

vasarnapi napra esvén, hogy a vasarnapi munka-

szünet törvénye senkit ne gátoljon kegyeletenek 

szabad gyakorlásában, a kereskedelmi mmiater ren 

deletet bocsájtott ki, melyben kivételképpen megen-

gedi, hogy november 1-én a temetők, egyházak, 

sirok és kripták díszítéséhez szükséges cikkek egész 

nap elárusíthatok, a díszítéshez okvetlenül szüksé-

ges ipari munkák végezhetők. 

— S z í n h á z . Színházunkban kedden este Új-

vári Terézia k. a. jutalomjatékaul Sz'gligeti Ede 

régi jó Cigányát elev nitették fel, a címszerepben 

Mezey Bela igazgatóval. Az előadáson szép szamu 

közönség vett részt, mely a kisasszony játékát, ki 

Rózsi szerepében egyikét nyújtatta legjobb alakítá-

sainak, — gyakori taps és kihívással jutalmazta. 

Különösen nagy hatást ért el jutalmazott az őrülési 

jelenetben, melyet Mezeyvel oly sikerülten oldott 

meg, hogy becsületére vált volna igen sok elismert 

drámai tehetségnek. Sajnos, a többi szerep'őkről 

ezutta! semmi dicséreteset nem mondhatunk. Újvári 

Terézt tisztelői csinos boukéttal tüntettek ki. — Teg-

nap, csütörtökön, „A sabinnök elrablása• helyett, 

melynek partitúrája nem érkezett meg, Bercik Ár-

pád mulattató vigjatéka, az nAz igmándi kispap u  

került szinre kerek, összevágó előadasban, s dacara, 

hogy az utolsó percben rántottak elő szinészeink, 

az előadás teljes sikert ért el. Különösen excellált 

ez estén. M. Till Róza asszony, ki Zsuzsi szerepé-

ben minden tekintetben kabinetalakilast nyújtott, s 

sikkes játékával teljesen meghódította a csekély számú 

közönséget. Része van még az est sikerében Újvári 

SZENTESI LAP. 

Teréz és M^zeynek, valamint Fekete Ignác, Szelényi 

Emília és Kardosnak is. Ma, pénteken, M. Till Róza 

igazgatónő jutalomjátékául Gsiky Gergely 100 arany 

akadémiai dijat nyert kitűnő szinmüve, aA vasember• 

fog szinre kerülni, melyre különösen felhívjuk szin-

pártoló közönségünk figyelmét. Jutalmazandó Editet 

fogja személyesíteni, mely szintén egyik jobb 

szerepei közé tartozik. 

— N y i l a t k o z i k Kristó-Nagy István uram 
a »Szentes es Videké*-Den és vedekezik lapunk azon 
allitasával szemben, mintha ő a tarsulati közgyűlésen 
a szentesi ref. egyház szavazataval odaigyekezett volna 
hatni, hogy Balogh János és tarsai kimaradjanak a 
központi választmányból. — Szinte mulatsagos az 
öreg Kristó védekezése, s azért nem is csinálunk 
abból komoly dolgot, csak annyit ajanlunk a szen-
tesi ref. egyhaztanacsnak, hogy bízza jogát más 
emberre. Kristó-Nagy István politikai erkölcse messze 
alatta ail a szentesi ref. egyház nyílt, egyenes gon-
dolkozásmódjanak, lévén ő Stammer huszarja, s innen 
van az, hogy Kristó uram nyilatkozata nem fog meg-
indítani senkit, hogy ő igazat mondana, s mi vele 
szemben fentartjuk állitasunkat. 

— Az adóbasa megy. M nt a .Szegedi 
Napló" bari olvassuk, Vadász József h. pénzügyigaz-

gató, akinek tulbuzgosagabol a pénzügyminiszter 

Magyar József h. polgármester ellen is felelősséget 

rendelt el, Szegedről közelebb át fog helyeztetni. Az 

áthelyezés mar csak rövid idő kérdésé, s igy végre-

valahara megen a közönség az örömet, amidőn 

megszabadul az adóügyek terén semmi kimeletet 

nem ismerő h. igazgatótól. Vadasz József utódja — 

ugyancsak a Sz, N. szerint — Szigethy Vilmos lesz. 

— Tüzesetek. F. hó -1-én két tűzesetről 
vettünk ertebiiest. Egyik delelőtt 9 orakor a varos 
belterületen, a nagyyeudeglő udvaran, a másik dél-
után 3 - 4 óra között a külterületen, Varga Imre 
alsóreti tanyajan, a kongó-ut mellett ütött ki. A nagy-
vendendeglő udvaran lellobbant tüz szerencsére nem 
okozott nagyoob veszedelmet, s még csirájaban el-
lojtatott. Itt egy üst kátrány gyuladt meg, tüstten-
gerbe fojtva az egész udvart. — A délutáni tüz mar 
tetemesebb kart okozott, a mennyiben Varga Imre 
karara két boglya szenat s egy törekkel megrakott 
melléképületet hamvasztott el. 

— Késelő katonaszökevény. Sándor 
István, szentesi ílletősegü, a bajai huszár szazadhoz 

f. hó 1-én bevonult újonc, mint a „Szegedi Napló" 

irja, — hamar megunta a gyöngy életet, mert már 

8 nap múlva megszökött a szazadtol. Rapits Jabab 

uajai ember a vodicai uton gyalogló huszárt kér-

dőre vonta, hogy hova megy ? — .Kubikolni !u — 

volt a valasz. — „Eoöen a fenyes mundérban ? 

Jöjjön csak vissza a varosba!" — És kiserte vissza 

a szökevényt, aki azonban kést rántott és Rápicsot 

mellbe szúrta. A kes szerencsére a mell-esonton 

megakadt és csak könnyű testisértest okozott. A 

ketsegbeesett dezentort Katanits József külőr letar-

toztatta és bekísérte a rendőrséghez, amely Sándor 

Pistát viszont a szazad paraucsnoksagnak szolgál-

tatta át. — A bajai huszár századnál ugy látszik, 

nem valami gyöngy élete lehet a katonanak, mert 

onnan f. hó 20-an ismét megszökött egy huszár. 

Varga Sándornak hívjak, makói ilietősegü. Körözik. 

— V á s á r . A mindszenti elöljáróságtól vett 

ertesites szerint, az ottani legközelebbi országos vá-

sár kedden, azaz f. évi októoer ho 27-én fog meg-

tartatni. 

— H a d m e n t e s s é g i d i j a d ó . A hadmen-

tességi díjkötelesek érdekében alkalomszerűnek tart-

juk közölni, hogy a f. évre kirótt hadmentességi 

dij október hó 1-én esedékessé vált, ezt a díjköte-

lesek kamat nélkül november 15-ig kötelesek meg-

fizetni, a ki azonban tartozasat a kitűzött időre le 

nem fizeti, a kivetett összegnek egy évi kamatját 

lesz kénytelen megfizetni. 

— L a p u n k nyomdájában két, legalább egy 

gimnaziális osztályt végzett, jó házból való fiu, 

tanoncul azonnal felvétetik. Jelentkezni a kiadóhiva-

talban lehet. 

S ddal. 

Hazánk és a főváros, 
— Ela jándékozot t főnyeremény. A 

zágrábi kiállítás sorsjatekkal volt összekötve, s a 
sorsjáték rendező bizottsága a befolyásos emberek 
számára sorsjegycsomagokat küldött szét és minden 
ily csomagba tiz sorsjegyet tett, melyek fejében az 
öt forintok szépen be is érkeztek. Egy Zágráb köze-
lében lévő nagyobb község lelkipásztora is kapott 
ily sorsjegyküldeményt. A tisztelendő ur nyerte meg 
a 10,000 frankos főnyereményt. A bizottság, miután 
meggyőződött arról, hogy a nyeremény csakugyan 
a papot illeti, sietett őt arról értesíteni, hogy a 
10,000 frankot csillogó Napoleon-aranyokban a ke-
reskedelmi banknál bármikor felveheti. Végre jött a 
level a tisztelendő úrtól, melyben megköszöni az 
értesítést és kijelenti, hogy a nyeremény nem őt il-
leti, miután a sorsjegyek közül kilencet egyházköz-
ségének legkedvesebb gyermekei között osztott szét. 
Rendkívül örvend azon, hogy a szerencse egy szegény, 
de jóravaló becsületes paraszt embert tüntetett ki 
kegyével. Ennek adta ugyanis azt a sorsjegyet, mely 
a főnyereményt nyerte meg. A rzerencsés ember 
jelelentkezett is nemsokára és nagy gyönyörűséggel 
seperte be az ezreseket, melyekhez igazán a legrit-
kább véletlen jutatta. 

— A legnagyt bb boros hordó pusztulása. A régi iskolai 
könyvekben is benne volt, hogy Tata egyik nevezetessége nz 
Esterházy grófok óriási hordója. Két szazadon keresztül állott 
Tata mellett a báji szőlőhegyi pincékben és 2500 hektoliteres 
űrtartalmánál fogva messze túlszárnyalta a monarchia legnagyobb 
hordóit A jobbágyság idejében ebbe a hordóba hordták a hű-
béresek a t'öldesuroknak járandó tizedet, annak eltörültével 
pedig az Esterházy uradalmak bortermését helyezték el benne. 

! Két tized óta már használhatatlan állapotban volt a hordó, 
a mennyiben három dongája elrohadt és nem találtak az or-
szágban oly nagyságú fát, a melyből azokat pótolni lehetett 
volna Az 1885-ki országos kiállításra fel akarták szállitani 
Budapestre, külön vasúti kocsikat készíttettek volna hozzá, de 
az intéző körök lemondtak e tervükről, mert a végeigyöngü-
lésben szenvedő hordó nem állta volna ki a hosszú utat. A 
nagy hordó a napokban összeroskadt és most csak óriási don-
gája és hatalmas vasabroncsai tanúskodnak a nagy idők letűnt 
fényéről, 

Külföld. 
— Az orosz Ínségesek száma felül-

múlja azok képzeletét is, a kik a fehér car biro-
dalmanak a viszonyaival eléggé tisztaban vannak. 
Mint egy pétervári taviratból tudjuk, Oroszország 
lakossaga közül harminckétmillió küzd a nyomorral, 
tehát körülbelül kétszerannyi, mint egész Magyar-
ország népessége. Ennek a rettentő ínségnek az eny-
hítésére ugyan édes keveset fog érni az, a mar han-
goztatott terv, hogy a car az idén nem ad udvari 
bált, hanem az ily célokra szánt költséget az éhezők-
nek adja. A nyomor tizenhárom kormányzóság te-
rületére terjed ki, mig nyolc más kormányzóság 
területén szórványosan jelentkezik. Legjobban dul a 
szimbirszki és a kazáni kormanyzoságokban, a hol 
a parasztok oly kenyérrel elnek, mely egyharmad-
rész rozshtből, s két harmadrész makkból, gyökerek-
ből stb. áll. 

Egy, könyvezetés és magya r leve-
l e z é sben teljes jártassággal biró férfi 
alkalmazást keres olyan egyénnél, hol 

legalább két-három órai napi munkát végez-
het. Szives ajánlatok »Szerény* cim alatt e 
lapok kiadóhivatalába kéretnek. 

indul 

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

Érvényes 1890. október 1-től. 

Szentes—Szolnok, 
5 ó. 35 p. 

6 ó. 11 p. 
6 ó. 51 p. 
7 ó. 23 p. 
7 ó. 41 p. 

, 7 ó. 59 p. 
indul 8 ó. 34 p. 

8 ó. 55 p. 
9 ó. 16 p. 

kőzött.; 

Sentes 
Tőke , 
Kszt.-Márton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
P.-Tenyő 
Szajol 
Szolnok érk. 9 ó. 44 p. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. 

éjjel, 12 o. 05 
éjjel, 12 o. 41 
d. e. 1 ó. 20 

1 ó. 52 
2 ó. 17 
2 ó. 36 
3 ó. 11 
3 ó. 31 
3 ó. 55 
4 ó. 25 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 7 ó. 45 p. 

Szolnok—Szintet. 
B.-pestről indul 9 ó, 

Szolnok 
Szajol 
P.-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
T.-Földvár 
Homok indul 6 ó. 
Kszt.-Márton , 7 ó. 
Tőke , 7 ó. 

Szentesre érk. 8 ó. 

3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 

40 
45 
20 
43 
11 
39 
08 p. 
20 p. 
10 p. 
38 p. 
13 p. 

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

8 ó. 15 p. 
11 ó. 47 p. 
12 ó. 20 p. 
12 ó. 41 p. 
1 ó, 09 p. 
1 o. 36 p. 
2 ó. 03 p. 
2 ó. 15 p. 
2 6. 52 d. 
3 ó. 25 p. 
4 ó. — p. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
éjjel. 

d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

Hirek a szomszédból. 

— Színész esküvő. Bérén yi Géza, Makó 
Lajos szegedi szintársulatanak fiatal titkára, f. hó 

22-én vezette oltárhoz Marjalaky Vi'tma kisasszonyt 

Debrecenben. 

A Rambovszky-féle 
jelenleg M. MAYER IDA tulajdonát képező 

disz- és konyhaker t 
egy, három, esetleg öt évre haszonbérbe ki-

adó ; — értekezhetni a feltételek iránt lapunk 

kiadóhivatalában lehet. 



4. oldal. 

Kongó-utak építése. 
(A szegedi kereskedelmi és iparkamara kezdeményezése.) 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara egyik 

ez évi első üléséből fölterjesztést tett a kereskede-

lemügyi miniszterhez az alföldi kőzutaknak kongó-

téglából való kiépítése targyában, amivel egyszers-

mind az alföldi agyagipar és téglagyártás előmoz-

dítását is célozta. 

A kamara ezen fölterjesztésére a kereskede-

lemügyi miniszter következő leiratot intézte a sze-

gedi kamarához : 

,Az alföld közútjainak különösen kongó-tégla 

burkolattal való megépítése tárgyában f. évi április 

hó 12-én tartott teljes üléséből 1053. szám alatt 

hozzám intézett fölterjesztésére, a következőkről ér-

tesítem a kamará t : 

Helyeslem a kamarának azon fölfogását, hogy 

az alföld közútjainak minél nagyobb mérvű kiépí-

tése a kereskedelem és ipar emelésére elsőrendű 

fontossággal bir, — továbbá hogy az 1890. évi I. t.-c. 

üdvös rendelkezései mellett is lényeges föltétel az, 

miszerint az utépités aránylag mérsékelt költséggel 

legyen megoldható. 

Azon nézetének érdemleges és alapos meghi-

rálhatasa végett azonban, mely szerint az érintett 

megoldás az alföldön ugy volna reményelhető, ha 

a tartósságra és hasznavehetőségre nézve előnyösen 

kipróbált kongó-téglautak építtetnének, szükséges-

nek tartottam az ország különböző vidékein, főleg 

azonban az alföldi varmegyékben létesített kongó-tégla 

burkolatu és macadam rendszer szerint, kőanyaggal 

létesitett közutak épitésí- és főnntartási költségeire 

vonatkozó adatokat beszerezni, hogy ugy az építési, 

mint a főnntartasi költségek tekintetében összeha-

sonlítást tehessek. 

A beérkezett adatokból arról győződtem meg, 

hogy a kongó-tégla burkolatu közutak építése rend-

szer szerinti kőutak építésénél, továbbá, hogy a 

kongó-tégla utnal csak a fönntartás olcsóbb azon 

esetben, ha az ahhoz szükséges anyag, t. i. a homok 

jó minőségben olcsón beszerezhető és ha a tégla-

burkolat fönntartása oly gondos, hogy a burkolat 

javításának szüksége hosszú időn át nem áll be. 

Ezek szerint az alföldi kőzutaknak a macadam 

rendszer helyett kongó-téglával leendő kiépítési költ-

ség szempontjából altalánosságban igazulva nincs s 

azon körülmény folytán, mely szerint az olcsó fönn-

tartás első föltétele alkalmas és olcsó homok besze-

rezhetese, a kongó-tégla burkolatu közutak épitése 
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főleg akkor látszik indokoltnak, ha az érintett anyag 

olcsó és jó minőségben való nyerhetése elérhető. 

Tekintettel a föntebbiekre, mely szerint a kongó 

tégla utépités bizonyos föltételek alatt és körülmé-

nyek közt előnyös lehet s tekintettel arra, hogy az 

alföldi agyagipar föllendülését magam is fölötte óhaj-

tom, azon alföldi törvényhatóságoknak figyelmét, 

melyeknél a kőzutaknak kongó-tégla burkolattal való 

megépítése indokoltnak és előnyösnek mutatkozhatik, 

a kongó-téglaépitésre egyidejűleg fölhivtam. 

A kamara által is óhajtott cél elérése érdeké-

ben, helyeselném ezenfelül, ha a kamara saját hatás-

köréből kifolyólag is fölhívná az érintett törvényha-

tóságok figyelmét a kerületében gyártott kongó-téglák 

minőségére, fölkérvén őket, hogy az agyagiparnak 

támogatasa érdekében megfelelően intézkednének. 

Az illető törvényhatóságokhoz u. m. Arad, Bács-

Bodrogh, Békés, Bihar, Gsanad, Csongrád, Jász-Nagy-

Kun-Szolnok, Temes, Torontál, Szabolcs, Szathmar, 

Pest-Pilis-Solt K.-Kunvármegyék közönségéhez; Arad, 

Baja, H.-M.-Vásárhely, Kecskemét, Nagyvarad, Pan-

csova, Szabadka, Szeged, Temesvár, Újvidék, Versec, 

128. szam. 

Zombor, Szathmár-Németi, Debrecen törvényhatósági 

joggal biró városok közönségéhez intézett rendeletem 

másolatát fudomás és ahoz tartás végett alatt íde-

zárom. 

Budapest, 1891. október hó 14-én. Baross, s. k." 

Ezen leirat mellékletében megküldte a miniszter 

a kamarához azon rendeletének másolatát is, me-

lyet a kongó-utak épitése és föntartása tárgyában 

megjelölt köztörvényhatóságokhoz intézett. Ez a ren-

delet magában foglalja a kongó-utak építésére és 

föntartására vonatkozó műszaki utasításokat és szak-

szerű leírásokat is. 

A szegedi kereskedelmi- és iparkamara a mi-

niszteri leirat értelmében megktresést fog intézni a 

kerületében levő téglagyárakhoz, hogy a kongó-tégla 

gyartásra vonatkozó termelési adataikat és áraikat 

közöljék és ez adatok alapján fordul majd a miniszter 

által kijelölt törvényhatóságokhoz, fölhívja azok figyel-

mét a kongó-utakra, melyeknek az Alföldön kiváló 

jogosultsága és jövője van. 

d d i g * f e l v L l m - u i l l ^ a t a t l a r L 1 

Maager Vilmos-féle valódi tisztitott 

D O R S C H M Á J OLAJ 
Maager Vi lmostól , Bécsben 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészthe-
tőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mind-
ama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi szervezet, különösen a 
mell és tüdő erősítését a test súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, va-
lamint általában a vér tisztítását el akarja érni. 

Egj üveg ára 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. 

szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában, 
Szentesen kapható: 

Várady Lajos, ifj Várady Lajos és Podhradszky Ferenc 
gyógyszertárában. 

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, város 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

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

I P A R É S K E R E S K E D E L M I K Ö R L E V E L E K , 
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 ron . 
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Ugyanitt a 

8 I I N T I L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár h u s z o n e g y e d i k é v i f o l y a m á b a l é p e t t , — e l ő f i z e t é s e k 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Szen t e s , 1891 N y s m a t i t t S i m a F e r e n c i g y e r u a j t e j a o 




