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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek es az előfizetesi pénzek is 

küldendők. V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 
Megjelen hetenként háromszor: 

va s á r a i p, kedde. ét p é i t i k n r • G 

Egyes szám ára 4 kr. 

Hirdetéseidre nezve 
a íap e^y oldala 24 helyre ran oeosztva 
EgY neiy ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

óeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Schönfeld A. könyvkereske-

deseben is lelvetetnet 

Berraentetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor köiléte 30 kr 

Kéziratok vissia nem adatnak. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sotröafeld A. kiayv- és paplrkarsskidésélsa. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szentes és a megyeszékhely. 
in. 

A Tiszán tul levő és igy közlekedésileg 

és geografiailag is iukább Szegedhez gravitáló 

községek sorba támogatólag nyilatkoznak a 

Tápé utján kiadott ama jelszó mellett, hogy: 

vigyük a székhelyet Szegedre! S a vármegyei 

lakáj-zsurnalisztikum hirdeti, hogy: irae, a 

községek mily lelkesen támogatják a Tápé 

által megindított mozgalmat. S ez természetes 
Zsilinszky ur lapja szerint, mert Szentes, 

mint központ, a megyebeli községekkel sem 

műuttal, sem vasúttal nincs összekötve. 

S ennek dacára Sima Ferenc vezérlete 

alatt Szentes megtagadta a támogatást a szen-

tes-vásárhelyi vasúttól is. — S ha ezt nem 

tette volna Szentes, akkor a tápéiak nem 

panaszkodhatnának közlekedési hiányokról s 

a székhely áthelyezés kérdése nem birna oly 

nagy jelentőséggel. 

Mint már emiitettük, nekünk örömünk 

telik ebben az egész mozgalomban, s igy ép-

pen nem hűti megelégedésünket e mozgalom-

mal szemben még az se, hogy a vármegye 

újságja lapunk szerkesztőjét teszi felelőssé a 

várost fenyegető ama borzasztó csapásért, 

hogy innen elviszik a székhelyet; mert — 

mint már mondtuk — ennek az egész moz-

galomuak nincs sem közigazgatási, sem köz-

lekedési szempontból semmi erkölcsi értéke 

Szentessel szemben, s ez egy kis politikai 

manővernél nem egyéb. 

De mivel meg vagyunk vádolva, hogy 

egyenesen mi idéztük fel ezt a mozgalmat 

azzal, hogy Szentes nem nyújt támogatást 

Zsilinszky vasútépítési törekvésének, hát mi 

fel fogjuk ezt a vádat és megkíséreljük en 

nek kiszedegetni minden metsző fogát, s hisz-

szük, hogy ez a fogászati műtét sikerülni 

is fog. 

A tisztelt lap azt mondja, hogy Szentes 

nincs sem vasúttal, sem müuttal összekötve 

a megye egy községével, s igy jogos Tápé község 

mozgalma, hogy oly helyen legyen a székhely, 

mely vasúti összeköttetésekkel bir. 

Hát azt vagyunk bátrak kérdezni, hogy 

ki az oka aunak, hogy közlekedésileg Cson-

grádvármegye a legelhanyagoltabb megyéje az 

országnak ? 

Hát miért nincsenek itt müutak és 

vasutak? — Ki ennek az oka? — Talán 

Sima Ferenc s az a párt, mely a választási 

jog csorbitásából élődő vármegyei kormány 

zattal szemben áll az ellenállás egész ere-

jével ? 

Hát ki az oka annak, hogy Csongrád-

vármegye közlekedési tekintetben még mindig 

az ősi állapotokat éli9 mikor a szomszéd 

Békés- és Jász Nagykun-Szolnokvármegyékben 

a községeket vasút és müut köti össze? — 

Sima Ferenc? 

Hát volt-e azon 15 év óta, mióta Sima 

Ferenc ugy is, mint szerkesztő, ugy is, 

mint megyei képviselő, a maga szerény 

körében kiveszi a részét a közéleti küz-

delmekből, valaki, aki többet irt és töb-

bet beszélt volna amellett, hogy: halad-

junk ! S nem éppen Sima Ferenc volt-e, aki 

folyton ostorozta a vármegyét azért, hogy 

kezén sár és homokra fecsérlődik el a 

megyei közmunka a nélkül, hogy a Széchényi 

müutnál egyéb alkotást Stammer alispánnak 

20 évi kormányzata óta képes volna felmu-

tatni? 

S váljon ez az egyetlen müut is Stammer, 

vagy jobban mondva a vármegye kezdemé-

nyezésére létesült-e? — Nem, hanem Szentes 

harcolta ki, hogy a kormány ráerőszakolta a 

megyére ezen útnak létesítését. S nem járult-e 

Szentes ezen úthoz is egy tekintélyes összeg-

gel, s nem adja-e még ma is hozzá az út-

fenntartó homokot? 

Ki az oka hát, hogy itt 20 év óta semmi, 

de semmi alkotás nincs? 

Stammer, kinek alispáni állását fenntartó 

politikai furfangon tul, egy lépésre se ter-

jedt esze és ambiciója 20 év alatt. 

S ennek a közhaszon, kultura szempont-

jából sivárságig meddő embernek közéleti sze-

replése ellen ki küzdött többet, mint Sima 

Ferenc és a »Szentesi Lap?* 

De nem folytatjuk és nem feszegetjük 

ezt a kérdést, hiszen ismeri az egész vár-

megye, hogy: igaz, mely szerint itt nincs 

semmi megyei alkotás, s azt tudja mindenki, 

hogy: ha nincs semmi alkotás, azért egye-

dül csak a meddő megyei kormányzat s az 

ennek 20 év óta élén álló Stammer Sándor 

az oka. 

S most már mi egy pillanatra megfor-

dítjuk a kérdést. — Nem bün volt-e ezt az 

embert 20 éven át az alkotás minden érde-

mei nélkül támogatni s egyéb téren a vissza-

élés nagy művészetében egész lelkiismeretlen, 

séggel fenntartani? 

Nem volt-e ez bűn? 

A „Sz. és V.* szerint nem; mert ez a 

tisztelt lap Stammertől veszi a létfenntartás 

elementumait; de a megye közönségének el-

fogulatlan része tudja és állítja, hogy: érde-

metlenebb ember még Magyarországon nem 

tartotta elfoglalva az alispáni széket Stammer 

Sándornál, ki elsősorban felelős azért, hogy 

nincsenek műutaink és nincs vasutunk. 

No igen; de most akart csinilni, feleli 

a „Szentes és Vidéke*, s ennek útját állja 

Sima Ferenc vezérlete alatt Szentes városa.; 

Mivel állja útját? Hogy nem akar ehez 

a, szerinte életképtelen vonalhoz külön pénz-

áldozattal járulni? 

De vajon járult-e a vármegye a szentesi 

vasút építéséhez csak egy árva krral is; sőt 

Stammer ur vezérlete alatt nem akarta e meg-

buktatni Szentest ezen vasútépítési törekvé-

sében ? 

De igen! 

A tisztelt megye nem adott Szentes vas-

utjához egy árva fillért se, sőt megtett a me-

gyebeli községekből összeparancsot hivatalos 

szavazatok segítségével mindent, hogy Szen-

test megakadályozza abban, hogy vasutját ki-

építhesse. 

De ez nem sikerült az osztrák-magyaros-

kodó vármegyének. 

Szentes kiépítette a vasutját önerején, 

pedig évenként 20,000 frttal járul a megyei 

közmunkaváltsági pénztárhoz. De Szentes en-

nek dacára nem mondja azt, hogy nem ad 

a szentes-vásárhelyi vasútra egy krt se! Ad, 

többet is, mint amennyit a vármegye kér, 

csak menjen az * vasút Szentes forgalmi ér-

dekének megfelelőleg egyenes irányban Vá-

sárhelyig. Akkor lapunk lesz az első, mely 

áldozatra fogja felhívni a szentesi közönsé-

get. De addig nem! Sőt addig azon leszünk, 

hogy ez a vasút ne létesüljön. 

S azután az a mindenható vármegye, 

azzal az ő mindenható Zsilinszky és Stam-

merjával, kik nem félnek a legvakmerőbb 

visszaélést elkövetni Szentes választási sza-

badsága ellen, csak nem kívánhatják, hogy Szen-

tes a maga érdeke ellen is támogassa törek-

vésüket ? 

Csak menjenek maguk és boldoguljanak 

maguk. S legyenek nyugodtan arról, hogy: 

a tápéi mozgalom és a székhely-kérdésnek ez 

idétlen előtérbe tolása, az ő vasútépítési tö-

rekvésük számára nem fogja megejteni Szentest. 

Hasztalan minden kisérlet. Szentes nem 

ad egy krt se! © 

— A ref. e gyh á z t a n á c sban rossz 
világ jár az utóbbi időkben a pár évvel ez-

előtt még feltétlen dominált Kristó uralomra. 

A kálvinista piesbiterium ugyanis nagyon jól 

tudja, hogy a szentesi képviselő testület vá-

lasztási szabadsága ellen a polgármester-vá-

lasztásnál elkövetett merényletnek Stammer 

és Zsilinszky mellett az öreg Kristó volt egyik 

fő éltető eleme. Tudva levő dolog ugyanis, 

hogy Kristó-Nagy István Stammernak köz-

életi gyóntatója és a népjog elleni harcában 

bátoritója. S a derék presbiter urak azon vé-

leményben vannak, hogy ez a szerep illik egy 

Bach-huszár mellett megvénhedett közéleti 

lakájnak, de nem egy kálvinista főgondnok-

nak, ki az egyházi autonómia képviseletében 

ne csak arra érezzen hivatást és kötelességet 
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magában; hogy az egyházi önrendelkezési 

jogot hűen represeutálja; de a közélet minden 

terén a választási jog tisztaságának és teljes 

szabadságának legyen szószólója; mert aki 

a városnál kész a választási szabadság ro-

vására visszaélést követni el, ha alkalma nyí-

lik rá, a legjobb lélekkel elköveti ezt egyházi 

téren is. Az egyháztanács érezteti is Kristó 

urammal neheztelését és kifogását az utóbbi 

politikai szereplése felett; mert a presbiterek 

tömegesen állanak fel, mikor Kristó áll elő 

valami inditványnyal és tiltakoznak ellene, ugy, 

hogy 3—4 bizalmas emberét kivéve, Kristó-

Nagy Istvánnak semmi támogatása sincs az 

egyház belső kormányzatában, s e tüntető bi-

zalom mellett csaknem minden kérdésnél csú-

fos leszavaztatás és kinos vergődés a tisztelt 

íőgondnok ur sorsa. — Már a presbiterek 

többsége elhatározta azi is, hogy Kristótól 

megvonja a mandátumot, melyet az egyház 

virilisi jogából kifolyólag a városnál képvi-

sel; mert a szentesi nagy ref. egyház piru-

lás nélkül nem nézheti el, hogy egy ember a 

szentesi ref. egyházat a reaktió szellemében 

képviselje a városnál. 

Az egyháztanács a f. hó 22-én tartott 

ülésében minden kérdésnél összetörte Kiistó-

Nagy Istvánt és kiáltólag éreztette vele, hogy 

számára tovább nincs jövő az egyház kor-

mányzatában. 

Ezen, tárgyánál fogva is igen érdekes 

ülésről a következő részletés tudósítást adjuk: 
* 

* * 

Az ülésen a presbiterek nagy számmal jelen-

tek meg. 

Első tárgy volt nt. Filó János lelkész és elnök 

előterjesztése a protestáns vallásszabadsag száz éves 

fordulójának megünneplese iránt készített bizottsági 

javaslat targyában. 

Elnök előterjeszti hogy f. évi november 29-én 

lesz szaz éve, hogy a magyar protestánsok vallás-

szabadsaga az 1890 —1891 -ik évi 26. törvényckk 

által törvénybe iktattatott. Ennek emlékére most a 

hazai összes protestáns egyhazak ünnepet ülnek s a 

hivők előtt ünnepi beszédekben fogják hirdetni e 

nagy nap emlékezetét. A szentesi ref. egyház az ün-

nep megtartásánál azt is célozta, hogy a templom 

a restauratió után egyidejűleg felavattassek ; de a 

bizottság e/.t a felavató ünnepet elhalasztani java-

solta, s igy f. hó 29-én egyedül a százéves forduló 

lesz megünnepelve és pedig ez ünnepet elnöklő lel-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 118 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z en t e s i Lap* számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

IL KÖTET. 

— Igazad van, fiam, — mondá a báró, s azzal le-

teve kalapját és botját, asztalhoz ült Kornélia leve-

lét átoivasandó. 

Reszkető kézzel törte fel a levelet, melynek 

tartalma csaknem szószerinti ismétlése volt a ko-

morna által elbeszélteknek, azon megtoldassal azon-

ban, hogy bűnét megbánva, bocsássák meg tévedését. 

S mivel hazatérésre nem gondolhat, arra kérte a 

bárót, hogy adja beleegyezését, hogy mint tanítónő 

kereshesse meg valamely tanintézetben mindennapi 

kenyerét. Végül pedig egy kevés pénzsegedelemért 

könyörgött, melyből, míg állást kaphat, fentart-

hassa életét. 

Mikor a báró átolvasta a levelet, e szavakkal 

nyújtotta azt át Jenőnek: — íme, olvasd te is. Én szí-

vem mélyéből sajnálom szegény gyermekemet. Az 

isten őrizzen meg hasonló csalódástól minden fia-

tal szivet. 

A báró a levél átnyújtása után annyira elér-

zékenyült. hogy szemeiből könyek peregtek alá s 

jóságos tekintete várakozásteljesen csüggödt fián, 

SZENTESI LAP. 

kész ugy véli megtartani, hogy a hivők értesíttessenek 

a legszélesebb körben az ünnepről és ennek jelen-

tőségéről, s azután a templomban testületileg jelen-

jen meg közgyűlés és presbitérium. Az ezen napi 

istenítísztelet teljesen a nagy nap emlékének szen-

teltessék, s igy fungáljon a két fő és a segédlelkész 

is az ünnepi beszédek és hálaimák mondásánál. El-

nöklő lelkész egyébként kéri az egyháztanácsot, hogy 

tegye meg a kellő intezkedést és adjon véleményt 

az ünnepély méltóságának emelése érdekében. 

Sima Ferenc azon véleményben van, hogy a 

magyar protestánsok vallásszabadságának törvénybe-

iktatása nemcsak egyházi szempontból képez ki-

váló történelmi eseményt, hanem hazánk politikai 

szabadsága szempontjából is, és éppen azért a tar-

tandó ünnep a magyar honpolgári jog és álalanos 

szabadsagnak ünnepe is lévén, kívánatosnak tartaná, 

ha az ünnepély alkalmából hazánk politikai szabad-

sagának átalános momentumai is külön méltattat-

nának. 

Filó János helyesli az eszmét; de azt hiszi, 

hogy az ünnepély ezen részét az egyháztanács ter-

mében kellene megtartani, vagy ezen szempontból 

elégnek tartana annyit, hogy a tőrvény a templom-

ban megfelelő történeti megvilágítással felolvas-

tatnék, 

ZtósaElek nem szeretné a politikai agitatió terére 

vinni az ünnepélyt (Közbekiáltások; Hat ki beszél 

itt erről?!) Azért teljesen mellőzendőnek tartja Sima 

Ferenc indítványát. 

Pólya Ferenc azon véleményben van, hogy ha 

az egyházi beszédek kellőleg megvilágítják a törvény 

keletkezésének történetét, akkor elég lesz téve Sima 

Ferenc óhajanak, s igy ő ily értelemben kívánna a 

oeszédek tartasát. 

Udvardi Sándor teljes és a protestáns egyház 

szabad szelleméhez illő hirdetését kívánja azon tör-

ténelmi eseményeknek, melyek között a törvény létre 

jött s azért pártolja Sima Ferenc indítványát. 

Sima Ferenc tiltakozik az ellen, hogy neki az 

volna a célja, hogy e nagy ünnepet bármiféle poli-

tikai agitatióul akarna felhasználni. A szabadság és 

jog diadalanak hirdetése — úgymond — éppen oly 

szent hivatas, mint a biblia praedikalása. Szóló kü-

lönben indítványát elérve látja abban, ha Filó János 

azon indítványa eltogadtatik, hogy a törvény fel lesz 

olvasva és történelmi magyarázattal lesz kisérve. 

Kristó-Nagy István a törvény feloivasasat el-

fogadja, de ahoz nem járul, hogy az magyarazattal 

kísértessék; mert a magyarazattal könnyen megsért-

hetnénk valakit. 

kinek arcan a level ohasasa közben a részvét és harag 

kifejezése felváltva tükrözódött vissza. 

-— Nos, mit szól hozzá? — kérdé Jenőtől, 

midőn ez a levelet atolvasva, ősszehajtá, s hatra 

tett kezekkel fel s ala kezdett járni a teremben. 

— Azt, — monda Jenő rövid gondolkozás után, 

— hogy egyaltalan nem helyeslem, mely szerint Kor-

nélia zenetanitással keresse kenyerét, ö a történtek 

után egyedül csak közöttünk nyerheti vissza elrabolt 

nyugalmat és boldogságát, ugyanazért óhajtanám, 

hogy mielőbb visszatérjen hozzánk. Bennem minden-

kor szerető testvérre talál. 

— Nemes fiu vagy, — mondá a báró Jenő 

kezét megragadva, — tudtam, hogy igy togsz be-

szélni ; mert egy igazi Meerthal máskép nem is be-

szélhet. — Igazad van, Kornélianak egy pillanatra 

sem szabad tovább Londonban maradnia, neki vi-

gasz és gyamolra van szüksége a megpróbáltatás 

nehéz napjaiban. Igen, mi megbocsájtjuk ballépését, 

annyival inkább, mert becsületét megőrizte. Betty 

uiondá ezt nekem, aki egy percre sem hagyá el 

Kornéliát. — Az emberek és a világ véleményét 

egyelőre nem változtathatjuk ugyan meg; de hát 

idővel majd csak elfelejtik a dolgot s napirendre 

térnek a bennünket ért szomorú eset felett. S hogy 

ez hovaelőbb bekövetkezzék, Hohenbergbe fogunk 

kiköltözni. Ottani villánk elég nagy hozzá, hogy 

mindannyiónkat befogadjon. Verhagen Katica mel-

lett, akit a mai naptól kezdve jegyesedül ismerek 

el, Kornélia édes otthont fog találni Hohenbergben, 

s ezenkívül a bárónő is} ha később megváltoztatná 
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Udvardi Sándor szerint szégyen, hogy a szen-

tesi ref. egyhaznak olyan főgondnoka van, aki még 

attól is fél, hogy a protestáns egyház vallásszabad-

ságának története megvilágittassék. 

Filó János kijelenti, hogy ő a törvényt nem 

tekinti olyan patikai szernek, melyet minden ma-

gyarázat nélkül kell bevenni, mert abban igék van-

nak, amelyeket meg kell világítani. S tiltakozik azon 

szándék ellen, mely cda akarja szorítani a lelkészt, 

hogy egy közönséges publikátora legyen a törvény-

nek. Igen is, ő ezt magyarázni és a törvény holt 

betűit megvilágítva, megelevenítve kivánia a hiveik elé 

tárni. 

Az egyháztanács éljenzéssel fogadta az agg lel-

kész szabadságszeretetet lehelő beszédét és elhatározta 

felkérni a lelkeszi kart, hogy Sima Ferenc indítványa 

szellemében taitsa a beszédeket. S határozatilag ki-

mondatott, hogy az ünnepi beszédek kinyomassanak 

és a hívek közt kiosztassanak. 

Ezután következett a presbitérium kilépő ré-

szének újraválasztása iránti intézkedés. 

Itt már érdekes és egy kissé éles vita fejlő-

dött ki, mely Kristó-Nagy István teljes vereségével 

végződött. 

A mult választás alkalmával ugyanis ugy volt, 

hogy a teljesen Kristó-Nagy István által dominált 

presbitérium elhatározta, hogy a szavazás csak az 

egyháztanács által nyomatott szavazatlapokon tör-

ténhetik, melyekért a választónak egy bizonyos ha-

táridő alatt be kell menni az egyházhoz, s ha va-

laki ki nem vitte szavazatlapját, akkor nem sza-

vazhatott. 

Kristó-Nagy István ajánlotta most is ezt az 

eljárási módot, mint már kipróbált és ugy köztünk 

legyen mondva, a hivatalos korteskedésre igen alkal-

masnak bizonyult utat. 

Sima Ferenc nem fogadja el ezt a javaslatot; 

mert ez a választási jognak korlátozása. Nincs joga 

az egyháznak a választót arra kényszeríteni, hogy 

az egyház által nyomatott, s ahoz csak utánjárással 

jutható szavazatlappal szavazhasson. A törvény 

szabad vaiasztási jogot biztosit, s szóló a választas 

tisztasága ériekéből annak teljes érvényt kivan sze-

rezni. Felemlíti különben, hogy Kristó-Nagy István 

3 évvel mily visszaélést követett el az egyház ezen ha-

tározatával. Ki volt ugyanis mondva, hogy csak az 

szavazhat, aki szavazó ivét kivette, s Kristó-Nagy Ist-

ván az ő bizalmas embereivel kiküldte helyükbe az 

ivet; de szólónak elfelejtette kiküldeni. Szóló az igy 

csinált presbitériumból és főgondnokságból nem 

kér; de annak útját is kivánja állni, hogy a pres-

nézetét és vissza vagyna körünkbe, mint megtért, 

szintén helyet foglalhatna kőztünk. — Robertet ezút-

tal kihagyom a számításból s róla csak annyit» 

hogy találja fel a messze idegenben azt, araitt itt-

hon hiába keresett. 

— Adja isten, hogy ugy legyen ! mondá Jenő, 

örömtől repeső szívvel borulva atyja nyakába, — s 

most még csupán egy kérdést, atyám ! Azt mondot-

tad, hogy Betty vei személyesen beszéltél: itt van még? 

— Igen. Azonnal jön; mert egy félórát tűz-
tem ki gondolkozási időül. 

— Mit fogsz neki mondani ? 

— Szóval semmit, levélben értesítem Korné-

liát elhatározásomról, melyet ő fog neki kézbesíteni. 

— Helyes, hanem ez még nem elég. Bettit én 

is el fogom kisérni Londonba. Személyesen akarom 

Kornéliának bocsánatodat tolmácsolni. Nagy meg-

nyugtatására lesz. 

— Nincs kifogásom ellene. S mikor utazol ? 

— Tetszésedre bizom, atyám. Mi sem akadá-

lyoz az elmenetelben. 

— Ugy utazz hoinap. 

— Óhajtásod parancs előttem, atyám és én 

engedelmeskedem. 

— Ugy, ugy fiam, te jó gyermek vagy, — 

mondá a báró homlokon csókolva Jenőt, — apro-

pos: mikor szándékozol a kézfogódat megtartani? 

— Ha tetszéseddel találkozik, atyám, még ma! 

—- Legyen kívánságod szerint! S most menj, 
vezesd hozzám Katicát, hadd adjam reátok atyai ál-
dásomat. 

(Folytatása következik.) 
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bitérium a hivatalos korteskedés ezen módjával esi-

náltassék s azért teljesen elvetni javasolja a válasz-

tási szabadsag korlátozására vonatkozó javaslatot. 

Németh Sándor algondnok kijelenti, hogy biz' 

az igaz, hogy egyes ur: emberek, hogy bejussanak 

a presbiterumba, 50 szavazó lapot is kivittek egy-

szerre. (S persze ezt széthordták hiveik kőzött.) 

hiló János ugy látja, hogy a választási sza-

badság korlátozása divattá kezd már válni a város-

ban más téren, hát ő ezt az egyházi életbe bevinni 

megengedhetlennek tartja és pártolja Sima Ferenc 

indítványát. 

Kristó-Nagy István csodálja, hogy ami 3 év-

vel ezelőtt jó volt, azt most el akarjuk vetni. Akkor 

is volt e felett nagy vita; de az egyháztanacs, mint 

egyedül helyes eljárást, elfogadta; mert a szabad 

korteskedést korlátozni kell. (Hanem a főgondnoki 

hivatalban csinált korteskedést üdvözölni kell! Szerk.) 

Határozottan ellenzi Sima és Fi!u indítványát, mely 

mellett ezután, felszólalt még Zsoldos Ferenc és 

Udvardi Sándor, kik semmiféle korlátozást nem fo-

gadhatnak el. 

Kristó-Nagy István sápadtan és indulattól resz-

ketve szavazást kér és újból ajanja a javaslatot; 

de mellette csak négy presbiter szavazott s igy Sima 

Ferenc inditvanya nagy többséggel elfogadtatott. A 

valasztás vezetésére kiküldött bizottságokból a pá-

kulic-fele iranyzatu, Kristó hivők mind kihagyattak. 

Szóval, a Kristó-világ lejárt az egyhazkor-

mányzatban. 

Ideje is már! 

Helyi és megyei hirek. 
— P ü s p ö k vá lasz t ás . Azon nagyfontos-

ságú gyűlés, mely az elhunyt Révész Balint püspök 

¡ Hasának betöltése ügyében volt határozandó, e hó 

18-an tartatott meg Debrecenben. Először is a ke-

gyeletnek tett eleget s Tóth Sámuel egyházkerületi 

főjegyző tartotta meg a főiskola imatermében az el-

hunyt püspök felett nagy gonddal, meleg szívvel szer-

kesztett emlékbeszédet, majd a gyűlésterembe vonul-

ván a hivatalos tagok, Kiss Áron esperes, helyettes 

püspök nyitotta meg a gyűlést egy emelkedet szelle-

mű, a keblekre mélyen hatott szép imadsággal. A 

közgyűlés helybenhagyta és megerősítette a temetés 

idejen tartott értekezlet azon intézkedését, hogy a 

püspöki teendőket, ezen állás betöltéséig, mint leg-

idősebb esperes, Kiss Áron lássa el. A valasztásra 

nézve pedig ugy intézkedett, hogy a gyülekezetek 

presbitériumai szavazataikat uj évig adjak be, hogy 

azok 1892. januar 10-ig a kinevezett küldöttség altal 

fölbonthatok s összeszámíthatok legyenek. Azon 

netalani esetre, ha előszöri szavazas utan a gyüle-

kezetek altalános többsegenek szavazatait senki sem 

nyerné meg, ugyanezen bizottság lesz hivatva kihir-

detni az ujabb szavazást, a három legtöbb szavaza-

tot nyert egyén kitűzésével. 

— E l é g ! cím alatt vezércikkez a „Mindszent 

Szegvar és VidekeM a tapeiak altal inditott mozga-

lomrol. S ezen lap azt írja, hogy : nem kételkedik, 

miszerint a Tapé altal megindított mozgalom a köz-
ségek teljes felszabadulását fogja eredményezni és 
meg fogja törni Szentes város tárhetetlen hegemóni-
áját. — Az ember, mikor ezt a nagy lelkesültséget 

latja, szinte kérdi, hogy nines-e a nyilvánosság eme 

tisztelt organumanak kerekforgója megbomolva? 

— írja ugyanis meg ez a lap, hogy : elcg volt 
eddig pénzünk és erőnk elfecsérlése, Szentes érde-
kében eleget áldoztunk, s azért kimondja, mini ha 

csak a fő- és alispán fújna bele a levegőt, — hogy 

meguntuk már Sima Ferenc, vagy más szentesi 
nagyság szeszélyétől ¡üggövé tenni községünk jövö 
boldogulását. — Mi a patvar? Csak most 

jövünk ra, hogy Szentes Mindszent pénzén 

és erején emelkedik, s Szentes ráfekszik a 

tisztelt, község erejére és nem engedi őt haladni? — 

Hát tisztelt jó urak ott Mindszenten, mondjanak 

egy esetet, melyben Szentes Mindszentet megakada-

iyozta jóravaló törekvésében ? Egyetlen konkrét ese-

tet kérünk; mert amig ez nincs, addig Szentes ne-

vében visszautasítjuk ezt az idétlen tolakodast és 

ágaskodást. — Vagy talán az a baja a tisztelt lapnak, 

hogy Szentes a saját pénzéből nem segit Mindszent-
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nek vasutat építeni? Hát Mindszent segítette Szentest, 

mikor ez vasút ját kiépítette? Vagy kért Szentes 

valakitől valamit? — Soha, senkitől semmit. Még a 

megyétől se! S ha Mindszent Szegeden üdvöt lel, mi 

nem zárjuk el előle az utat. Tessék! Szentes azért 

nem tog a maga pénzén vasutat építeni Mindszent 

felé, hogy a „Szegvár Mindszent és Vidéke* rokon-

szenvével eldicsekedhessen. Nem ! 

— Ne h a g y d m a g a d S ch l e s i n ge r ! 

Hát Schlésinger Karoly, a szentesi zsidó hitközség 

elnöke, csakugyan nem hagyja magat. Lapunk mult 

számában közöltük azt a miniszteri rendeletet, mely 

a szentesi zsidó hitközség elnökének orrara koppint 

azért, hogy egy, a rabbi hatásköréhez tartozó egyházi 

dologba avatkozott. — Ez a beavatkozás azonban 

annak idején nagy zajjal volt csinalva, s a rabbielle-

nes elemek altal hirdetve lett, hogy most igazan 

emberére talalt a rabbi a világi elnökben, ki a papi 

önkényt és tulkapasokat meg fogja fekezni s szinte 

megcsordult néhány rabbiellenes ajak a kéjtől, 

hogy most már emberére talalt a zsidó pap. — 

Termeszetes, hogy amilyen nagy volt a kéjjel csinált 

rabbiellenes zaj, éppen oly zokon esett a miniszteri 

rendelet, mely azt mondja, hogy; „ne sutor ultra 

crepidam," vag)is: Schlesinger, maradj a jógáidnál! 

— Igen ám, de nem azért vált közmondassa, hogy: 

ne hagyd magad Schlesinger! hogy Schlesinger 

megadja magat. S azért a tegnapelőtti hitköz-

ségi előljarosagi ülésen bejelenté, hogy a vallás-

ügyi miniszter rendeletét megfelebbezi a miniszteri 
tanácshoz, egy közjogilag nem is létező forumhoz. 

— De ez nem tesz semmit, fő az, hogy Schlesinger 

nem hagyja magat. S most mar jaj neked Csaky 

miniszter; mert nem hagyja magat Schlesinger! 

— A buza á r a piacunkon tegnap mar ei-
erte a 10 írt 80 krt mmazsankent, s igy, miután a 
gabnakiviteli tilalom november 22-én Oroszországban 
tényleg életbe lépett, aligha igazunk nem lesz, mely 
szerint a buza meg ez évben elerheti a 12 irtot. 
Vájjon mit szól ehez ismét a „Szentes és Videke* 
csámpás labu szerkesztője, mely egyenesen a cartol 
vett hazug híreivel immár hetek ota altatna a gaz-
dakőzőnseget, ha ugyan ez felülne egy 50 kros jordan 
hazudozásainak. 

— A szegvár i i p a r o sok lelkes baratja, Ma-

té£Ty Kálmán ügy eben, mint a „Sz. és V." írja, a 

kereskedelmi miniszter mar döntött és Matetfy Kál-

mánt fölmentette minden vad alol, vagyis jobban 

mondva ki lett derítve, hogy: Mateffy egész korrekt 

jart el, mikor egy sereg iparost az ipartőrveny dicső-

ségére jogtalanul iparilletékek tizetesere kényszeritett 

és Stammer a mintaközigazgatas legfényesebb pél-

dáját adta, hogy ezen eljárás telett 5 evig fegyelmi 

íteletet nem hozott, s az iparosoknak mind a mai 

szent napig a tőlök jogtalanul elkasszalt pénzt vissza 

nem adatta, ugy, hogy nehany szegeny iparos mar 

belé is halt a varakozasba. — Mindez a legbecsüle-

tesebb és legkifogástalanabb eljárás lévén, most mar 

lakoljon a .Szentesi Lap,u amiért a szegvari iparosek 

ügyet megszellőztette. Így vagyon ez nagy hangon 

megírva a megyei visszaelesek takarasara szerkesztett 

„Szentes és Videkében. — S mi most mar meg va-

gyunk rémülve, hogy mi lesz velünk?! Uram isten, 

mi lesz velünk?! Hal ezt most mar nem tudjuk s 

egyelőre csak annyit jegyzünk meg, hogy: majd 

megolvassuk, ha csakugyan megjön az a szerecsent 

mosó miniszteri rendelet. Majd megnézzük az iras 

képes felet s majd hozzaszolunk; addig is azonban 

az „Sz. és V."-ét arra kérjük, hogy: menjen ki 

Szegvarra es ott tartson eloadast Matclíy Kaiman 

eljarasanak és tetteinek dicsőitésere, s ha a meg zsa-

rolt szegvári iparosok meg vannak elégedve, mi e 

helyen ünnepélyesen bocsanatot kérünk a szegvari 

iparosok nagy lelkű baratjatól s a fegyelmi ügyek 

dicső emberétől, a tiszta közigazgatas mintaképétől, 

a nagy Stammertől. 

— Fe lo lvasás . A szentesi polgári olvasókör 

választmánya a teli időszak beálltaval felolvasó esté-

lyek rendezését határozván el, az első felolvasas 

f. hó 30-án, hétfőn délután 5 órakor fog a kör he-

lyiségében megtartatni, melyen nem körtagok is 

szívesen láttatnak. 

— I d ő j á r á s u n k . Időjárásunkról végre öröm-

mel írhatjuk, hogy a kívánalmaknak mindenben meg-

felelő ; mert a mellett, hogy már november végén 
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vagyunk, a folytonos esőzés dacára is, a legkelle-

mesebb őszi időnk van, s nemcsak a nappalok kelle-

mesek, de még éjjelenként is a legenyhébb idő jár. 

Ha az idő még néhány napig igy tart, ugy a leg-

szebb őszi vetésekre van kilátásunk. 

Apróságok. 
A tapasztalás bizonyítja, hogy a tót nyelv épen 

olyan ragadós, mint — az ásítás; de hogy a szemér-
metlenség is ragadós legyen, azt gyanitattatni kezdi 
velünk a „Mindszent-Szegvár és Vidéke" legutóbbi 
számának vezércikke. Annak a szerencsétlen vezér-
cikkírónak azt rágták a szájába, hogy segítsen Szen-
tes ellen kotyogni a megyeszékhely kérdésében s 
irja ki, hogy sem Mindszent, sem a megyebeli többi 
községek nem győzik immár azt a tenger áldozatot, 
a mit Szentes fölvirágzasára rááldoznak ráprédálnak. 

Hallja meg Szentes, hallja meg a vármegye, 
hallja meg az ország, hogy a mindszenti ujsag vezér-
cikkírója görnyed a teher alatt mit Szentesre ál-
dozott. 

Hát követelje vissza! 

Olyan napokon, mikor tárgyalás van a szen-
tesi kir. járásbíróságnál, a t. vezércikkírónak ket 
lova ott szokott rúgkapálni a vármegyeház istálló-
jában. Az istálló szemetét pedig a varmegye udva-
rosa halomra gyűjti, az alispán szekere pedig min-
den tavaszon kihordja az alispán-(né) földjére trá-
gyanak. 

Hát követelje vissza! 

Szentes azért nem fogja sajnálni azt a sikerdus 
küzdelmet, mikor Mindszent érdekében küzdött a 
vármegyén és latba vetette befolyását a minisztéri-
umnál, hogy a szolgabirosag szekhelye Mindszent 
legyen. 

Pedig kínáltak Szentest, hogy vegye magának, 
mert inkább központja volna a járásnak, mint a 
szélen fekvő Mindszent. 

Szentes azért a helyesen végzett munka elé-
gedettségével gondol arra a győzelemre, mikor Mind-
szent község lételét szerzette meg a hármasi töltés 
belebbeztetése által. 

Pedig hát a szolgabiróságnak Mindszentre 
vitele ellen, valamint a töltés belebbezéze ellen, tud-
ja-e cikkíró, hogy ki appellalt ? 

Az a férfiú, ki ellen követelést formálhat az 
aldozat és pazarlás miatt és kinek az ökrei nem 
esnek száj- és körömfájásba. 

Követelje, — meg van az arkánum. 

Hanem talán Mindszent község is követelhetné 
már azt a kis perköltség-előleget, a mit Baross 
visszaítélt neki belügyminiszter korában? 

Biztosan tudjuk, hogy ennek a pár ezer forint-
nak a visszafizetésébe, keményen behasadozik a ve-
zércikkírónak a körme! 

Ajánljuk Mindszent községnek, hogy követelé-
sét ne a Guszti-biróság előtt inditsa meg; mert ak-
kor a helyett a párezer forint tőke és évtizedes 
kamata helyett azt kapja majd, a mit Bugyi a ta-
pasztásért s a mi áldozatott újságjának vezércikk-
írója pazarol az alispán földjére. 

Es siessen Mindszent községe, mert ilyen ve-
zércikkekkel quitteltet ám a . . . vármegye! 

Közgazdaság. 

— Az orosz buzak iv i te l i ti la-
l o m . Hetekkel ezelőtt irtuk már, hogy Orosz-

ország megtiltja a buzakivitelt és hetek óta 

egyik napról a másikra helyezték kilátásba a 

a kiviteli tilalom hivatalos publikálását. Mint 

egy rövid pétervári távirat jelenti, f. hó 21-én 

végre megtörtént a buzakiviteli tilalom hiva-

talos közzététele, mely a következő napon, 

tehát nov. 22-én már hatályba is lépett, ugy 

azonban, hogy a tilalom kihirdetése előtt 

megkezdett buzaszállitmányok kiegészítését be-

zárólag nov. 23-ig engedélyezték. E rendsza-

bályt a kétségbeesés diktálta az orosz kor-

mánynak és ez hivatalosan konstatálja azt a 

nagy nyomort, mely Oroszországban ural-

kodik. 

Az oroszországi ínség nagy terjedelmét 
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élénken illusztrálja a .Ruszkija Vjedomoszti" 

egy tudósítása, mely szerint Satrinszk kerü-

let 307.000 lakosa az éhínséggel küzd, 77.000 

ember pedig, kevés rozszsal kevert fűből sü-

tött kenyérrel táplálkozik. Boldogok, mondja 

a tudósítás, akiknek füvök van. Az éhtifusz 

egyre jobban terjed, ugy, hogy a központi 

kormányzóságok több vidékén már általáno-

san el van terjedve. Maudelstamm egészség-

ügyi tanácsos, akit az orosz kormány Kazán 

kormányzóságba küldött, azt irja a Kozanszki 

Lisztoknak, hogy a tífusz járványszerüen ter-

jed s nem lokalizálhatják. A járványt csak 

ugy szüntethetnék meg, ha a lakosságot élelmi 

szerekkel látnák el. A bajt nagy mértékben 

növeli az is, hogy az orosz vasutak rossz 

organizációja miatt az ínséges vidékekre akarva 

sem lehet elég élelmi szert szállítani, s az 

oda szánt gabona a vasutakon hever és ro-

had. Az orosz kereskedelemügyi miniszter 

erélyesen felszólította a vasutakat, hogy az 

ínséges vidékeknek szánt gabonát gyorsabban 

szállítsák. A felszólításnak azonban nem igen 

volt foganata s újra csak azt bizonyítja, hogy 

Oroszországban elégségesnek tartják, ha bi 

zonyos rendeletek legalább papiroson meg 

vannak. A nyomor a kiviteli tilalmakat ért-

hetővé teszi ugyan, noha ínég eddig nem 

sokat használtak. A bajt gyökeresen csakis 

Oroszország egész közigazgatásának és gaz-

daságának megváltoztatásával lehet gyógyí-

tani. Hogy a kiviteli tilalmak Oroszország 

bel viszonyaira mily hatást gyakoroltak, azt 

élénken illusztrálja az orosz pénzügyminisz-

tériumnak nemrég megjelent hivatalos jelen-

tése, mely szerint a kikötő városok kivéte-

lével, melyek tul vannak halmozva olyan 

zabbal, melyet külföldre szállítani már nem 

lehetett, a gabonaárak, mely a legutóbbi idő-

ben is mindenütt emelkedtek. Az árak emel-

kedését nem annyira a gabonahiánynak, mint 

inkább az üzérkedésnek tulajdonítják. A ro 

zsot a tulajdonosok visszatartják, noha ma-

gas ára miatt ugy sem igen keresik. 

A zab kivitelének megtiltása igen ártott 

a kisbirtokosoknak, kiket a pénzszükség arra 

kényszerit, hogy minden áron eladjanak, a 

Vevők azonban a parasztok szorult helyzetét 
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kizsákmányolják és az árakat lenyomják, 

holott ők magok nagyobb tételeket igen drá-

gán adnak el. Uraiban a helyzet igen szo 

moru; a szomszédos tartományokból (Perm-

ből és Vütkából) gabonát nem lehet szállí-

tani, mert az illető kormányzók a hatáskörük 

alatt álló területről való kivitelt megtiltották 

és ennek következtében a gabonatulajdono-

sok tetszés szerint állapítják meg az árakat. 

A balti kikötőkben nagy mennyiségű zab van 

felhalmozva, a kiyiteteli tilalom kibocsátásakor 

2000 vaggon zab volt útban Libauba. Erre 

90—95 százalék előleget adtak a bankok és 

most minden áron eladják az értékében csök 

kent árut. Most a birodalom belsejével kell 

összeköttetést keresniük, hogy a gabonát vi z-

szaküldhessék. — Eddig tart Wisnegradszki 

hivatalos jelentése. Magánforrásból eredő hirek 

szerint ugy a balti, mint a déloroszországi 

kikötővárosok kivitellel foglalkozó kereskedői 

igen szorongatott helyzetbe jutottak. Több ol-

dalról egyértelműen azt írják, hogy a kez-

dődő kereskedelmi válság a jövőre való ha-

tása még sokkal veszedelmesebb lesz, mint 

az inség. A legrosszabb az, hogy sok bank-

társulat attól tart, hogy a birodalmi bauk, 

mely mindeddig erős támaszuk volt, cserben 

hagyja és azért magán feleiket nem akarják 

oly pontosan kiszolgálni, mint azelőtt. Az 

üzleti helyzet bizonytalanságát még az is nö-

veszti, hogy számos, eddig szilárd cég talaja 

megingott, minek következtében műveleteik-

ben nagyon tartózkodók és óvatosak. 

— A k o m l ó s kenyé r sütése. A most 
megjelent „Valódi magyar szakácskönyv" a régi kom-
lós kenyér sütését következőleg irja le: Minden ke-
nyerhez vegyünk egy felinaréknyi komlós korpát és 
aztassuk azt meg gyenge meleg vízben. Egy dagasztó 
teknőbe mérjünk ki minden kenyérhez 5 liternyi 
lisztet. Tegyük e lisztet a teknő egyik végébe, a má-
sik üres részebe pedig öntsünk egy liternyi lisztet, 
a melybe sürü szitán szűrjük keresztül a megaztatott 
és jól kigyúrt komlós korpa levét. A komlos levet 
keverjük jól össze liszttel kissé lagy tésztának. Ha 
íelvegyitettük, fedjük be ruhával a tésztát és hagyjuk 
kelni egy óra hosszáig. Ha annyi idő alatt meg nem 
kel és igen szépen fel nem nő, akkor a komlós 
korpa nem jó és kár lenne vele a kenyeret elron-
tani; de ha megkél, hagyjuk ott a teknő végében s 
a teknő másik végében levő lisztbe öntsünk lassan-
kint annyi jó meleg sós vizet, hogy a tészta se lagy, 
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se kemény ne legyen, hanem inkább nehezen da-
gasztható szijjas tömeggé váljon. Ezt a tésztát fel-
gyűrt ujju ruhaban, puszta karral kell a ket ököl 
segélyével megdagasztam. Ha a lisztet a kellő mennyi-
ségű meleg sósvizzel felvegyitettük, akkor keverjük 
közé a kovászt. Az összeelegyitéstől kezdve a tésztát 
folytonosan dagasztani, gyúrni és öklözni kell egy 
jó óra hosszag, például három kenyérhez való t ész-
tának a dagasztasát nem lehet egy óránál előbb el-
hagyni, mert a jó k e n y é r előállitasara a legelső kellék 
a kivalóan lelkiismeretes dagasztas. Mikor a kézről 
a tészta teljesen tisztára leválik; mikor az egész tömeg 
tészta sima és hólyagos lesz, akkor elhagyhatjuk a 
dagasztást. Ruhaval fedjük be és fél óra múlva, a 
mikor kezd emelkedni, akkor kell a sütőkemencébe 
begyújtani. Jó erős tüzet kell égetni; legalább is 
három negyed óráig hadd égjen a jó száraz fa. Az 
alatt, míg a tüz ég, a kenyértasztát nyújtó deszkán 
el kell egyenlő nagy darabokra osztani és a kenyér-
ruhakat megtisztelve, szakajtókosarakba kell tenni. A 
kenyereket csinosan és formásán kell összegyúrni és 
ugy kell belerakni a kosarakua. Ha a kemencében 
jó parazs-szenig egett a fa, huzzuk ki a tüzet szén-
vonóval a kemence szajaba. Tegyünk lapátra egy 
szál fehér tollat s nyujtsuk be a forró kemencébe. 
Ha rögtön kihuzzuk a lapatot és a toll már is szénné 
egett, ugy várni kell nehany percig a kenyérnek a 
kemenceoe v?ilo bevetésével, mert ha nem varunk, 
a kenyer hejja rnegeg. A kenyeret keilő időben bo-
ntjuk ki a kosarool a lisztes lapatra, azutan vessük 
be a lapaton lecsúsztatva, egymásután s egymás mellé 
a kenyereket a sütőkemencebe. 11a mind bevetettük 
a kenyereket, a kemence szajan lévő ajtót csukjuk 
be es hagyjuk haboritlanul sülni, másfél óráig, vagy 
ha több van és nagyobbak a kenyerek, két óráig is, 
de tovább nem, mert akkor elromlik. 

— Ser tésüz ie t . Budapest, november 21. A 

jelentékeny felhajtasok folytan e héten az üzlet lany-

hult. — Heti utlagarak: Magyar valogatott áru 

320—380 klgr. nehez 471.-4812 kr, 280-300 klgr. 

nehéz 47—47 'a kr. — öreg 300 kilogrammon tuli 

45—46 krajcár, vidéki sertés könnyű 43—45 kr. 

szerb 42 - 47 kr., román —• kr. tiszta klgrkint. Pa-

ronkint 45 kilogramm levonás és 4 százalék enged-

meny szokásos. — Eleség-arak: Tengeri 6 95, arpa 

uj 6*95 frt, Kőbányán átvéve. 

— G y a p j u ü z l e t . Budapest, november 21. 

A lefolyt heten körüloelül 1200 mm. részben fésűs, 

részben szállítási es cigajagyapju kelt el eddigi nyo-

mott arakon és pedig fésűs gyapjú 59—64 frt, köny-

nyebb szövetgyapju 58 -63 frt, bácskai hihás 51—53 

frt, losonci teli gyapjú elsőrenü 72 frtig, tiszai téli és 

nyári gyapjú 57—58 frt, cigajagyapju 51 frt. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a * ******* 111111MVU, U 

y 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 , pon tos , ízléses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

T E 8 I L A P ' 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonegyedik évi fo lyamába lépett , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

BzraUs, 1891 Njtmitstt Sima Ferenci ¡rytrmjté'án 




