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Előfizetési árak: 
Egy övre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint. 

2 forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

ap szellemi részét illető köz lemé-

nyek és az előfizetési pénzek ig 

"TT^^-v küldendők. 

\t r % 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ára 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyil t tór-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v * * é r n a p , k e d d e n é s p é n t e k e n r e g g e l . 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

S t a r k Nándor és Dezső S á n d o r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

? V / 

Szentes, 1888. szept. 29. 

Városunk közönségét még mindig a szám-

vevői sikkasztás tartja izgatottságban. S méltán. 

A közfelháborodás amily jogosult, éppen 

olyan természetes a hivatalos sikkasztás ez 

ujabb esete miatt. S hogy a felháborodás 

lesújtó Ítélete a bűnös tisztviselő felett nem 

állapodik meg, hanem kiterjeszti kifogását, 

haragját az egész városi tisztikarra, e felett 

a Döme-féle sikkasztás után megütközni nem 

lehet. 

Az a közönség, mely magas felvilágoso-

dottsága, áldozatkészsége által méltán tarthat 

igényt az egész ország elismerésére, jogosan 

háborodhat fel, midőn saját közmegbizottai-

nak lelkiismeretlen eljárása által az egész 

ország előtt szégyenittetik, gyaláztatik meg; 

s ha nem elégszik meg azzal, hogy a bűnös 

tisztviselő, a közmegvetés mellett, az Ítélet 

szigorával sujtatik, hanem a sikkasztás 

miatt a felelősséget az egész városi adminis-

trátióra kiterjeszti, az a morális érzetében 

mélyen megsértett közönséggel szemben, még 

magának a különben teljesen ártatlan tiszti-

karnak sem eshetik zokon. 

Mert épen nem megy a jogos itélet ha-

tárán tul, aki azt mondja, hogy szigorú fel-

ügyelet és rendszeres ellenőrzés által a hűtlen 

pénzkezelés megakadályozható. S itt is meg 

lehetett volna a várost a számvevő sikkasz-

tásának szégyenétől menteni, ha azok, kik erre 

kötelezve voltak, kötelességüket teljesítették 

volna. Mert a számvevő tulajdonképen nem 

volt a helypénznek, csak a helypénz-bárcának 

kezelője. Ő adta ki a bárcát a helypénzsze-

dőknek, s a helypénzszedők neki számoltak 

be a pénzzel, melyet a számvevő köteles lett 

volna minden nap a közpénztárba beszámolni. 

De ő ezt mult év november 1-je, tehát 10 hó 

óta nem tette. A pénztári tisztség ezt tudta s 

ennek dacára sem írásban, sem szóval jelen-

tést a tanácsnak, vagy a polgármesternek nem 

tett. Sőt a polgármester most sem hivatalos 

uton, hanem közvetités mellett értesült az 

esetről, hogy a számvevő a vásári hely pén-

zeket kivéve, már hónapok óta nem számolt 

a helypénzszedésből eredő napi bevételekről. 

A polgármester azonnal szigorú vizsgálatot 

rendelt el, s a bűnös üzérkedésnek azonnal 

utja szegetett. 

De hát a hivatali kötelességtudás mellett 

szabad-e ily dolgokat hónapokon át takarni a 

közvetlenül érdekelt pénztári tisztségnek? S 

.nem lett volna-e még csirájában elfojtható 

minden, ha a pénztári tisztség már az első 

hónapban jelentést tesz a számadás-mulasz-

tásról a tánácsnak, vagy a polgármesternek? 

A nagy közönség, mely a városi admi-

nisztratió nagy gépezetének szervezetét nem 

ismeri, a részek egymáshoz való viszonyával 

nem törődik: azt mondja, hogy a tanács és 

a polgármester az oka, hogy a számvevő sik-

kaszthatott; mert nem gyakoroltak kellő fel-

ügyeletet ! 

Igen! de az a tanács, vagy az a polgár-

mester, csak nem ülhet minden hivatalnok 

háta mögött, s a jelen esetben meg nyugodtan 

lehettek; mert feltételezhető, sőt természetes, 

hogy ha a számvevő nem számol be a hely-

pénzzel, hát a városi közpénztári tisztség ezt 

bejelenti. S bejelenti azonnal, nem hónapokat; 

de heteket sem várva be. S ez annyival in-

kább várható a pénztári tisztségtől; mert a 

fennforgó kárért ő is felelősséggel tartozik. 

S ennek dacára, a polgármesternek más-

tól, a pénztári tisztség körén kivül kell érte-

sülni az esetről. 

Hát hogy felelhessen akkor a polgár-

mester egy tisztviselő visszaéléseért, ha a vét-

kes tisztviselő ténykedése eltakartatik szeme 

elől? — S ki lesz kedvvel, lelkesültséggel 

Szentes polgármestere, ha ennek ily calami-

tásokkal kell küzdenie ? — S hogyan feleljen 

ily körülmények között a tanács és polgár-

mester minden hivatalnokért, ha az egész 

testületben nincs meg a kellő szolidaritás arra, 

hogy a város kormányzása tisztán, minden 

folt és árnyék nélkül fenntartassék? 

Ez az eset komoly tanulság lehet a vá-

rosi tisztikarnak arra, hogy a szédelgések 

levegőjétől telitett mai korban a közadminis-

tratió szeplőtelensége csak ugy óvható meg, 

ha az egymás iránti ellenőrzés kötelessége 

leráz magáról minden baráti köteléket és 

minden tisztviselő, még a legkisebb is, teljes 

féltékenységgel őrködik az egésznek tisztessége 

és becsülete felett. 

Szomorú dolog, s a szégyenérzet pirja 

száll az ember arcára, ha elgondolja, hogy 

ma a közszolgálat terén, a közmorál annyira 

roskadozik, hogy egy tisztikar csak akkor érez-

heti magát biztonságban az egészre szégyent 

vető sikkasztások és visszaélésekkel szemben, 

ha minden tisztviselő külön-külön őrt áll szi-

gorral, a becsületérzet páncéljával felfegyver-

kezve, hogy az egésznek tisztessége, becsülete 

a gyanúnak még csak árnyától is megóvassék. 

Szomorú; de igy van. 

A polgármester által megindított fegyelmi 

vizsgálat lesz különben hivatva fényt vetni az 

egész esetre, hogy kiknek az elnézése nyújtott 

hónapokon át szabad lábat a számvevő-sik-

kasztó gazdálkodásához; de egyet már ma is 

konstatálhatunk, s ez az, hogy a közpénztári 

tisztség hallgatása nyitott tért a számvevő 

bűnös tizeimének. S ha van valaki, épen ez 

a tisztség menthette volna meg a várost ezen 

eset szégyenétől. 

Vajha ez lenne az utolsó eset, mely fe-

lett a méltán felháborodott közvélemény itélő 

szavát kell hallani! © 

A sikkasztó. 
Kovács Pál h. számvevő sikkasztása, el-

fogatása az egész városban kinos meglepetést 

keltett. S ez képezi ma uton-utfélen, minden 

körben a közbeszéd tárgyát. A fővárosi lapok 

részletes táviratokat küldettek magoknak, hogy 

ország, világ előtt hirdetve legyen, hogy Szen-

tes jó hírnevén egy ujabb sikkasztásnak szé-

gyenfoltja esett. 

A „ Szegedi Híradó," melynek egy időben 

Kovács Pál belmunkatársa volt, s néhány 

hónap után a szerkesztőt állásából ki akarta 

durni, egész passióval forgatja tolla hegyén 

a sikkasztó számvevőt, s azt mondja, hogy 

„nem csodálja, ha Kovács Pál képes volt a 

Döme-féle sikkasztás után tiszttársai kijátszá-

sával sikkasztani; mert furfangban Kovács 

egyik első zseni az országban." 

A „Hiradó* csak azon ütközik meg, hogy 

egy ilyen ember a legarcátlanabbul meghur-

colta a szegedi törvényszéket, s ezt megtehette 

minden büntetés nélkül. 

S valóban, Kovács Pál karakterében az 

a megdöbbentő jelenség, hogy az utolsó óráig 

a becsület mintaképének szigorúságával beszél, 

ir és kritizál mindent, és semmi félelmet nem 

árul el, hogy bármely pillanatban lecsaphat 

fejére saját tizeimének elmaradhatlan követ-

kezménye. 

Valóban, ehez vagy őrültség, vagy hal-

latlan szemérmetlenség kell. 

S mily szemérmetlenség kellett az ő 

olvasóihoz intézet nyilatkozat megirásához, 

melyben azt mondja, hogy : ő az ellenségeinek 
áldozata. 

Hát ki volt Szentesen — Balázsovics 

Norbert tanár urat kivéve — Kovács Pálnak 

ellensége? 

Azt hisszük, hogy senki. Egyszerűen rossz 
Kovács Palkónak hitták ismerősei, és hogy 

az volt, mutatja esete. 

Lapunk nagyon keveset, talán éppen 

semmit nem foglalkozott a Kovács Pál által 

szerkesztett „Csongrádmegyé* vei; mert egy 

bizonyos foka megvetést soha nem fojthat-

tunk vissza az iránt, hogy Kovács Pál tart 

kritikát bárki felett és adjon tanácsot bár-

kinek; de ha a közönségnek ez pénzért kel-

lett, mi, hogy az existentialis harcának még 

csak árnyékát is elkerüljük, ugy tartottuk és 

hittük, hogy ez a közönség izlése és dolga. 

Ez a sikkasztás esete azonban kötelessé-

günkké teszi, hogy az ember felett is Ítéle-

tet tartsunk, oly Ítéletet, mely közönségünk-

nek szól; mert Kovács Pált a sikkasztásba a 

hírlapírói mánia vitte, és e mániát istápolta 

maga a közönség azzal, hogy őt az örökös 

hirlapkiadási lázában támogatta. Száz, száz-

ötven ember előfizetett lapjára és ebben 

Kovács Pál a nép bizalmát látta arra, hogy 
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ő, mint hirlapiró, a közönség nevében beszél-

jen, s per „mi" Ítéletet tartson élők és hollak 

felett. 

Lapunk jövedelmének Kovács Pál sem-

mit nem ártott, tehát belőlünk a kenyéririgy-

ség nem beszélhet, hanem beszél az a tudat, 

hogy bár Kovács Pál lapja a kipkedés-kap 

kodás és örökké a mások dolgába való avat-

kozásnál egyéb irányt nem képviselt, s azért, 

mig a helypénzből győzte fentartani, a közön-

ség is segitette élni a „Csongrádmegyé*-t. 

Hogy mi szükség volt erre a lapra Szen-

tesen, annak Kovács Pálon kivül más meg-

mondhatója nincs. Pedig ha Kovács Pál min-

den áron a közvélemény irányzója nem akart 

volna lenni, s marad hivatásánál, akkor belőle 

egyik legjobb, leghasznavehetőbb tisztviselője 

yálik a városnak. Mert dolgozni tudott i.s, 

akart is. 

Az irányadás kórsága azonban elragadta 

ezt az embert, s megbotlott, hozzányúlt a 

város pénzéhez; mert lapját és nyomdáját; 

a másik két lap és nyomdával szemben, nem 

volt képes a lap és nyomda jövedelméből 

fentartani. 

Ide vihető vissza Kovács sikkasztása, az 

ő gyenge jelleme mellett. 

Két évi szerkesztősködése és egy évi 

nyomdászkodása, ugy 6 — 7 ezer passivát ha-

gyó t hátra. 

Jó véleménynyel róla soha sem voltunk; 

de midőn helyettesitett számvevőnek meg-

választottuk, azt hittük, hogy egy könnyel-

műségben; de egyszersmind nyomorban is 

gazdag fiatal élet, elég jó iskola volt, s talán 

ember lesz belőle; de midőn lapot indított, 

hirdetve „a mi szerény törekvésünket," — 

tartotta a nagyképű Ítéleteket „nyílt hom-

lokkal" nézve a közönséggel szembe s „itt 

állunk," „máskép nem tehettünk," — akkor 

bizonyos undor fogott el bennünket. Harcolni 

azonban nem harcoltunk ellene; mert ha a 

szerep pénzért kellett a közönségnek, mi mit 

szólhattunk az ellen? 

Azonban hallga; mert a holottról vagy 

jót, vagy semmit. Pedig Kovács Pál lapjával 

együtt halott! 

»SZENTESI LAP« 

Helyi és megyei hírek. 
— Előfizetési fe lh ívás. Lapunk 18 

év óta áll fenn, s igy nincs szükség reá, hogy 
programm-hirdetéssel igyekezzünk lapunk száméira 
barátokat szerezni. Midőn a lefolyt évnegyedben 
elhatároztuk, hogy a „Szentesi Lapu jövőre he-
tenkint háromszar jelenjen meg, ezt azért tettük, 
hogy olvasóinkat hetenkint többször tájékoztathas-
suk ugy a városi és megyei, mint az országos 
közérdekű dolgokról, s ezzel oly áldozatot hoztunk 
olvasóink és előfizetőink száméira, milyent csak 
egy nagyobb körű támogatásnak örvendő vidéki 
lap hozhat, s a munka fejében semmi visszaté-
rítést nem várunk olvasóinktól. Az által azonban, 
hogy lapunkat háromszor kell hetenkint kihordani 
és vidékre expediálni, a kihordási és expediáléisi 
költség megháromszorozódott, s igy a felmerülő 
több-költségnek csak részletes megtérítésére gondo-
lunk, midőn a jövő évnegyedtől, vagyis október 
1 -tol kezdve, lapunk előfizetési diját 4 forintról 
5 frtra, tehát l(4 évenkint 1 forint 25 krajcárra 
emeljük. 

Lapunk igy is a legolcsóbb lap Magyar-
országon. 

Kérjük előfizetőinket, hogy a lapunk iránt 
eddig tanúsított támogatást jövőre is fenntartani 
kegyeskedjjék. 

Szentes, 1888. szeptember 30. 
Szerkesztő és kiadó. 

— É r t e s í t é s . A kőrős-tisza-niarosi árm. és 
belvizszab. társulat folyó évi október 12-ére kitűzött 
rendes közgyűlése, a hmvásárhelyi országos vásár 
miatt s Hmvásárhely város közönségének indokolt 
megkeresése folytán, október 12-íke helyett október 
l(i-án tartatik meg Szentesen. — A közgyűlésnek az 
előzőleg közölt meghívó szerinti tárgysorozata nem 
szenved változást. 

— Csaby Andor kir. főmérnököt, Csong-
rádmegye államépitészeti hivatal főnökét és családját 
súlyos csapás érte, szeretett kis Janikájoknak 3 éves 
korában, difteritiszben f. hó 26-án történt halálával. 

A C s o n g r á d m e g y e " című helyi lap, 
melynek Kovács Pál volt a kiadó-szerkesztője, meg-
szűnt, s igy korai volt azon hírünk, mely azt jelen-
tette, hogy a lap további szerkesztését Szánt hó La-
jos fogja átvenni. 

- „ I g é n y p e r l ő " cím alatt mult számunk-
ban Illés Jenő úrra vonatkozólag megjelent hírűnk, 
mint arról meggyőződtünk, téves informátión alapult. 
Illés JenŐ ugyanis felmutatott előttünk egy adás-
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vételíszerződést, mely a nyomda tulajdonjogára vonat-
kozólag közte és Várnai L. szegedi könyvkereskedő 
között 1887. november 25-én köttetett. — Tehát a 
nyomda nem a Kovács Pál, hanem uz Illés Jenő 
tulajdona. 

Az id. számvevői ál lásra már ki 
van irva a pályázat s az lapunk mai számában ol-
vasható. A kellőleg felszerelt kérvények okt. 4-éig 
Szentes város közigazgatási iktató hivatalához adan-
dók be. 

— Katonai lóvásár. A földm. ipar- és 
kereskedelemügyi minister rendeletéből s a cs. és 
kir. hadügyminister hozzájárulásával, octóber 4-én 
délelőtt katonai lóvásár fog tartatni Szentesen. Meg-
vétetnek : katonai szolgálatra alkalmas 4—7 éves, 
legalább 158 cm. magas lovak. Ugyanez alkalommal 
3 évet betöltött olyan csikók is fognak vásároltatni, 
melyek kiváló jó alkatuknál fogva a katonai csikó-
telepeken való felnevelésre alkalmasaknak látszanak. 
A vásárt eszközlő katonai bizotsag a lovakat azon-
nal átveszi s készpénzben fizet. 

— A szegvári tisztnjitás ellen Bihari 
Ferenc és társai felebbezést adtak be, és pedig azon 
okon; mert a képviselő-testület többsége ugy candi-
dált, hogy minden állásnál két jelölt visszalépett s 
igy ezek csak strohmannok voltak a képviselő tes-
tület többsége által kiszemeltek mellett, kik azután 
minden választás nélkül jutottak állásba, a nép han-
gos tiltakozása ellenére. 

A .Mindszent/ nem a község, hanem 
a lap, bukófélen van; mert a községben nem része-
sül kellő támogatásban. E lap, mely elég jól és 
gonddal van szerkesztve, méltó büszkesége lehetne 
Mindszentnek, s szégyenére válik, ha anyagi párto-
lás hiánya miatt meg kell buknia. 

— Ujabb foglalás . A Kovács Pál-féle 
nyomdában f. hó 29-én délelőtt Galizenstein H. 
Budapesti papirnagykereskedő, dr. Schlesinger Károly 
ügyvéd képviseletében, f. hó 29-én foglalást eszkö-
zöltetett. Vagy: papirt rendelni és nem fizetni, uri 
tempó?! 

— Köszönetnyi lvánítás A szentesi fiatal-
ság által f. évi szeptember 3-án az uj gyimnasiumi 
épület megnyitása alkalmából tartott táncmulatság 
rendező bizottsága a táncestély tiszta jövedelmét és 
felülfizetéseit, összesen 13 forintot, a gymasiumi if-
júság könyvtára javára volt szives beküldeni. Midőn 
ezen adomány átvételét a nyilvánosság előtt ezennel 
elismerem, egyúttal kedves kötelességemnek tartom 
érette intézetünk hálás köszönetét kifejezni. Derzsi 
Kovács Ferenc tanár, az ifj. könyvtár felügyelője. 

— A vásárzng kinyitását az érdekelt ház-
tulajdonosok, miután a városi tanácscsal barátságos 
megegyezésre jutottak, e hét elején tényleg megkez-
dették. A munkálatok már annyira előrehaladtak, 
hogy pár nap alatt teljesen készen lesznek vele. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 

Irta: Sima Ferenc. 

9-ik folyt. 

1797-et irtak. Szeptember 12-re van Dálnok 

község irattárában feljegyezve az eset, hogy midőn 

Darab Pista és társai Sámson Gergelyt az uraság 

kopóinak körmei közül kimentve, a faluba hoztak, a 

községházát megrohanó lázongó nép azonnal le-

csendesedett és lelkesültséggel fogtak körül a kocsit, 

melyben a sebes hajtásban félholtra rázott Sámson 

Gergely feküdt, a legényeket pedig, kik oly hősíleg 

viselték magukat, hogy minden viszél)lycl szembe 

nézve, megmentették a birót, a „fehér cselédek" 

csókokkal jutalmazták meg. — Midőn azonban a 

pillanatnyi öröm bételt, a népben újra teléledt a 

bosszú érzete, s az elöljáróságra akart törni; de 

erről Sámson Gergely és az ősz tiszteletes által le-

beszéltettek. 

Üálnokon erre nagy lett az öröm; de nem tart-

hatott soká; mert sebes futásban jött Dáridóról 

Busa Gergely fia, ki tudtára adta a népnek, hogy 

az uraság elrendelte az egész falu felkisértetését. 

Sámson Gergely erre könyörgött a népnek, hogy 

személye miatt ne tegye ki a falut az uraság ször-

nyű dühének; kérte továbbá, hogy szolgáltassák őt 

ki; mert csak igy s ez által óvható meg a falu 

nyugalma. 

Darab Pista azonban kijelenté, hogy inkább 

fellázad az egész falu s felégetnek mindent; de to-

vább Micskey Péter őnagysága kegyetlenkedését nem 

tűrik. 

A fiatalságnak kedve volt az ellenállásra, de 

az öregebbek, a tapasztaltabbak, megadást tanácsol-

tak; mert végtére is az nrasag a hatalmasabb, s 

annak engedelmeskedni kell. Elhatározták tehát, hogy 

miután Sámson Gergely uram maga sem kivánja. 

hogy személye miatt az egész falu veszélybe essék, 

annálfogva legjobb lesz, ha Sámson Gergely önként 

bemegy az uraság szine elé s engedelmes megadás-

sal, könyörületre inditja a jószágigazgató szivét, 

Midőn a nép az agg Páncél Pál tanácsára eké-

pen sentenciált Sámson Gergely ügyében, Darab 

Pista odafordult a tömeghez és szemében merészelte 

mondani, hogy kendtek megérdemlik a rabszolgasá-

got; mert szivesen hajtják fejőket a járomba. Sám-

son Gergely azonban nem megy Dáridóra; mert én 

útközben ellopom. 

Mig a nép a község háza előtt, a szabad ég 

alatt tartott Ítéletet Sámson Gergely ügyében; addig 

az uradalmi cselédség Bagos Márton uradalmi kan-

cellista vezetése mellett körülfogta a falut, s kihirdeté 

a népnek Micskey jószágigazgató rendeletét, mely 

szerint az egész falu népe, apraja-nagyja, hajtassék 

fel az uraság szine elé, hogy az egész nép elvegye 

büntetését a Sámson Gergely beszállításával elkövetett 

erőszakoskodás miatt. 

Dálnok községének népe elrémült, mikor e 

rendeletet tudomásul vette, s hogy az uraság harag-

ját enyhítsék, elhatározták, hogy a falu vénei men-

jenek Micskey Péter őnagyságát irgalomra kérni. 

Darab Pista négy társával lóháton ülve hall-

gatta a nép tanácskozását, s mikor Páncél Pál uram 

kimondá, hogy Sámson Gergelyt a nép kiszolgál-

tatja és Páncél Pál vezetése mellett Dálnok közsé-

gének tizenkét tisztes aggastyán jobbágya fog az ura-

ság szine elé járulni, hogy a népnek kegyelmez-

zen meg: Darab Pista sarkantyút adott lovának és egy 

perc alatt ott termett Sámson Gergely házánál. Sám-

son ekkor már ágyban feküdt, könnyező leánya ál-

tal ápolva. Darab Pista elmondta a nép határozatát 

az ősz bírónak, s kérte, hogy még nem késő. mene-

küljenek. 

A bíró szép leánya szintén összekulcsolt kezek-

kel esedezett apjának; de az ősz bíró nem hajólt 

meg leánya kérése előtt, hanem felkelt, öltözött s 

azt mondá, hogy elmegy az uraság elé; mert a sze-

mélye miatt nem vonhatja az egész falura Micskey 

nagyságának haragját. 

— S e szerint beleegyezik kegyelmed, hogy 

leánya is az uraság korbácsa alá hajtassék? — kérdé 

Darab Pista. 

— Leányom? Hát ki akarja az én leányomat 

az uraság korbácsa alá hajtani? — kérdé megdöb-

benve a bíró. 

— Hát az az uraság rendelete, hogy az egész 

falu hajtassék a szine elé. Igaz, hogy Páncél Pál uram 

magára vállalta, hogy könyörületre birja az urasá-

got; de mikor és kinek irgalmazott még meg Mics-

key? Engedje meg hát kegyelmed, hogy leányát el-

vigyem a kopók elől. 

— Nem, soha! — kiáltott a leány, — én apám-

mal megyek! 
(Folytatása következik.) 
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— Az izr. i f júság bálja ma éjjel zajlott 
le a városi szállodában, s pedig fényes anyagi ered-
ménynyel, amennyiben az izr. nőegylet javára nagyobb 
összeget jövedelmezett. A mulatsag, midőn e soro-
kat írjuk, még fesztelen és kitartó jó kedv mellett 
folyik s túlzás nélkül mondhatjuk, hogy hasonló 
mulaUagban ritkán van alkalmunk gyönyörködhetni. 
Az első és második négyest 34 pár táncolta s a 
folytonos ujrázásoknak vége-hossza nem volt. Ha-
nem meg kell adni, a Bandi gyerek is kitett magá-
ért, emberül keresztbe tette a vonót, s szebben és 
jobban alig hegedült még, mint ez alkalommal. A 
nagy számban jelen volt hölgyek között hogy ki 
volt a legszebb? — reporteri tisztünknek akkor fe-
lelünk meg legjobban, ha ideiktatjuk mindazon szé-
pek névsorát, akiket a táncolok sorában ott láttunk, 
és pedig: 

Neumann Hermina, Lövi Szidi, Fein Etel (Makó), 
Götz Berta, Gunst Cecília, Mohr Karolina, Bleier 
Vilma, Bleier Juszti, Schenk nővérek, Kurz Jenny, 
Lövi Netti, Gettler Janka (T.-Szent-Miklós), Lővy 
Etel, Bőhm Juszti, Hőiligsfeld Helén, Ehrlich Laura, 
(Csongrád), Lővy Gizella (Szeged), Keller Katica stb. 
kisasszonyokat, továbbá : 

Götzl lllésné, Lövi Janka, Österreicher Jakabné, 
dr. Reisz Sománé, dr. Cukkermann Sománé, Schle-
signer Ferencné, dr. Schlesinger Károlyné, Neumann 
Davidné, Franki Henrikné, Wellisch Vilmosné, Here ka 
Ignácné, Hoífer Adolfné, Götzl Jenőné, dr. Götzl 
Bertalanné, Mohr Gáborné, özv. Neumann Jakabné, 
Lővy Józsefné, özv. Lővy Klára, Hercka Ignácné, 
Hőiligsfeld ignácné, Lővy Jónasné, Kurcné, Lővy 
Ignácné, Gunst Dávidné. Fischer Albertné, Lővy 
Lajosné stb. stb. asszonyokat. 

— Vonatkésés . F. hó :29-én reggel a Szol-
nok felől jövő vonat 8 óra 16 perc helyett 11 óra 
után, tehát teljes három órai késéssel érkezett be a 
szentesi állomásra. A késedelmet a kis kávépörkölő 
okozta, Szajolnál felmondván a szolgálatot. S mert 
hasonló masina Szajolban nem volt kéznél, Szolnok-
ról rendeltek egyet, melyet előbb vizzel kellett meg-
tölteni s felfűteni. 

—- Hoffmann Jakab divatáru és pipere-
kereskedéset octóber 15-én a Haris-féle, díszesen 
átalakitott helyiségbe teszi át. 

— Fiata l javi that lanok. A kapitányi 
hivatal legközelebb négy, lá —13 eves tiut fog, mini 
javithatlanokat, a budapesti javítóintézetbe küldeni. 
A íiatal makvirágok nevei a következő: Mecs-Balog 
Sándor, Sándor Beni, Gáspár István, Tóth (igazab-
ban Prehoít'er) Sándor. 

— Adóvégrehajtás ut ján l e f o g l a l t 
házi á l latok elárverezése. A földmivelési 
miniszter körrendeletet bocsátott ki, melyben utasítja 
a pénzügyminiszterrel történt megállapodás folytan 
az összes végrehajtókat, hogy az adótartozások fejé-
ben lefoglalt hasznos házi allatokat, ha végrehajtás 
folytán arverelés végett a vásárrá hajtatnak, minden-
kor marliajárlattal lássák el; e marhalevél mindenkor 
a végrehajtást szenvedő nevére állítandó ki ugyan, 
de köteles a végrehajtó az adóvegrehajtási jegyző-
könyv alapján a marhajárlat hátsó lapjára a meg-
történt foglalási tényt rávezetni. 

— A dohánycsempészet meggát lá sa 
szempontjából a pénzügyminister leiratot intézett az 
összes törvényhatóságokhoz, melyben előadván, hogy 
most már a dohány leszedésének munkálatai be-
fejezve vannak és ilyenkor szokott a dohánycsem-
pészet űzetni, felhívja a törvényhatóságok hivatal-
nokait, hogy a legnagyobb éberséggel és erélylyel 
őrködjenek a felett, hogy a dohány a beváltási idő 
előtt csempészet tárgyává ne váljék, ugy azontúl is 
őrködjenek, hogy a csempészetnek teljesen gátat 
vessenek. 

— E l f o g o t t pénzhamisí tó banda . Uj-
Kécskéről irják lapunknak e hó 28-ikí kelettel: Az 
ujkécskei csendőrsvezetőnek, a többi helybeli csendőr 
erélyes nyomozása folytán, sikerült egy hamis pénz-
csináló bandát elfogni. A pénzcsináló Besse Ger-
zson t.-sasi lakos, ki már kétszer volt pénzhamisí-
tás miatt büntetve. A gépezet, mely gipszből van 
s csak egyforintosokat lehet vele csinálni, a csend-
őrök kezében van, kik ezt s a főtettest, valamint 
büntarsait a járásbíróságnak adják át. 

Hazánk és a főváros. 
— Fiume Deák Ferencnek. Deák Fe-

renc szobra leleplezési ünnepének évfordulóján Fi-

ume városa kegyelettel adózik Deák Ferenc emléké-

nek. Ezüst koszorút helyez a kerepesi temető mau-

zoeluiuában Deák Ferenc sarkophagjara s ezzel a 

magyar kikötő város helyre hozza azt a mulasztást, 

midőn tavaly a város képviselete távol maradt a 

szobor leleplezési ünnepétől, hol egesz Magyaror-

szág együtt volt. 

— „Jó sziv44 sorsjegyek. A kivételes 
elemi csapasok altal sújtottak tamogatásara akkuit 
magyarországi „Jó sziv" egyesület a pénzügyminis-
ter jóvahagyasaval 750,000 db., egyenkent ± frt név-
értékű sorsjegyet bocsajtott ki, mely 00 évig játszik. 
A sorsjegyek első kibocsátási ára ± frt 85 kr. A 
első huzas már ez évi oct. 15-én lesz ¿0 ezer frtos 

• fönyereménynyel. 

— Esküvő a kórházban. Megindító esetnek 

volt színhelye tegnapelőtt estefelé a debreceni rozzant kórház. 

— Egy munkásember, a ki halálos ágyán feküdt, kelt ott egybe 

az egyház szertartásai szerint azzal a növel, a kivel már év 

ota törvénytelenül élt együtt. Krisztony Istvánt életveszélyes bal-

eset érte hetfön a debreceni vasút fűtőházában, munkaközben, 

a hol egy nehéz fagerenda rábukott és hátgerincét és ballábát 

összetörte. A szerencsétlent beszálitották a közkórházba. Itt mind-

járt azon óhajtását fejezte ki, hogy szeretne megesküdni azzal az 

asszonynyal, Kerekes Klára nevü menyecskével, a kivel íolytatott 

benső viszonyából már két gyermek is született. Az esküvőnek 

gyorsan kellett végbemenni, mivel Krisztony élet-halál között 

lebegett, még a dispenzáció is késedelmet okozhatott volna. A 

házasulandó haldokló esküt tett le a polgármesteri titkár előtt, 

hogy ö neki más hites felesege nincsen s hogy menyasszonyá-

val nem áll verszerinti rokonságban. Délután fél 5 órakor meg-

jelent az eskető pap a kórházban, hogy a halállal tusakodó 

völegeny „holtomiglan-holtodiglan4 hüségesküjére ráadja az 

egyház megszentelő áldását. E pillanatban szem nem maradt 

köny nélkül. A jelenet melyen megható volt, a mint az ágyban 

fekvő férfinak kezébe tette a kezét az ágy előtt álló fiatal nö 

s elmondották az esküformat. A két hónapos csecsemőt egy 

betegapolónö tartotta karjain az esketés alatt. 

Elv i határozat iparügyben. A földtn. 
ipar- es keresk. minisztérium ismét hozott ket elvi je-
lentősegü iparügyi hatarozatot. Az egyik határozatban 
az van kimondva, hogy az iparhatóságok a tanulók 
szerződtetése es fölszabadítása körül való eljárás al-
kalniabói semmiféle dijakat nem szedhetnek. 

— Szép meteor t láttak a budapestiek f. hó 
:28-án este fel 11 óra tájban. A meteor nyugatról 
kelet felé haladt, sárgás fénynyel világítva s csak-
hamar kialudt a szemhatáron. 

— A buzaüzlet a budapesti piacon f. hó 

¿8-án élénk vetelkedv mellett szilárd irányt követett. 

Árak: tiszavidéki buza 81 kilós 7 frt 80 kr., 79 ki-

lós 7 frt 7á kr.; pestvidéki 81 kilós 7 frt 55 kr., 

79 kilós 7 forint 35 krajcár. 

Irodalom. 
— Szerkesztői üzenetek. A P e s t i H i r-

1 a p közkedveltségét az utóbbi időben lehetőleg még fokozta 

a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly 

mérvben, mint épen a Pesti Hirlap. Hasábszámra közöl nap-

ról-nnpra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért 

a ki a kérdést intézte; de a Pesti Hirlap szerkesztői üzenetei 

nek rovata sokszor fölér egész tárcával, mely oktat és szóra 

koztat egyszerre s a kérdések, melyekben az olvasó közönség 

tanácsért fordul a szerkesztőséghez, élénken tanúskodnak arról 

a szinte családias, szívélyes viszonyról, mely a Pesti Hirlap 

szerkesztősége és előfizetői között fennáll. Vannak azonban 

más rovatok is, melyek egy lapban sem oly tartalmasak, mint 

a Pesti Hírlapban; ilyenek a szinházi, törvényszéki, napihir és 

távirat rovatok. Azonkívül jól megválogatott tárcák és mulat-

tató karcolatok emelik a Pesti Hirlap becsét s teszik oly élénkké, 

hogy e tekintetben egy lap sem versenyezhet vele. És bár 

eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ára alig ha-

ladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lévén egy hóra 1 frt 

20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetési összegek a Pesti 

Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, nádor-utca 7. sz.) intézen-

dök, a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek in-

gyen és bérmentve. 

— Budapest i Hir lap. A „Budapesti Hírlapi-
nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját A lap 
eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét; minden 
pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez 
egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb 
intelligenciája ís azonosította magát a lappal, fölkarolva azt 
oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A 
sazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Budapesti 
Hirlap érte el; legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az or-
szágnak. A külső dolgozótársak egész seregén kivül a szer-
kesztőségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar 
lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a he-
lyi tudósítókon kivül, a kik a nap történetét irják. Minden 
fontosabb bel- vagy külföldi esemény felől rendes levelezőn 
kivül saját külön tudósító értesít közvetlenül; a távirati szol-
gálat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhat-
juk: nein történik a világon semmi jelentékeny dolog a nél-
kül, hogy a „Budapesti Hírlap' arról rögtön ne adjon hü és 
kimerítő tudósítást. A „ B u d a p e s t i Hirlap* politikai cikkeit 
Kaas Ivor báró, Rákosy Jenő, Balogh Pál irják más kiváló 
hazai publicistákkal hiven a lap független, magyar, pártérde-
keket nem ismerő szelleméhez. Politikai hireí széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származ-
nak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alap-
ján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felöl távirati 
értesülésekkel látnak el rendes levelezőnk minőkkel minden 
városban, sőt nagyobb községben is bir a lap: a „ B u d a p e s t i 
Hirlap* távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon 
állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Eu-
rópa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig sajat 
tudósítók vannak, a kik ugy az ott történő eseményeket, mint 
az elektromos dróton oda futó híreket rögtön rnegtáviratozzák. 
A külföldi rendes tudósítókon kivül minden fontosabb ese-
mény felöl a szerkesztőség külön kikűldetésü tagjai adnak 
gyors és bő értesitést. A .Budapesti Hirlap" e célokra havon-
kint oly összeget fordit, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még 
e#y-egy hirlap egész költségvetése volt; de sikerült is elérnie, 
hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő organuina a saj-
tónak. A „ B u d a p e s t i Hirlap- Tárcarovata Teleky Sándor 
gróf. Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló irók 
közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gon-
dot fordit rá, hogy megmaradjon előkellő színvonalán A na-
pirovatokat kitűnő zsurnalisták szerkesztik s a helyi értesülés 
ismert legegyesebb tudósítókra van bizva. Rendőrségi és tör-
vényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét ese-
ményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti 
Hírlap" helyet foglalhat minden csalid asztalán. A közgazda-
sági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő 
megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regénycsar-
nokban csak kiváló irók legújabb müveit közöljük. A előfize-
tés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt negyedévre 3 frt 
50 kr, egy hóra 1 fit 20 kr. As előfizetések vidékről legcél-
szerűbben postautalványnyal eszközölhetők következő cím alatt; 
A „Budapesti Hirlap* kiadó-hivatalának. IV. kerület, kalap-
utca 16. szám. 

Hirek a szomszédból. 
— Makói gomba. Kisbirót választottak az el-

múlt héten Makón. Az állásra természetesen sokan jelentkez-
tek, még természetesebb, hogy a sok közül csak egy lehetett 
kisbíró. Hogy e miatt nagy a zúgolódás azok között, akik mel-
lőztettek. mutatja a következő felebbezés, melyet egyik pályázó 
nyújtott be a polgármesterhez. Hangzik pedig ez a fölebbezés 
a következőképen: „A polgármester urnák helyben inakon, T. 
tz Tekintetes Polgármester urnák. Alázatosan Jelentést teszünk 
mink a kik folyamottunk Elhalt Horvát Sámuel városi hajdú 
helyet betölteni kik a közös hadseregnél és a magyar királyi 
honvéd seregnél szolgáltunk és mink el vagyunk utasítva pedig 
mink jóban megérdemlenenk azt az városhajdui szolgai hivatalt 
mert mink Eletünket es Vérünket királyunkért es magyar hazank-
ért feláldozuk és pedig egy hadgyakorlaton is menyit szenved 
az a szegeny katona egesz nap ehen szomjan nintsen ójan őszi 
hadgyakorlat, melyen ember halál nints hát meg mikor igazi 
csatába kel meni meg ot még többett szenved és minden perc-
be várja a halait tovaba kérem alázatosan alázatosan tekin-
tettes polgármester urat hogy most is olyat valasztotak városi 
hajdúnak a ki nem volt katona nem kostolta meg a prófontot 
azért a hat krajcárért igen nagyon megkel szenvedni, nem volt 
katona de volt 50 foiintya mert nem kelet neki elmeni ithon 
volt és ő adig is pezt kereset de az a szegény katona ithon is 
eleget tegyen tízese az adót és egyéb köz terheket anak bizony 
nem jut mertot katonájeknál is eleget kel teni és mink ujj vá-
lasztást kérünk mert ha nem lesz akor felebezük az ügyet Alá-
zatos szolgaja.* 

Külföld. 
— L e é g e t t v á r o s . Lembergből sürgöny-

zik: Az Abrecht-vaspálya mellett fekvő Glniany vá-

roska csaknem teljesen leégett. 150 ház lett a lán-

gok áldozata. Hatszáz család maradt fedél nélkül s 

nélkülözik a legszükségesebb élelmiszereket is. A 

kár 300,000 frtra rug. 

Elha l tak névsora. 
(Szentesen, 1888. szeptember 23-tól szeptember 29-éig.) 

Markovics Horváth Anna, 42 éves, tüdövész. — Kotymán 

Ferenc, 53 éves, szívbaj. — Csendes Anna, 2'2 éves, bélhurut. 

— Kósa Mátyás, 35 éves, tüdövész. — Szabó Juliánná, 13
4 éves, 

hökhurut. — Kálmán Eszter, 17 éves, tüdövész. — Szabó Zsig-

mond, 1 éves, bélhurut. — Varga István, 8 éves, bélhurut. — 

Négyesy Anna, 17 éves, tüdögümökör. — Régi Sára, 0(3 éyes, 

agykérlob. — Bugyi Mihály, 1», éves, tüdölob. — Szeleczkei 

Juliánná, 15 éves, tüdövész, — Faragó Erzsébet, 2 hetes, szü-

letési gyengeség. — Juhász Nagy János, 78 éves, agykór. — 

Rákóci Rozália, 1 éves, tüdölob. — Pásztor Franciska, 1 napos, 

születési gyengeség. —- Fazekas Mária, 11 éves, sorvadás. — 

Koválik János, 1 éves, bélhurut. — Török Mária, 55 éves, 

agyszélhüdés. — Gibic József, 3 l
2 éves, tüdölob. — Kiss Esz-

ter, 7 hetes, bélhurut. — Szigeti Jenő, 4 hetes, tüdöhurut. — 

Balogh Szabó Lídia, 1 hetes, születési gyengeség. 

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

Érvényes 1888, 

S z e n t e s — ! 

ó. 36 p. Szentes (vend.) 

Töke 6 ó. 13 p. 

K.-Szt.-Márton 6 ó. 58 p. 

P.-Homok 7 ó. 37 p. 

Tisza-Földvár 8 ó. 05 p. 

Martfű 8 ó. 23 p. 

Kengyel 9 ó. 04 p. 

Puszta-Tenyő 9 ó. 31 p. 

Szajol 10 ó. 01 p. 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. 
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junius 1 

Szo lnok . 

. éjjel, 11 

éjjel, lá 
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1—10 SALGÓ-TARJÁNI 

darabos- ¡tömör és kocka-szén 
háztartások számára, 

továbbá 

A N N A - S Z É N G Y Á R I C É L O K R A 
kitűnő minőségben és a l e g o l c s ó b b á r a k mellett szállíttatik B u d a p e s t e n , valamint m i n d e n v a s ú t i á l l o m á s r a . 

Megrendelések Budapestre az igazgatósághoz (V. kerület, József-tér 14. szóim alatt) intézendők és pontosan foganatosíttatnak. 

A SALGÓ-TARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
igazgatósága. 

B u d a p e s t , " V . I c e r ü l e t , X ó z s e f - t é r s z á m 

'ályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városban 

felfüggesztés folytán ideiglenesen megürült, 

700 frt javadalmazással egybekapcsolt szám-

vevői állás a községi törvény 84. §-a értel-

mében Szentes város képviselőtestülete által 

helyettesítés utján betöltetni rendeltetvén el, 

felhivatnak mindazok, kik ez állást elnyerni 

óhajtják, hogy a községi törvény 73. és 75. 

értelmében választhatóságát, képességét 

s erkölcsi magaviseletét igazoló okmányokkal 

felszerelt kérelmüket, Szentes város közigaz-

gatási iktató hivatalánál f. évi octóber hó 

4-ik napjáig nyújtsák be. 

Szentes, 1888. szeptember hó 28-án. 

Sarkad i , 
polgármester. 

Hevesi Péter 

Hirdetések 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

Budapesten : 
Goldbergrer A. V. vád-utca 9. sz., 

Mc/ri Antal. Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca 0. sz., 

Eckstein Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

Bécsben : 
M. Dukes, I.. Schuler-strasse 8 , 

és Haasenstein és Vogler hirdetési 

irodájában. 

1-2 

I. t 13. számú háza kedvező feltételek mel-

lett eladó; értekezhetni id. Szánthó Jánossal. 

Szüretelők figyelmébe! 
R á c z J á n o s vásártéri házánál több 

rendbeli, jó karban levő hordó van eladó. 

Polgár Julianna 
teési 20 hold, dinnyés-laposi 3 hold földje 

apró vetemény alá kiadó, esetleg örök áron 

szabadkézből eladó; értekezhetni a tulajdonos-

sal II. t. 189. szám alatt. 

Jámbor Nagy Istvánnak 
III. tizedbeli háza szabad kézből eladó. Ugyan-

annak fábiáni 110 hold haszonbéres földje 

alhaszonbérbe adandó. Értekezhetni a fönt 

nevezettel. a - 3 

Sárándi József. 
III. t. 196. számú háza a zsidó iskola utcá-

ban örök áron eladó. 

0S K ő s z é n é s k o a k s z ( p i r s z é n ) e l a d á s i r a k t á r. 
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Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a 

PETROZSÉNYI KŐSZÉNBÁNYA 
FÖÜGYNÖKSÉGÉT ÉS ELADÁSI RAKTÁRÁT 

Szentes és vidékére átvettem. - Nagy r a k t á r t tartok a legjobb minőségű 

= = fütőszenekből, úgyszintén pirszénből (koaksz) a legjutányosabb árak mellett. 

E l ad á s i r a k t á r : 

Tóth Árpád ur gőzmalma udvarán a vásártéréi). 

Megrendelések ugy nálam, mint az eladási helyen elfogadtatnak s a legkisebb 

mennyiség is dijmentesen házhoz szállittatik. 
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Szentes, 1888. augusztus 21-én. Teljes tisztelettel 

7 - 1 1 

m V a l ó d i p o r o s z k ő s z é n b ő l n a g y r a k t á r . 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




