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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szentes és a megyeszékhely. 
ív. 

Lapunk hasábjain pendült meg legelőször 

az az eszme, hogy Szegvárról Szentesre he-

lyeztessék át a megyeszékhely. S ezen cél el-

éréséért küzdöttünk már akkor, mikor még a 

vármegye vezetőiben semmi erély nem nyil-

vánult arra. hogy a székhelyváltoztatás nagy 

akciójába belekezdjenek, igy természetes, hogy 

mi még Szentes önálló törvényhatósága mel-

lett is küzdünk azért, hogy Szentes megye-

székhely maradjon. 

Csongrádvármegyének Szentes a jogosan 

hivatott vezérvárosa, s bár a megyeszékhely-

háborúban a Szeged versenye által felköltött 

megyebeli községek — Szegvárt, Mágocsot, 

Derekegyházát, Teés-Fábiánt kivéve — mind 

a mellett foglaltak állást, hogy Szegvárról 

ne Szentesre, hanem Szegedre helyeztessék a 

székhely: a kormány mégis Szentes javára 

döntötte el a kérdést; mert Szeged Csongrád-

vármegyére nézve idegen törvényhatóság lé-

vén, a kormány idegen területre nem engedte 

tétetni a megye székhelyét; pedig akkor nem 

kisebb ember, mint Tisza Lajos gróf foglalt 

a reskontruktió alkalmával állást a mellett, 

hogy a mindenáron boldogitandó Szegedre 

helyeztessék Csongrád vármegye székhelye. 

Ha tehát akkor, mikor még Szentesen 

nem volt a megyeszékház épület, Szeged kon-

kurrentiájáva1 szemben, a Tápéféle községek 

lelkes szegedieskedése dacára is kiállta Szen-

tes a versenyt: ma egyátalában nem tulaj-

donítunk semmi jelentőséget Tápé mozgal-

mának. 

Mert Csongrádvármegye közgyűlése, míg 

ez a szentesi székházban tartatik, soha nem 

fogja kimondani azt, hogy: Szentes nem felel 

meg, mint központ, a megyei adminisztratió 

érdekének, s Gsongrádvármegye közgyűlésében 

nem lesz senki, a ki nyiltan ki merje mon-

dani Szentes ellen azon hamis vádat, hogy 

Szentes a maga hegemóniáját arra használta 

volna fel, hogy a megye valamely községé-

nek megyeileg gyámolitandó jogos érdeke ne 

érvényesüljön. 

Nem hisszük, hogy legyen a vármegyé-

nek egyetlen képviselője, ki ezt a hamis, er-

kölcstelen vádat Szentes ellen fel merné 

emelni. 

Mert az a Szentes, mely az általa leg-

nagyobb mértékben istápolt megyei kasszá-

ból egy fillért nem kért, mikor vasutját ön-

erejére támaszkodva, kiépítette: a leglelkeseb-

ben támogatta Csongrádot a vasút építésnél, s 

mig a vármegye vezetői csak 25 ezer frt hoz-

zájárulást ajánlottak fel, — ha jól emlékezünk 

— szentesi ember volt az9 s talán éppen 

lapunk szerkesztője, aki 30 ezer frt hozzájá-

rulást indítványozott és a szentesi szavaza-

tok segítségével Stammer ellen az is sza-

vaztatott. 

S mikor a szentes-szegvár-mindszent-

vásárhelyi vasútra a megyei vasutügyi bizott-

ság megyei hozzájárulásként 300 ezer frtot 

ajánlt megszavaztatni, — ha jól tudjuk, — 

ismét szentesi ember volt az és ismét talán 

éppen lapunk szerkesztője, aki indítványozta, 

hogy az akkori számitások szerint hiányzó 352 

ezer frt szavaztassák meg, s a megyei köz-

gyűlés ezt meg is szavazta; de Zsilinszky 

úrban nem volt elég befolyás a kormánynál, 

hogy — megyei hozzájárulásként — 300 ezer 

frtnál többet jóváhagyasson a miniszterrel. 

S ha jól emlékezünk, szentesi emberek 

kezdeményezésére és szavazatával vitetett ke-

resztül az a határozat is, hogy Mindszentig 

müut létesíttessék. S hogy ez a vasútépítéssel 

való kombinatió miatt még ki nem épült, 

annak Szentes nem oka. 

Szentes volt tehát,- mely a községek 

javára kezdeményezett és támogatott minden 

hasznos eszmét és célt. 

Szentes volt, mely szavazatával elősegí-

tette, hogy Dorozsma a megyei közmunkából 

műutat létesíthetett. S Szentes volt az, mely 

a központi politikával szemben, Dorozsmá-

nak önkormányzata ellen intézett támadások-

ban Stammer ellen védelmet nyújtott. 

Szentes volt az, mely Algyő községének 

önállóságát, a Sáudorfalva érdekében politi-

záló vármegyei kormányzat szívós ellenállása 

dacára visszadta, s ha jól emlékezünk, Algyő 

községének léte érdekében kifejtett küzdelem 

nek a sajtó terén lapunk és a vármegye 

termében lapunk szerkesztője volt a vezér-

harcosa. 

Lehet-e hát oktalanabb és hamisabb vá-

dat emelni Szentes elleu, mint azt, hogy ez 

a községeket elnyomja? 

S nem szembeszökő-e, hogy ennek a 

mozgalomnak a vármegye hivatalos lapja az 

istápolója ? 

S mennyi együgyüség van ezekben az 

emberekben? Szinte vakok a Szentes elleni 

gyűlöletben. — Hiszen, hogy ha jogos volna 

az a vád, hogy Szentes a megyei közgyűlés 

által elnyomja a községeket, akkor kit illetne 

ezért a vádf Szentest talán? Nem, hanem 

azokat, kik ma éppen Szentessel szemben 

tartják össze a megyei többséget és Szentest 

az obligatórius községi szavazatokkal teljesen 

leszorítják a vezető szerep jogos teréről. 

Hiszen éppen Szentes emelhetne jogos 

panaszt amiatt, hogy az összetoborzott, külön-

féle érdekek cimén összetartott, községi sza-

vazatokkal Szentesnek a megye elintézése alá 

kerülő ügyeit Szentes nagytöbbségének aka-

rata és óhaja ellenére intézik el. 

De Szentes nem panaszkodik; mert tudja 

és érzi, hogy a községek nem Szentes elleni 

gyűlöletből, hanem parancsra szavazó bíró-

juk és jegyzőjük által a megyei hatalom szol-

gálatban görnyedve, kénytelenek Szentes igaz 

ügye ellen állást foglalni. S Szentes e kény-

telenségből eredő szereplést megbocsátja. 

S hogy mi most erre reflektáltunk, koránt-

sem azért tesszük, hogy a Zsilinszky és Stam-

mer urak Szentes ellenes érzelmük szolgála-

tára kénytelen községeket kapacitálni akar-

nának és meggyőzni, hogy a hamis vád bű-

nének keresztjét veszik magukra, mikor Szen-

tes ellen agumentálnak. 

Nem azért mondtuk el ezen cikkben fog-

laltakat, hanem csak azért, hogy Szentes ré-

széről a méltatlan támadást visszautasítsuk. 

Nem az tehát a célunk, hogy Szentes 

keblére édesgessük a szentesi Corjolánok ál-

tal felkeltett hadakat. Nem. Mi ezen hadak-

tól nem félünk, s ami fő, Szentes közpon-

tiságát nem í él t jük; mert azt megengedjük, 

bogy Szeged megyei központ lehet valaha, 

s ha az lesz, akkor a geografiailag Szeged-

hez eső községek Gsongrádvármegyéből oda-

csatoltatnak; de Szentes akkor is központja 

marad egy Szentes geogratia fekvésének meg-

felelő megyekikerekitésnek. 

S aziránt is megnyugtathatjuk a tisztelt 

községeket és alattomos vezetőiket, hogy ez 

a székhelyrendezés nem a tápéi mozgalom, 

hatása alatt s nemismos fog keresztül vitetni. 

Akkor már Zsilinszky és Stammer csak 

egy rossz emlék lesznek ebben a várme-

gyében ! 

Mert végre a kormánynak be kell látni, 

hogy ennek a 32 ezer lelket számláló város-

nak itt kell maradni, s a megyei hatalom ré-

vén ezen város békéjét, nyugalmát feldúlta 

két-három embernek pusztrlni kell! © 

— A szentesi ref . e gyh á z t a n á c s n ak 

f. hó 26-an népes es egyes targyaknal vitás ülese 

volt ismét. Az .ülésen Kló János ref. lelkész és 

Kristó-Nagy István főgondnok elnököltek. Mindenek-

előtt az esperesi körlevél olvastatott fel, melyben a 

püspökvalasztás tárgyában arról értesíttetik az egy-

ház, hogy szavazatat még ez év végéig be kell ter-

jeszteni az esperesi hivatalhoz. Az egyháztanacs ha-

tárzatilag kimondta, hogy a püspökválasztas tárgyaban 

még ez év folyaman és kellő időben, külön ülést fog 

egybehívni. 

Ezután hosszabb vita folyt a felett, hogy mi-

után a szentesi ref. tanitók fel vannak mentve az 

egyházi adófizetés alól, a mennyiben a törvény értel-

mében csak az adófizetők birnak a presbyterválasz-

tásnál szavazati joggal, azon tanitok, kik privát va-

gyonnal nem bírnak, s igy adót egyáltalán nem 

fizetnek : felvétessenek-e a választók lajstromába a 

presbytervalasztassal szemben? — S hosszas vitt 
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Tolt a felett is, hogy egyáltalában ezen tanítók meg-

választhatók-e presbyternek ? Az egyháztanacs hatá-

rozatiig kimondta, hogy a tanítók választására nézve 

a régi gyakorlatnál marad, mely szerint az adófizetés 

alól felmentett tanítók adófizetőkül tekintetnek, s igy 

a törvényből önként folyik, hogy presbyterekké is 

megválaszthatok. 

Ezután dr. liló Lajos egyházi ügyésznek az 

egyházat érdeklő több, fontos ügyben tett előterjesz-

tése vétetett intézkedés alá. S az egyháztanáes az 

ügyésznek köszönetet szavazott buzgó eljárásáért. Az 

ügyészi jelentés egyik pontja azonban hosszabb fel-

szólalásokra adott alkalmat. Ugyanis Nagy Miklós 

még 1858-ban 1000 frtos alapítványt tett az egy-

háznál, hogy ennek kamata évenkint a temetők 

díszítésére fordittassék; de az egyház, az alapítvá-

nyok rendszertelen kezelése miatt, a mai szent napig 

egy krt sem fordított az alapitvany céljára. 

Az ügyész véleménye tehát az voli, hogy az 

epyház a múltra nézve térjen napirendre az alapit-

vany kamataival szemben a felett, hogy mi fordít-

tatott ebből a temetők díszítésére, jövőre azonban 

a tőgondnoki hivataltól pontos számoskodast kívánjon 

az alapitvany kamatainak hovaforditasai iránt. — Az 

egyháztanacs hosszas vita utan ezt az inditvanyt el-

fogadta, a vita folyaman azonban Sima Ferenc és 

Szeder János altal élénken lett kiemelve, hogy az 

egyházikormányzata, dacára ezen alapitvanynak, évek 

hosszú során át semmi külön aldozatot nem fordít 

a temetőkert rendezése és díszítésére, ami nagyon 

sajnosan illusztrálja a szentesi ref. egyház gondnok-

aganak sivár, anyagias gondolkozasmodjat. 

Most Joó Karolynak ¿00 frt kőlcsönadas iránti 

kérvénye került targyalas ala. Joó Károly ref. kántor 

200 frt kölcsönt kert az egyháztól, ugy, hogy azt 

15 frtos havi részletekben törleszthesse le a jövő év 

januar 1-től kezdve. Elnöklő Filó János lelkesz az 

egyház pénzügyi allapotai iránt kivan előterjesztést 

arra nézve, hogy ez a kérelem teljesithető-e ? 

Szeder János melegen pártolja a kérvényt, s a 

maga részéről azon vélemenyben van, hogy a kére-

lem teljesítése elől való finom kitérés az, mikor az 

elnök az egyház pénzügyi helyzetere ker előbb felvi-

lágosítást ; mert szerinte a szentesi ref. egyház soha 

nem lehet abban a helyzetben, hogy egy hivatalno-

kanak 200 frtot kölcsönkeppen meg ne adhasson. 

Tekintettel azért Joó Karolynak közel 30 evi szolga-

latara, ajanlja a kért kölcsön megadasat. 

Hasonló értelemben szói Kristó-Nagy István 

főgondnok is. 

Sima Ferenc szinten azon vélemenyben van, 

hogy a szentesi ref. egyház penztara soha nem lehet 

abban a helyzetben, hogy 200 frt kölcsönt, vagy 

előleget ne adhasson az egyház bármelyik tisztvise-

lőjének, ki egyházi szolgalataban odaadó buzgalmaval 

s az egyhaztanács iránt tartozó köteles tisztelet tu-

dásaval kiérdemelte azt, hogy vele szemben az egy-

ház külön kedvezményt gyakoroljon. Az egyház tehát 

kétségtelenül abban a helyzetben van ma is, hogy 

Joó Karoly kérelmét teljesítheti, ha akarja, azonban 

szóló nem hajlandó a kérelmet teljesíteni; mert az 

illető egyházi szolgálataban az egyháztanacscsal szem-

ben egyaltalán nem szolgált rea, hogy külön ked-

vezményben részesittessék. Az egyhaznak ugyanis 

összes hivatalnokaival nem volt annyi pere, baja, 

mint Joo Karolylyal. Ezt a viszonyt az egyház éppen 

nem halálhatja meg azzal, hogy Joó Károlyt meg 

külön kedvezményben is részesítse. Szóló tehát a 

kerelmet nem hajlandó teljesíteni s annak egyszerű 

elutasitásat indítványozza. 

A kérelem mellett újból felszólalt Szeder János 

és Kristó-Nagy István; de az egyhaztanacs a mar 

ismeretes négy szavazattal szemben elutasította Joó 

Karoly kérelmét. 

A Joó Károly-féle kérvénynyel kapcsolatban Sima 

Ferenc felszólalt, hogy innen-onnan 15 esztendeje 

lesz, hogy Filó János a papi földön egy tanyat épít-

tetett s egy bizottság lett kiküldve az építési költség 

megtérítésére nézve, javaslattétel iránt; de a mai 

napig az egyháztanacs ezen utasításának elég nem 

tétetett, s igy az illető lelkész az őt jogosan megil-

lető építési költséget mind e mai napig nem kapta 

meg. Indítványozza tehát, hogy a becsű tartassék 

meg s az egyház az illető lelkésznek térítse meg 
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azon összeget, melyért 15 évig szó nélkül csak Filó 

János várhatott el, kit anyagi körülményei felmen-

tettek attól, hogy jogos követelése iránt megrekla-

málja az egyháztanácsot. 

Szeder János előterjeszti, hogy ő lett egyik 

becsüsül kiküldve annak idejében; de őt a főgond-

nok soha nem hivta fel a becsű teljesítésére, s igy 

a jogos megtérítés mind e mai napig a miatt maradt 

el; mert egyrészről negligálás, más részről pedig jó 

leikü várakozás tárgyává tétetett az egész ügy. In-

dítványozza, hogy a főgondnok elnöklete alatt egy 

bizottság küldessék ki az építési összeg megállapítás 

iránt. 

Kristó-Nagy István kijelenti, hogy neki az 

egész ügyről nincs semmi tudomása, a küldöttségi 

elnökséget se szívesen fogadja el; mert ő már tö-

rődött öreg ember. (Majd elfogadná, ha Stammer 

érdekében kellene becsüt tartani!) Az egyháztanács 

ezután Sima Ferencet, Szeder Jánost és Tarnócy 

Mihály presbytereket küldte ki, hogy ugy a Filó János, 

mint Gerőc Lajos által a papi földön teljesített 

építkezéseket becsüljék meg, s az egyházi megtérítés 

iránt tegyenek javaslatot. 

Ezzel az egyháztanácsülés véget ért. 

— A l i sp án i fenyegetés, melytől 
nem fél senki. A november 12-dikéu tartott 

városi közgyűlést Tasnádi, Stammer ur pol-

gármestere feloszlatta azért; mert az ő tisz-

telt személye és korai polgármestereskedése 

ellen felebbezni akart a közgyűlés. — A kép-

viselők háromnegyed része ezen feloszlatott 

közgyűlésből előterjesztést tett Stammer alis-

pánhoz, melyben arra kérték, hogy utasítsa 

a szentesi polgármesteri hivatalt ujabb köz-

gyűlés összehívásáia, s arra, hogy ott illeték-

telenül és jogtalanul az ő polgármestere ne 

erőszakolja törvénytelen elnökségét. 

A derék, alkotmány tisztelő alispán ur 

a Szánthó Lajos nevében 77 képviselő alá-

írásával beadott kérelemre a következő tisz-

telt végzést hozta: 

8749.—1891. alisp. sz. 

Szánthó Lajos és társai kérvénye az iránt, 
hogy Szentes város polgármesteri hivatala rend-
kívüli közgyűlés összehívására utasittassék. 

Miután a hozzám beérkezett hivatalos 

jelentés szerint a dr. Tasnádi Antal Szentes 

városi polgármester által f. évi november 

hó 12-ére összehívott városi közgyűlésen a 

tanácskozás egyesek kifogás alá eső maga 

viselete által meghiusittatott — és miután 

a fent hivatkozott jelentésből kitűnőleg a 

komoly tárgyalást épen a kérvényezők tették 

lehetetlenné, — nem érzem magamat hiva-

tottnak arra, hogy Szentes város polgármes-

teri hivatalát rendkívüli közgyűlés összehívá-

sára utasítsam, annyival kevésbé, mivel a f. 

évi november 12 ére összehívott közgyűlésén 

történtek miatt egyéb törvényes intézkedé-

sek igénybe vételét láttam szükségesnek; — 

minél fogva a kérvényt ezennel elutasítom. 

Ezen rendelkezésem egyéb iránt nem 

zárja ki azt, hogy folyamodók a városi köz-

gyűlési tanácskozási szabályzat értelmében, 

rendkivüli közgyűlés összehívása iránt az il-

letékes helyen kérvényezzenek. 

Miről Szentes város polgármestere utján 

Szánthó Lajos szentesi lakos s általa é r d e k -

társai jelen határozattal értesíttetnek. 

Szentes, 1891. november 23 án. 

Stammer Sándor, 
alispán. 

Ezen végzésben tehát a tisztelt alispán 

ur a képviselőtestület többségét, mely jogaira 

támaszkodott ezen közgyűlésben, azzal vá-

dolja, — természetesen az ő polgármesteré-

nek hamis jelentése alapján, — hogy a több-

ség akadályozta meg a közgyűlés rendes le-

folyását s nem az ő polgármestere, ki az 
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ügyész véleménye ellenire erőszakoskodott a 

többség törvényes akarata felett. — S azt 

mondja a tisztelt alispán ur, hogy az illető 
képviselőkkel szemben más törvényes eszközöket 
kíván alkalmazásba venni. 

Szegény Stammer Sándor azt hiszi, hogy 

ma is Bach-világot élünk s az ő császári 

királyi szolgabirósága alatt nyög Szentes vá-

rosa s van itt csak egyetlen önérzetes kép-

viselő, ki az ő fenyegetésétől fél. — Legyen 

nyugodt, ilyen nincs! S nem lesz jövőre se 

egy lélek, ki a Bach-korszak e Zsilinszky-tű-

zön megelevenített lovagjától félne. S nincs 

abban a városi pártban egy lélek, ki az ő 

polgármesterét elismerje, s neki támogatást 

nyújtson. Erről biztos lehet ő éppen ugy, 

mint a reaktió szolgálatába szegődött gyá-

szos hada is! 

Helyi és megyei hirek. 

— A t ehe te t l enség s z á n a n d ó agyar-

kod á s a a „Szentes és Vidéké"-ben már nem kí-

méli meg a városi párt embereit sem papi, sem 

presbiteri hivatasukban. Ez a tisztelt (?) ujsag most 

Filó János ref. lelkész ellen tamad a legvadabb 

dühvel, hogy ez a teljesen egyházának élő derék lel-

kész már Sima Ferenccel együtt a templomot is be 

akarja s zennyezn i a politikai agitatióval. Bizony 

ezen közleményre a néma megvetés a legméltóbb 

felelet, melyben azt Filó János allásanak és egyházi 

fényes szereplésének magasságaból részesiti. — Mi 

azonban, mint a sajtó emberei, nem tehetjük ezt; 

nekünk néha a leghitványabb emberekkel is szóba 

kell állni ; mert a kőnynyen-hivés a hallgatást sok-

szor beismerésnek tekinti, s azért hat szót veszítünk 

Zsilinszky és Stammer urak szennylapjára, mely 

egészen ok nélkül beleártja magát a szentesi ref. 

egyháznak a vallásszabadsag 100 éves évfordulója 

alkalmából rendezendő ünnepélyre vonatkozó eljá-

rásokba és egész becstelenül támadja meg Filó János 

ref. lelkészt, azt állítván róla, hogy : ő azzal, mert 

kijelentette, hogy a vallásszabadság emlékére ren-

dezendő ünnepen a ref. hivek jogi szabadságát is 

ünnepli a protestáns vil ággal együtt a magyar nemzet, 

hogy ezt egyházi beszédben is kifejezésre kívánná jut-

tatni, a politikai agitatió szinterévé aljasitja a templo-

mot. — Elhisszük, hogy ez nézete lehet Zsilinszkynek 

és Stammernak, ki a Bach-korszakban szitta a szabad-

sag legüdébb levegőjét, s az ő fizetett zsurnalisztái-

nak; de a szentesi ref. egyház egyetlen hívének sem; 

mert ezen hivők egyh za a szabadság eszméjen épült 

s benne a szabadság igéinek hirdetése éppen oly 

szent hivatás, mint az evangélium prédikálása. S 

mikor Filó János kijelenti, hogy papi hivatásnak 

tekinti egyházi beszédben is megünnepelni a vallás-

szabadság mellett a nemzet politikai szabadságát; 

azért csak egy Bach-huszár szolgalatában ál!ó hitvány 

szolgalap vetemedhetik arra, hogy éljen helyett gya-

lazassal meri illetni az érdemes lelkész szabadságszere-

tetét lehelő kjelentéseit. — Valóban, szégyen, hogy 

a szentesi nép elé mernek ilyen közleményt bocsá-

tani. — Ezt is neked köszönhetjük dicső Zsilinszky 

aéra! Hogy imának ezek az emberek a népszabad-

sagról, ha még egyszer felvirradna rájuk a boldog 

emiekezetü Bach-korszak dicső uralma! 

~ Fegyelmi ítélet. Zádori Károly dorozs-

mai jegyzővel sok baja van Dorozzma községének. 

A visszaélések egész tömegének vádját emelé a vá-

ros a jegyző ellen. Másfél évtized óta folyik a köz-

ség harca; de a vármegye ismeretes védszárnya 

(Stammer nemes lelke. Szedő.) megvédte a jegyzőt 

minden jogos panasz ellen. Legközelebb Stammer 

ur kegyelmes Ítélete 300 frt pénzbírságban marasz-

talta a község által több ízben hivatalvesztésre Ítélni 

kért jegyzőt. Dorozsma azonban nem nyugodott meg 

ezen kebelbarátos ítéletben és felebbezett. De Stam-

mer először visszautasította a felebbezést; mert 

szerinte az nem adatott be kellő időben. — A do-

rozsmaiak azonban nem nyugodtak bele ebbe a 

kegyes elutasításba s kimutatták, hogy a tisztelt al-
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ispán ur rosszul számilja a határidőt és követelték 

felebbezésök felvételét. Így került az ügy, a sajtó 

által is minden oldalról informált fegyelmi választ-

mány elé s ez szavazattöbbséggel hivatalvesztésre Ítélte 
Zádori Károlyt. Ki bizony a sajtó kü delme nélkül 

Stammer ur tiszta administratiója nevében isten a 

megmondhatója, hogy meddig nyomorgathatta volna 

Dorozsmat. Szeretnénk e targyban a derék .Szentes 

és Vidéke« tisztelt véleményét hallani. Mert e becses 

lap bizonyára meg van arról győződve, hogy a leg-

becsületesebb közigazgatás nagy férfia, Stammer 

ga'.ságosan itélt. 

— R á g a l o m . A »Szentes és Vidéke" azon 

közleményében, melyben Filó János érdemes léi-

készünkét otrombául megtámadja, az is van irva, 

hogy: a n Szentesi Lap" pár évvel ezelőtt azt irta 
Filó Jánosról, hogy: nem áll azon szellemi magas-
laton, melyen egy papnak állani kell. Lapunk 

ezt Filó Jánosról soha nem irta, s a légióként vi-

déki közönség megtévesztésére szánt azon állítást, 

mint hitvány hazugságot, visszautasítjuk. — Filó Já-

nosról — kinek fényes papi tehetségét mindenki 

tisztelettel ismeri el s mely iránt lapunk csak adó-

zast ismert — még a »Szentes és Vidéke* sem Ír-

hatta a fenti állítást, bármint dühöngjön is az érdemes 

lelkesz ellen, amiért ez, mint városi és megyei kép-

viselő, egykor-maskor felemeli hatalmas szavát 

azon gyalazatos visszaélések ellen, melyeket a va-

lasztasi szabadsag rovasara Zsilinszky hozott ebbe 

a varmegyebe és Szentes jogszerető és jogtisztelő 

kormanyzataba. A „Sz. és V." tehát — ha már benne 

van zsoldjaban a hazudozás és rágalmazás, legalább 

tegye ezt a finom becsület-szennyező azon óvatos-

sagaval, hogy allitasanak ideig-óráig hitelt adhas-

sanak. 

— L a p u n k szerkesz tő jének Kiss Zsig-

mond ügyvéd, volt kaszinói elnökkel megtörtént 

párbaj-ügyenek vegtargyalasa f. hó 28-an delelőtt 

lesz Szegeden. Szeged közönségé és a vármegye 

nagy erdeklődessel nez ezen targyalas s ennek kime-

netele elé. 

— E m l é k e z t e t ő . A szentesi iparos ifjak 

egylete, mint ezt mar több ízben jeleztük, holnap, 

szombaton, Katalin-balat rendez. A mulatsagra, mely 

a kavehaz nagytermeben fog megtartatni, ismetelten 

felhívjuk a tanckedvelő ifjúság ügyelmét. 

— P á l y á z a t o k . Csongradvarmegye alispani 

hivatala a következő allasokra hirdet palyazatot; 1 

Szentes városánál üresedesben levő köz• és adópénz-
tárnoki allasokra 700, illetve 800 frt evi íizetessel. 

Palyazati hatandó nov. 28. d. u. 5 óra, benyújtandó 

Stammer alispanhoz. — 2. Egy második utibiztosi, 
állasra (Dorozsma székhelyiyel) 700 frt evi fizetés 

és utiatalanynyal. Palyazati hataridő december 10-en 

délután 5 ora, benyújtandó Zsilinszky tőispanhoz. 

— 3. Egy varmegyei arvaszeki elnöki allasra 1300 

írt évi üzetes 300 trt lakbérrel, esetleg előleptetes 

folytan egy első arvaszeki ülnöki allasra 1000 frt 

evi íizetes és 300 írt lakberrel, esetleg ugyancsak 

elöleptetés folytan megüresedhető második arva-

szeki ülnöki allasra 1000 írt üzetes és 300 írt lak-

berrel. Palyázati hataridő december 15, benyújtandó 

Zsilinszky tőispanhoz. 

— E s k ü v ő k . Dezső János üatal gazdalkodo 

í. hó 25-en délután esküdött örök hűseget a helybeli 

reform. templomban Szabó Esztikének. — Sarkadi-
Nayy Mihály volt csendbiztos í. ho 28-an deiutan 

vezeti oltárhoz a helybeli reí. templomban özv. Sar-

kadi-Nagy lstvanne kedves leányát, Sárikát. 
H a l v a c s o r a . A szentesi kereskedő ifjak 

egyleteben í. évi december 5-en tarsas hal vacsora 

rendeztetik, melyre az alairasok az egylet helyisé-

geben még csak t. évi december ho 1-ig eszközölhetők. 

Egy terítek fél liter borral együtt 1 trt. Ajánljuk a 

halpaprikást kedvelők ügyeimebe. 

— É g i h á b o r ú . Kuka termeszeti tünemeny 

„zajlott le44 t. ho 26-au varosunk es hatara lelett. Ugy 

6 óra tájon este ugyanis a nyugoti égbolton villam-

lani, majd dörögni kezdett, s valósagos nyári zá-

por zudult a földre. A villámlás es menydörges oly 

sürü egymasutanban ismétlődött és oly erős volt, 

akarcsak a legnagyobb kanikulaban se különben. Az 

elemek e szokatlan időben történt csatája 8 órakor 

ért véget. 

SZENTESI LAP . 3. oldal. 

— T á n c m u l a t s á g vacsora és borral. A — E l evenen e l temetve . Földes, gyoroki 

szentesi önálló kerekgyártó iparosok f. évi december kir. törv. biró 24-én éjjel távirati uton megkereste a 

hó 27-én a Halász-Szabó-féle házban vacsora ós bor- fővárosi rendőrséget, hogy tartóztassa le Füzes Béla 

ral egybekötött zártkörű táncvigalmat rendeznek. A budapesti illetőségű kádármestert és nejét, szül. 

belépti dij szemelyenkint 1 frt lesz. 1 Sergel Katalint, kik azzal vannak vádolva, hogy leá-

— A köze rkö l cs érdekében. A közigaz- nyukat meggyilkolták. A rendőrség meg az éj folya-

gatási bizottság határozata folytan, jövőre nézve csak man a gyilkossággal vadolt házaspárt József-kőruti 

olyan vendéglősök vagy korcsmárosoknak adható lakásukon letartóztatta. Zsarnay kapitany rögtön 

báli engedély, akik teljes biztosítékot nyújtanak arra vallatóra togta Füzest, ki bevallotta, hogy neje segit-

nézve, hogy üzlethelyiségükben semmiféle közrend ségével, f. év augusztus hó végén Gyorokon, 14 éves 

elleni kihágás, vagy erkölcstelenség elő nem fordul- Margit leányát élve eltemette. Füzes azt állítja, hogy 

hat. Ezen határozat mihez tartas végett a rkapi-

tányi hivatalnak adatott ki. Hiszük, hogy a hatá-

rozatnak a legszigorúbban érvényt fog szerezni. 

— Táncp r ó b a . Vereb István előnyösen is-

mert tánctanitó f. évi december 6-an a tlalasz-Szabó 

féle hazban táncprobabalat rendez. Belépti díj sze-

mélyenkint 50 kr., kezdete 7 órakor. 

— H y m e n . lfj. Sinóros Szabó József kovács 

iparos f. hó 24-en eljegyezte özv. Papp Lajosné ked-

ves és szép leányát: Erzsikét. 
— A szentesi gazdalkodo ifjúság f. évi de-

cember hó 26-an, a csongradmegyei gazdasági egye-

leanya állandóan részeg volt és miután figyelmez-

tetése semmit sem használt, elhatározta, hogy elteszi 

láb alól. Jelzett időben Füzes Mari ismét részegen 

jött haza s erre a szülők oly ingerültek lettek, hogy 

levittek leanyukat gyoroki lakasuk pincéjébe s ott 

eltöldelték. A rendőrseg Fűzes e vallomása alapjan, 

ugy őt, mmt nejét reggel átkísérte a kir. ügyész-

séghez. 

— Haza f i as ezred. A 39-ik debreceni gya-
logezred tisztikara mar töobször adta örvendetes 
jetet annak, hogy reszt tud és akar venni a magyar 
nep ünnepeiben. Kivált az ezredes követ el mindent, 

sülét iavara ¿artkörü tancmalmat rendez a kavehaz I !10gy a m a ° / a r
t polgársággal a legjobb viszonyban j a v a r a <-arlkóru tancvigaimat rendez a kaveüaz i e g y e n ezrede> M ü s t m e g i n l n y i i t a l R a l o m arra< ü o g y 

nagytermeben. A beleptidíj személyenkmt 1 frt lesz.! ez a jó viszony megerősödjek. Az ezred zenekara 

— K a t o n a i l ó v á s á r lesz holnap, szómba- ugyanis Csokonai tiszteletere (zu Ehren des Csoko-
ton varosunkban. A vasart a szegedi 11. szamu hon- n*') »agy hangversenyt rendezett a Margit-türdő 

véd huszárezred pótlovazó bizottsagn 

törzs-, két főtiszt és 6 legény közbenjőttével, kik 

mar a mai napon varosunkba fognak erkezni. A 

vásár a varoshaza udvaran tartatik meg s reggel 9 

órakor veszi kezdetét. 

— Sző l ő sgazdák figyelmébe. Ameri-

kai fajtaju szőlővesszők kiszolgaltatasa ügyében gr. 

Bethlen András miniszter fontos iratot adott ki. A 

fillokszéra-bizottsag ugyanis azt javasolta, hogy mi-

vel a fekete rothadás (blacktrot) betegség behurco-

lasa a szőlővesszőknél, kellő óvatossag mellett, fer-

tőtlenítő eljarassal kikerülhető, amerikai szőlővesz-

szők behozatalai Franciaorszagból meg kellene en-

gedni ; de a gyökeres veszőkét nem, mert a francia 

földön sok helyen elterjedt gyökérpenész ellen nincs 

ismeretes orvosság. A miniszter e javaslatot elfo-

gadta, annal inkább, mert az állam telepein távol-

ról sincs elegendő szőlővessző-készlet. A riparia 

portalis, vitis solonis és york-madeira fajtákból gyö-

keres vesszők pedig egyáltalában nincsenek. Sima 

vesszőt tehát Franciaországból megfelelő mennyi-

ségben hozatnak. De a kellő óvintézkedés végett 

egyeseknek nem adnak rá engedélyt, hanem a be-

hozatalt maga a kormány teljesiti. Ennélfogva a mi-

niszter felhívja a szőlő-birtokosokat, hogy decem-

ber elsejéig a íöldmivelési minisztériumnál tegyek 

meg megrendeléseiket. A később érkező kivansago-

kat nem lehet teljesíteni. A francia földről behozott 

sima vesszők ezrének ara igy van megallapitva: 

riparia sauvage 8 frt, riparia portalis 16 írt, riparia 

tomentosa 8 írt, vitis solonis 15 frt, rupestrís 16 frt 

jackez 8 frt, york-madeira 14 frt. Csak ezekre fo-

gadnak el megrendelést s az árt utánvétellel szedik 

be. Azért a minisztérium nem vállalhat felelősseget, 

hogy a megrendelést egész mennyiségben nem tel-

eszkőzli egy dísztermében s a kilenc számból allo programúi során 
^ eljatszta az »Éljen a magyar" gyorspolkat is, Strauss-

tól. Arra sem volt meg példa, hogy egy közős had-
seregbeli ezred magyar Költő emieket ünnepelje s 
hogy ez most Debrecenben megtörtent, igazi öröm-
mel veszi tudomásul az egész ország. 

C S A R N O K . 

Bosnyák ka tonák Budapesten. 

A lővarosí utcák szokott kepét uj alakok tar-
kitjak par hónap óta, a kek bugyogos piros törők-
sipkas uosnyak katonak, kikből egesz zaszioaljat 
telepítettek le a tővarosban a törvényhozás enge-
delmevel. 

Mikora a boszniai ukkupáció be volt fejezve, s 
az ország közigazgazgatasat osztrák módra kezdtek 
atalakitani, ezek közé tartozottt a katonasag szer-
vezese is; a legnehezebb íeladatok egyike, mert bi-
zony a bosnyákoknak úgyszólván verükben volt, 
hogy nem szerettek katonaskodm. De végre sikerűit 
ez is a bosnyák bégek és mohamedan papok segit-
segével, kik csakhamar megbaratkoztak az uj hata-
lommal. A munka lassan ment. Kedveztek minden-
nek, a mi a hitet illeti és ez okos dolog volt, mert 
nincs az iszlamnak nepe, mely szívósabban ragasz-
kodjék vailasához, mint a bosnyák. Náluk ősi tisz-
tasagbau van meg a próféta vallasa, a sarkalatos 
törvényektől a ruhaviseletig. A bosnyák bég oly pon-
tosan végzi el a napi őt mosakodast es imádságot, 
mint a iegbuzgobb dervis; ramazanbőjtben napszal-
latig koplal, szomjazik es az aksami agyulövésig nem 
gyújtana csibukra a világért sem. Az asszonyok olyan 
rutiaban, olyan sürü íatyollal jarnak, mint most 
ezerháromszáz éve Ajesa, a próféta legkedvesebb 
felesege. A legtöbb bosnyák hű maradt a turbánhoz 
és a patyolat valóban akkora, hogy egykor majd 
szemtődel lehessen. Nem akad közöttük ember, a ki 
kibújnék a mekkai zarandoklat alól; mindenikük 

kaaba szent fekete kövéhez, odadörzsöli homlokát a 
jesitheti, mert csak korlátolt mennyiseg hozható be. iegaiaub egyszer eletében. És az uj nemzedek ep oly 
Tekintetbe veszi a hazai szőlőbirtokosoknak eladásra vallasos, mint a regi. 

szánt vessző-készletét is s felhivja őket, hogy de- E z é r t ke i I e t t a katonaságnál is mindent ugy 

cember l-ig szintén jelentsék be, hogy mennyit, hol intézni, hogy az isJam semmiképen se sértődjek, 

es mily aron adhatnak el. Ezek vesszőit a minisz- Első dolog volt a ruha kerdese. Igazhitű embernek 

tenum nem veszi meg, nem is közvetíti eladasukat. nej»;szabad ojyan^í^edőt 

Csak tájékozásul és majdan mások tajékozása vé-

gett kéri a Dejelentést. A gazdak maguk adjak el 

vesszőiket s ők felelősek azok jósagaért. 

rimaja van; mert imádság közben iiomlokaval kell 
érintenie a szőnyeget. Ezer atok ala esik, ki kalapot 
tesz a fejere. Ezt a sarkalatos tőrvényt megtartjak 
meg Konstantinápolyban is és volt ra eset, hogy egy 
budapesti íőkonzulnak nagy kellemetlensegei tamad-
tak, mikor besúgtak felőle, hogy itt ő fényesre vasalt 
cilinderben jar. Hogy a bosnyák iszlamhitü katonara 

f u valaha ra lehessen erőszakolni a hadsereg ellenzős 

o- ' T * , , 0 ! ? ^ 0 ? V? r°>8 sapkajat, csákóját, arról a Boszniabol erkezett ínfor-
h"eü . „ke valasztas utján a Szabados János ^ • t tí

J
ecJDen e l e ve l emondtak; bar, mint 

e huny tavai megüresedett Po l*a r r ae ^ alhtjak, a legfőbb hadúr soka idegenkedett a feztől, 
allasra Lazar György tiszti főügyész vaiasztatott meg E g y

J
l d V g a / v o l t a s z á n d e k í üogy* a b o s n y a k zasz_ 

egyhangúlag. íóaljaknak olyan fekete báránybőr sisakot adjanak, 
a minőt a török Ertogrul-huszarsag, a szultán leg-

Hirek a szomszédból. 
— Szeged vá ros tőrvényhatósága 

Hazánk és a főváros. kedvesebb csapata visel. De tekintettel kellet lenni 
, i r , az éghajlatra, a célszerüsegre és a boszniai népszo-

- E l h u n y t egye tem i t a n á r . Vencel k a s f a g ÖZÖU a fez 
Gusztáv, az egyetemen a jogtörténelem es banyajog 
jubiláns tanára, főrendiházi tag, f. hó 23-án este 9 Eleinte azonban meggyült a baj ezzel is. Az 
órakor tüdővizenyőben 80 eves korában meghalt, ; osztrák-magyar monarkhiaban a fegyvertelen katona 
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zárt helyen födetlen fővel tartozik lenni följebbvalója 
előtt. Az iszlám hit szerint azonban hitvány a férfi 
a ki hajadonfővel mutatkozik valahol. A fez oda van 
nőve a fejhez. Ebből kerekedett a kő vetkező eset, melyet 
egy szemtanú beszélt el. Mikor besorozták az első 
bosnyák katonakat, egy főhadnagy „iskolát tartani" 
ment a legénység szobájába. Az igazhitű fiuk ter-
meszetesen föltett fezzel fogadták. „A sapkát le kell 
venni," mondá a főhadnagy. Senki sem mozdult, hogy 
engedelmeskedjek. A tiszt haragosan ismétlé paran-
csat, mire a legenyek szót fogadtak, de két katona 
(előkelő bég csalad fia) csak nem akart tágitani. A 
főhadnagy nem tűrte az engedetlenséget, őrséget hi-
vott, elfogatta a két fegyelmetlent és rögtön jelentést 
tett az esetről. A zászlóaljparancsnok megrémült, 
mert tudta, hogy ez a dolog mélyen belevág a mo-
hamedanusok vallasos meggyőződésébe és kiszámít-
hatatlan bajok forrasa lehet. Mitévő legyen ? A zász-
lóalj hodsajahoz fordult. Ez az érdemes szemely 
fölöttébb fontos a bosnyák hadseregben, összeegyez-
tetője mindennek, a mi nem akar egybeigazodni az 
izlam es Európa elemei közül. A fez nagy kérdésé-
nek bogjat akkepen oldotta meg, hogy szép szelíden 
igy szólt a bosnyák legényekhez: Fiaim, ha a Korán 
magyarazasaról van szó, ahhoz én jobban értek, 
mint ti. Igaz, hogy a másvilágon örökké mezítláb 
fog járni, a ki hajadonfővel leDzsel. De csakis az, a 
ki igazhivők között cselekszi. A más vallasuaknak 
mas a szokasa és a jámbor ember, ha közöttük van, 
ez egyben követheti az ő divatjukat. Hát bátran 
levehetitek a fezt, ha a tiszturak ugy kívánjak." 
Ezzel aztan vége lett a bajnak és a szerajevói főpap, 
Mehemed Hilmi efendi, később maga is helyben 
hagyta ezt az Ítéletet. 

A hodsa ügyel föl a legénység táplálkozására 
is. Gondosan megkósereli a szakacsok főztjét; mert 
az iszlám hitűek eledeire is van olyas tilalom, mint 
a minőt Mózes hagyott. A mohamedánus sem eszik 
disznóhúst, uegy lábon járó szarnyas állatot, bölöm-
bikát, kakukot és baglyot az ő nemével egybe. Az 
is nagy engedmény volt. hogy a bosnyák csapatok 
külön menazsit kapnak, mert a hadsereg ebben nem 
igen valogat és szalonnát, tüpőrtyüs csuszát tálal az 
izraelita vitéz elé is. A hodsa azonban nem tűr meg 
semmi rituális vétséget az eleség dolgában; még a 
badogszelencébe forrasztott konzervek is a Korán 
bötüje szerint gyartódnak. Ez a tiszteletreméltó efendi 
őrzi a legenyeket minden lelki rosztól és folyton buz-
dítja őket a vallasos életre. A bosnyák katona nem 
mulasztja el a törvényszabta mosakodásokat és imád-
ságokat. A hodsa ugyan fölmentette őket az alól, 
hogy mind az ötször levessék a bakancsukat; mert 
a tűzés nagy bajjal jar s a különben ügyes legények 
ep ezt az egyet csak igen nehezen tudták megtanulni. 
Lábmosás helyett hat csak megfőcskendezik a bakan-
csot, mit különben a török katonak, a kiknek szintén 
ilyen lábbelijük van — ha ugyan egyáltalán van. 

SOENTESI LAP, 

Mert a törők katona többnyire szörnyen ron-
gyos Ezért a bosnyákoknak igen imponál, hogv az 
ő vérükből való csapat mindicr mily csinosan és 
tisztán jár. Éles ellentet a szemükben az ágrólsza-
kadt nizám (a kit még nem feledtek el) és a bosnyák 
baka, ez az igazán nyalka legény. Mert szép az ő 
talpig kék egyenruhájuk is: a keleties kuporogva 
ülésnek kedvező bő zuávbugyogó és a jól szabott 
kabát, mely csakúgy feszül e szálas legények te* me-

i tén. A tölténytáskák és fegyverszijj miatt természe-
tesen nem adhattak nekik szövetből való övet, s ezt 
a megszokott ruhadarabot minden bosnyák reguta 
keservesen kívánja vissza. De aztán csakhamar meg-
szokja az állapotot, mert tud alkalmazko ini, sőt 
bizonyos dolgokban örömest majmolja az osztrák 
katonát. Például Szerajevóban gyakran láttam bos-
nyák bakát, aki a füle mögé tűzött virginia-szalmá-
val peckesen sétál a Franc-Jozip-ulicán, bár soha 
nem szívott egyebet jó hercegovinál dohánynál; de 
hát mikor azt a szalmaszalat okvetetlen megkívánja 
az előkelő bakatempó. Az osztrák civilizáció másik 
nagy vívmánya az „Opatiér!" köszöntés, melylyel a 
bosnyák-katona oly örömest él. E rejtelmes szót a 
nemet „Habe die Ehr*'-ből csinálták. 

Egyéb német szó bizony nem igen ragad meg 
benne, mint a kommandók. Inkább tanul el a 
bosnyák-katona egy kis magyrságot, lévén közöt-
tük az altisztek, kivált eleinte, mind szerbül tudó 
bácskai fiuk. 

A bosnyák faj fegyverre termett, kedveli a hadi 
mesterséget és ép oly délceg, ép oly fegyelmes vitéz, 
mint szegényebb szomszédja, a török. Szívesen vi-
seli oldalan a kis panganétot, vállán a puskát és 
sokkal különb embernek véli magát, mint civil atyaOa, 
kinek öve mellől az okkupáció kipusztította az ezüst-
veretü handsárt és a kovás pisztolyokat. A bosnyák 
azt tartja a legnagyobb megalazásnak, hogy a „sváb" 
elvette tőle fegyvereit, melyek szépapjáról maradtak 
rá. És szinte vágyik katona lenni, csakhogy megint 
fegyveresen járhasson. V- a. 

BEKÜLDETETT, 

143. szám. 

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

Érvényes 1890. október 1-től. 

Szentes—Szolnok, 

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

5 6. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

indul 8 ó. 
, 8 ó. 
, 9 ó. 

órk. 9 ó. 

Budapestre órk. 1 ó. 

35 p. éjjel, 12 o. 
1 1 p. éjjel, 1 2 o. 
51 p. d. e. 

23 p. d. e. 
41 p. d. e. 
59 p. d. e. 
34 p. d. e. 
55 p. d. e. 
16 p. d. e. 
44 p. d. e. 
55 p. d. u. 

05 p. 

41 p. 

20 p. 

52 p. 

17 p. 

36 p. 

11 p. 

31 p. 

55 p. 

25 p. 

1 ó 

1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 
3 ó. 

3 ó. 

3 ó. 

4 ó. — p. 
7 ó. 45 p. éjjel. 

d. u . 

Szolnok—Szentet. 

B.-pestről indul 9 
Szolnok , 
Szajol „ 
P.-Tenyő , 
Kengyel , 
Martfű 

T.-Földvár , 
Homok indul 
Kszt.-Márton B 

Tőke 

Szentesre órk. 

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

éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 

éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 

éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 

éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 

éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 

éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 

d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 

d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 

d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 

d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 

d. e. 4 6. — p. d. u. 

Verfaelschte schvarze Seide, „^teichen6 dl" 
Stolles, von dem man kaufen will, und die etwaige Ver-
fälschung tritt sofort zu Tage: Echte, rein gefärbte Seide 
kräufelt sofort zusammen, verlöscht bald und hinterlässt 
wenig Asche von ganz hellbräunlicher Farbe. Verfälschte 
Seide (die leicht speckig wird und bricht) brennt langsam 
fort, namentlich glimmen die ,Schussföden" weiter (wnnt 
sehr mit Farbstoff erschwert), und hinterlässt eine dunkel-
braune Asche, die sich in Gegensatz zur echten Seide nicht 
kräuselt sondern krümmt. Zerdrückt man die Asche, der 
echten Seide, so zerstäubt sie, die der verfälschten nicht. 
Das Seiden fabrik-Depöt von 6 Henneberg (K. u. K. Hotlief) 
Zürich versehende! gern Muster von seinen echten Seiden-
stoffen an Jedermann, und liefert einzelne Hoben und ganze 
Stücke porto- und zollfrei i n s Haus. 

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

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du.f 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Fólegyházáról Budapest felé indul 

Személyvonat 3 óra 24 perc éj jel ; omnibuszvonat 7 óra 24perc 

reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 

perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibuszv. 3 

ó. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9 ó . 30 p. ejjel. 

Csongrád—Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 

Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 

Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Dr. Konrád Sándor 

egyetemen orvontudor* 
L a k i k III . t . 173. sz . 

Imrei féle házbau. 2E3 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 7 — 

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, 

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

gyors, pontos, Ízléses és jutányos áron. 

Ugyanitt a 

INT 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. 

8 u n t t s , 1891 . N y a m a t t t t S i m a F e r e n c i l y e r s s a j t é i á n 




