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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S i e r k e u t ő i é g : 

kurcapart i -utca 31. szám, hova a 
lap szellemi réazét illető kózlemé-
qyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézvt 
a lap egy oldala ü helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj mindéi 

oeiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfcld A. könyvkereske 

deseben is felvétetnek 

dermentetlen levelek csak ismert kesek 
tői fogadtataak el. 

Hyilttér-bem 
minden egyes nr kőilóae 30 kr 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r a i p , k • d d • • é l p é a t e k t a r i | g g 

Egyes szám ara 4 kr. 

Peleifis szerkeaztO óa kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SoMaftld A. kiayv- éa papIrkeratktdéséHa. 

Ugyanitt egyea azámek ia kaphatók. 

Nem erdemeit kenyér. 
Mi a tiszta és becsületes közigazgatás 

mellett küzdöttünk eddig s küzdeni fogunk 
ezután is. Tisztességes küzdelmekért becstelen 
hajszát indított ellenünk a hatalom, s ránk 
uszította minden fizetett zsoldosát. Ellenünk 
volt minden a mit csak erőszak, hatalom, 
terrorismus és fondorkodás nevek alatt ismer 
világ; mellettünk: a nép és az igazság. 

Á nép, — a becsületes és romlatlan nép, 
kezdetben fejcsóválva nézte ezt a harcot; 
mert bár lelke mélyéből óhajtotta a várme-
gyénél megcsontosodott büntakaró és igazság-
talan rendszer gyökeres orvoslását: a mul-
tak tapasztalatain okulva, nem sok sikert re-
mélt ott, a hol 20 év óta terebélyessé vált 
fák árnyékában húzódott meg a bün és gazság. 

Az ipa/ság, . . . az ott volt valahol; 
mert hiszen mindenütt ott kell lenni, — de 
nem mutatta magát. 

Csak lassanként, idők multával, midőn 
látta a nép, hogy egyik csapást mérjük a 
másik után a kivül egészségesnek látszó, de 
belül szuette és korhatag fákra; midőn meg 
bizonyosodott arról, hogy megdönthetlennek 
hitt fák állnak közel a kidőléshez, csak akkor 
kezdett bennünket támogatni, csak akkor se 
gitett minket erkölcsi erejével. 

Nem vesszük rossz néven. Hiszen Cson-
grádmegye vezetői 20 év óta egy cél felé tö-
rekedtek : bekötni a nép szemét s vezetni jár-
szalogon oda, a hová nekik teszik. 

Ma már hála Istennek/ vége a gyaláza-
tos szembekötö játéknak, melyet lelketlen ku-
fárok űzték a néppel; lehullt a szemkötő, s 
a vármegye népe borzalommal bár, de tisz-
tán látja az ösvényt mely felé gaz kezek ve-
zették, s látja az ösvény partján, villogó pa-
lossal állni a bekötött szemű Isten asszonyt 
is, a kit igazság név alatt ismer a világ. 

Csapásaink alatt ledőlt az első, ledőlt a 
második fa. 

Stammer és Zsilinszky, a kiknek árnyé-
kában oly sok hitvány ember húzódott meg, 
pusztulnak a vármegye éléről. 

Zsilinszky bukása oly tökéletes volt, a 
minőt a mostani kormány rendszer alatt re-
mélni sem mertünk. 

Az az elbizakodott s minden közéleti 
visszaélésre kész főispán, a kinek jog, alkot-
mány és törvénytipró tetteit egy egész sereg 
hatalmas ur támogatta, ma egyszerűen sem-
mi . . . egy szétpattant szappan buborék, 
egy kifacsart citrom, melyet az elismerés leg-
kisebb jele s a tisztességes visszavonulás leg-
kisebb látszata nélkül ugyanazok dobtak az 
az országút porába, & kik csak röviddel ez-
előtt is fennen hirdették, hogy őt nem hagy-
ják nem engedik soha. 

Dicstelen, de megérdemelt bűnhődés! 

ijjesztő példa a hatalommal visszaélőknek: 
hogy sorsát senki ki nem kerülheti. 

Az a sors, melyet Zsilinszky szánt köz-
életi ellenfeleinek, rajta tölt be a legteljesebb 
mértékben. 

De ha ilyen keservesen bűnhődött Zsi-
linszky, azt kérdjük, hogy jogos, igazságos és 
méltányos e, hogy a másik bűntárs, a cson-
grádmegyei visszaéléseknek értelmi bünszer-
zője, a hivatalos elismerés minden látszatával 
körülvéve örülhet e annak a nyugalomba vo-
nulásnak, melynek sóját, kenyerét és zsirját 
Csongrádvármegye közkasszája fizette meg? 

Stammer Sándor nyugalomba vonult alis-
pánt értjük alatta. 

Azt kérdezzük, — hogy eltekintve a 
nyugdíjazásnak ama részétől, mely e törvény 
és nemzeti közérzület ellenére egyenesen a 
megye ellen teljesített Bach korszakbeli szol-
gálatoknak is jutalmat osztogat, — eheti e 
a vármegye nyugdijkenyerét az az ember, a 
ki a Döme-féle sikkasztásból kifolyólag, a kö-
teles ellenőrzés elmulasztása miatt, máig is 
fegyelmi vizsgálat alatt áll ? 

Azt kérdezzük, hogy annyi a kidobni 
való pénze Csongrádvárraegyének, hogy nyug-
dijat szavazhat meg olyan tisztviselőnek, a ki 
kötelességét oly hanyagul teljesítette, hogy 20 
évig Szentes város árvapénztáránál vizsgálatott 
nem tartott nem s nagy részben hozzájárult 
ahhoz, hogy a sikkasztó tisztviselők, szabadon 
garázdálkodhattak az árvák pénzében? 

Feleletet kérünk arra, hogy jogos törvé-
nyes e, egy befejezetlen fegyelmi vizsgálat 
előtt valakit dicsérettel elbocsájtani s busás 
nyugdíjjal ellátni ? 

Nem és százszor nem. 
Hát legyen meggyőződve Stammer Sán-

dor, hogy ezt a kenyeret nem sokáig fogja 
enni, de addig a kevés idejg is a míg eszi, 
keserves könny hullajtások között fogja enni. 
Mert először is annak a kenyérnek a Bach-
korszakbeli fele része, orcza kenyér, melyet 
Csongrádmegyében Stammer Sándoron kivül 
senki sem fogadna el, a másik felére pedig 
mint köztisztviselő, eltekintve több rendbeli 
visszaéléseitől 20 évi hanyagsága miatt sem 
szolgált rá. 

Stammer feje fölött még ott függ egy 
fegyelmi eljárás Demokles kardja, ez a kard 
rövid időn le is fog sújtani. Azért mondjuk, 
hogy remegő kezekkel és keserves könny-hul-
latások közt nyúljon ahoz a nyugdíj kenyérhez. 

A legilletékesebb helyről nyertünk bizta-
tást, hogy a Döme-féle fegyelmi ügy ujabb 
és részrehajtatlan vizsgálat megejtése céljából 
még egyszer visszakerül a vármegyéhez, ak-
kor pedig megkondul a lélekharang Stammer 
nyugdíjazott feje fölött. 

De nemcsak a Döme-féle ügy az, mely 

utolsó ítélet harsonájaként fog Stammer fü-
lébe megzendülni. 

Lesz még egyébb is. 
Zsilinszky távozásával a bűnszövetkezet 

szálai elszakadoztak. Nincs a ki a bűnöket 
és visszaéléseket takargatná. 

Egyik bűn a másik után pattan ki; — 
egyik fekély a másik után nyílik fel, s alig 
van egy is, mely Stammer Sándor alispáni 
működését a legsúlyosabban ne kompro-
mitálná. 

Ezt mi mondjuk, azt pedig jól jegyezze 
meg magának Stammer Sándor. 

Hát csak remegve és keserves könny-
hullatások közt merjen abba a meg nem ér-
demelt kenyérbe harapni. —.— 

Sima Ferenc Kisteleken. 
„Meg ilyen fogadtatas nem volt Kisteleken" 

mondja az én öreg barátom, a ki maga is szemta-
núja volt Sima Ferenc f. hó 2-iki kisteleki ünnepel-
tetésének. .Bátyám minden egyes fogadtatas után 
azt mond ja : még ilyen nem volt! Hat a kistelekiek-
nek napról-napra fokozódik a lelkesültségük ? .Biz 
az ugy van, — szólt az én öreg bátyám, — az már 
nem is szeretet, nem is lelkesültség, hanem rajongás« 
a mivel a kistelekiek Sima iránt viseltetnek. Meg-
vagyok győződve, hogy ha valaki előttük megsértené, 
vagy csak egy szóval is megbántaná képviselőjüket, 
azt izé-porrá szednék.' — És csakugyan úgyis van. 

A kistelekieknek még eddig nehezen volt kép-
viselőjük, vagy ha volt, csak amolyan talmi, a ki 
nem tudta ennek a népnek szeretetét kiérdemelni. 
Nohát ugy látszik: Sima Ferenc az az ember, a kit 
a kistelekiek óhajtot tak! 

Most is, midőn a mult vasárnap feleségével 
együtt látogatóba ment hozzájuk, egy küldött-
ség ment elébe Félegyházáig. Midőn a vonat Kiste-
lekre megérkezett, ott várta a község apraja nagyja, 
a ki csak mozogni tudott ünnepi ruhába öltözve. 

Elsőbben is a község előljarósága üdvözölte tes-
tületileg, majd a 48-as párt részéről Kádár Lajos 
pártelnök. Mindkét üdvözlő beszédre Sima Ferenc 
meghatottan válaszolt. Majd a kisteleki leányok fe-
hér ruhába öltözve járultak elé, s szónokuk talpra 
esett üdvözlete után ugy a képviselőnek, mint nejé-
nek diszes virágcsokrot nyújtott át. Innen megindult 
a menet be a községbe. Elől a bandérium utánna a 
képviselő kocsija, ezt követték a kíséretében lévő 
Hegyi Antal és Sima Ferenc kocsijai. A képviselő 
kocsija mellett fehér ruhás leánykák lépdeltek, a kik 
mindaddig mig az ember áradat a körelnök há-
záig nem ért, virág esővel árasztották el a képvise-
lőt és hitvesét. Az egész uton szólt a zene és a nép 
hazafias dalokat énekelt. A fogadtatásra igen sok 
szegedi gazda, továbbá sok sándorfalvi ós dorosmai 
választó is megjelent. 

Ebédre a képviselő és barátai Kádár Lajos 
vendégszerető házához voltak hiva. Ide litánia után, 
zászlókkal egy küldöttség jött melyben Sima Feren-
cet beszédje megtartására kérték fel. Az ezernyi és 
ezernyi nép előtt a képviselő két óra hosszáig tartó 

1 beszédben emlékezett meg a megyével folytatott 
küzdelemről s mint ezen küzdelem diadalát emelte 
ki a főispán visszahívását. Majd megemlékezett az 
elkeresztelési kérdésről a kifejtette álláspontját az 



2. oldaL Hazánk és a főváros, 
elkeresztelési kérdésről s kifejtette álláspontját az 
országos költségvetés s egyébb fontos kérdésekkel 
szemben. Utánna Hegyi Antal beszélt. Mindkét be-
széd rendkívüli tetszésben részesült. Este a pártkör-
ben nagyszerű bankett volt. Mintegy harmadfélszáz 
ember vett részt férfiak és nők vegyest. Az első fel-
köszöntőt Zsák Frigyesné úrnő mondotta, szellemes 
beszédben éltetve a képviselő szeretett nejét. Utánna 
Sima Ferenc állott fel s rendkívül sikerült beszéd-
ben a {kisteleki népért ürítette poharát. Szólottak 
még többen a kistelekiek köziül. Majd általános figye-
lem közt Hegyi Antal mondott szép felköszöntőt is-
mét a kisteleki, Temesváry Antal pedig a szegedi 
gazdákra, kik bubán és őrömbeu egyaránt osztoztak 
a tápéi valasztó kerület népével. Vacsora után tanc 
következett, mely a hajnali órákig tartott. Hajnal 
tájban a képviselőt és nejét hajnali zeneszóval tisz-
telte meg a kisteleki fiatalság. A kisteleki nép öröme 
és ragaszkodasa Sima Ferenc iránt oly határtalan 
hogy el sem eresztették s igy még egy napot fog 
időzni a kedves és vendégszerető nép körében. 

y-

Két alaptörvény eltűnése. 
Megdöbbenéssel olvastuk a fővárosi napi lapok-

ból, hogy Magyarorszagnak, állami önállóságát és 
alkotmányos szabadsagat biztosito ket legfontosabb 
alaptörvény, u. m. a pragmatica sanctio és a kie-
gyezésről szóló 1867 évi Xll-ik törvényeik eredeti 
szentesített szövege az országos levéltárból eltűnt. 

A tény oly rendaivüli s oly paratlanuI all a 
nemzetek történetében: a minőre meg nem volt 
példa. Parlament körönben óriási izgatottsag uralko-
dik s partkülönbseg nélkül az a velemeuy: hogy az 
országos levéltári tisztviselők egy parlament bizott-
ság altal telelőssegre vonandók, s ha ekkent nem 
lehetne kideríteni a kei tontos törvény hollétét, tör-
vényhozási uton, illetve ujolagos becikelyezese altal 
is helyre kell alhtani az előbbi allapotot. 

Csodalatos, hogy a pragmatika sanktio eredeti 
peldanyanak felkutatasara, Kossuth Lajosnak, az 
országos függetlensegi part kiküldöttei előtt elmon-
dot azon nyilatkozata adta az inpulszust, hogy: 
én a pragmatica szánctwt soha sem láttam s azt hi-
szem nem %s létezik. 

A Magyar Hírlap ezen nyilatkozata folytan 
kutatni kezdek az országos leveltarban s ott az 
eredeti példány csakugyan nem volt feltalálható. 

Nem látszott azonban valószínűtlennek, hogy a 
kerdéses törvény valahogyan Becsbekerült s az ot-
tani levéltarba lett elhelyezve. 

Erről bizonyosságot szerzendő, a Magyar Hir-
lag Pazmandy Denes országgyűlési képviselőt küldte 
fel tíécsbe, kutatas eszközles vegett. 

Pazmandy Denes mindenek ellőtt Thaloczy La-
jost a becsi udvari leveltar igazgatojat kereste fel 
kitől a következő felvilágosítást nyerte: 

Pazmandy abbeli kerdésere, hogy olvasta e 
Kossut nyilatkozatai, Thallocy a kővetkezőkben telelt. 

Kossuth azt mondta, hogy valaki töi&zolitoU 
engem : szereznem meg szamara a pramanka szank-
ció eredeti szöveget! Ugy van, emlekezem, hogy fél 
evvel ezelőtt Budapestről valamelyik szépirodalmi 
laptól kaptam volt egy táviratot, melyben kérte az 
okmány eredetijét. Azt válaszoltam, hogya pragma-
tika szankcióról okirat nem ietezik és ez igaz is. 

,De értsük meg egymást. Kétféle pragmatika 
szankció van. Az egyik a csaladi szerződés, mely a 
Hubsburg-dmaszúa noi aganak örökösödési rendjét 
ailapitja meg. Ez egy közjegyzői okirat 1717-ből 
s ez igenis megvan az udvari titkos leveltárban. 
Bizton allithatom, hogy megvan, mert volt a kezem-
ben, s annyira nem csinálnak titkot belőle, hogy ha 
Arneth baró, a/ udvari leveltarnok, szaoadsagon nem 
volna, elvinném kepviselő urat az archívumba s meg-
mutatnám az okmányt eredetiben." 

— És a miről Kossuth beszelt? 
— A miről Kossuth beszélt, az az 1723-ki tör-

vény. Ezt is pragmatika szankciónak szoktak nevezni 
köznyelven, holott ez egy általános törvénycikk, 
melyről az országgyűlési határozat, a királyi felter-
jesztés és a legmagasabb jóvahagyas tanúskodnak. 
Mindezek megvannak Budapesten az országos levél-
tárban. Mas okmányok a pramatika szankcióról nin-
csenek, de nem is leteznek. 

A pragmatika szankció — folytatá Thallócy — 
I nwt m fennáll, VI. Károly (mint magyar király 

SZENTESI LAP. 

III. Károly) müve s abban az évben keletkezett, a 
melyben Mária TWézia született. II . Karoly ugyanis 
abbeli aggodalmában, hogy nem lesz fiúgyermeke, 
egy családi szerződés alakjaban megállapította az 
öröklés rorrendjét. De már elébb I. Lipót is hozott 
volt egy ilyen házitörvényt a nőöröklést illetőleg. III. 
Károly, Lipót testvére, még akkor spanyol király 
volt és Lipót ebben az okmányban a saját leányának 
leszármazóit elejébe tette a Károly leányának. 

Ezt az első pragmatika-szankciót azonban a 
Károlyé hatalyon kivül helyezte. Tudvalevőleg, később 
a Bajor-ház a Lipót-féle pragmatika-szankcióra ala-
pította trónöröklési jogait az osztrák örökösödési 
háború alkalmával. 

A magyar tőrvényhozás azonban 1723-ban el-
fogadta Karoly király trónőröklési rendjét, de nem 
egészen ugy, amint Ausztriában történt. Mar a trón-
öröklés! sorrendben is változtatás van: aztán Ma-
gyarország világosan kikötötte a szabad királyválasz-
tasi jogát arra az esetre, ha a dinasztiának a tör-
vényben körülírt három leszármazási aga kihalna, 
mig ebben az esetben Ausztriában az utolsó vérbeli 
uralkodó nevezi meg a leendő trónörököst. Ez a 
különbség a magyar és az osztrák trónőröklési rend 
között. 

A horvát rendek — magyarazta tovább Thai 
lócy — 1712-ben egy loyalitási aktussal akartak ked-
veskedni a dinasztiának és a zágrábi tartománygyü-
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állítjuk, hogy nincsenek meg az említett törvények ; 
a miniszterelnök urnák módjaban áll, hogy parla-
menti bizottságot állítson össze s ez konstatálja, hogy 
igaz-e vagy nem, a mit állítunk. 

Ez a legkevesebb a mit joggal várunk mi, jog-
gal az egész nemzet. 

Helyi és megyei hirek. 
— C s o n g r á d m e g y e f ő i s p á n j á v á mint 

a „Magyar Hírlap* aradi levelezője irja. Zsilinszky 
helyett Szél Ákost fogják kinevezni, Szél Akos kerü-
letét pedig Gajáry Ödönnek szánta a kormány. 

— O k t ó b e r 6. Egy szomorú fjketc lap ez a 
történet könyvében, melyet fájdalmas érzéssel olvas 
minden magyar. Okt. 6-án végezték ki a tizenháro-
mat, a magyar nemzet szabadságharcának tizenhá-
rom első harcosát. Évről-évre megkondulnak e na-
pon a templomok harangjai, s a hősök emlékeért 
imát mondunk. Szentes város hazafias polgársága 
ismert hazatiasságához s a nap magasztosságához 
méltóan ünnepli meg ezt a szomorú emléket. A dél-
előtti órákban istenitiszteletek tartatnak az egyes 
templomokban, melyen tömegesen jelennek meg a 
polgárok. 

— A k o l e r a . A budapesti kolera réme fenye-
geti a várost s természetesen már alig van más 
„nap eseménye", alig hallatszik szó egyébről, csak l é s e n állást foglaltak a Lipót-féle pragmatika szankc.ó 1 

mellett. De a magyar országgyűlés 1715-ben vissza- ** emberpusztó fekete asszony kaszajaről a mely 

utasította ezt s akkor > Pozsonyba, jelen levő horvát ^ í ^ • 
követek is csal lakoztak ehhez - hatarozathoz. Akkor I .dolgoim- Pedig még valosaggal el sincs döntve 
azonban a Lipót-féle pragmatika szankcióról volt szó, 
melynek egyszerű törvenybe igtatását követelte az 
udvar. 

Nyolc évvel később aztan Grassalkovich kancel-
lar és Sziuha perszonális létrehoztak a híres törvényt, 
mely egy két oldalú szerződes jellegével bír a dinasz-
tia és a nemzet közt, mint azt Deák annak idején 
1. Ferenc Józset királyunkkal szemben kifejezésre is 
jutatta. Es 1. Ferenc József ő felsége is — monda 
végül Thallocy — igy ertelmezi, arról Diztosithatom 
a kepviselő urat. 

Thallocy Lajos fentebbi nyilatkozatai szerint te-
hát a pragmatika szankció eredetije, vagyis a házi-
törvény megvan az udvari titkos levéltárban. Az 
1723-iki törvény pedig, mely kétoldalú szerződés a 
dinasztia es nemzet közt — az országos levéltárban. 
Ezt állítja a „Bud. Korr." is, megnevezvén a szamot 
is, mely alatt be van igtatva. 

A törvény értelmében ennek valóban igy kel-
lene lenni, mi azonban minden kétségét kizáró hite-
lességgel meggyőződtünk arról, hogy ez a .kétoldalú" 
szerződés nincs meg az országos levéltarban. 

Van ott egy .kétoldalú" szerződés, az mely a 
dinastia és Erdély közt köttetett, s mely 1873-ban 
került fel a kolozsvári kir. főkormányszék levéltárá-
ból Budara, az országos leveltarba. Az, mely a di 
nasztia es Magyarorszag közt köttetett, s melyről 
Tnallócy es a ,Bud. Korr." beszel, — eltűnt. 

Eliünt nemcsak a pragmatika szankció de el 
tünt egy ennél runk magyarokra még nagyobb fon-
tosságú okmány, az 186 / : XII. t.-c. vagyis akiegye-
zésről szóló törvény eredetije. 

A kiegyezési törvénycikkekből csupán egy nyom-
tatott példány van Andrassy Gyula gróf aláirásaval 
es az ország pecsetju/el ellátva. Ez a példány az 
országos levéltar erdelyi osztaiyaban, az u. n. cisla 
diplomatikában őriztetik. 

Hozza tehetjük még azt is, hogy az ország 
jogait biztosító iratok altaláoan szerte vannak a káp-
talanokban es Becsben. 

Mint minden kétségét kizáró tényt konstatáljuk 
tehát, hogy ket sarkalatos törvényünk eredetije vagy 
sohasem is volt kiteve az országos levéltarban, vagy 
elsikkadt onnan. 

Azt is tudjuk, hogy Szapáry Gyula gróf, kinek 
mint belügyminiszternek vezetése alatt áll az orszá 
gos levéltár, ezelőtt egy felevvel tudta meg, hogy 
mindaket törvény eredetije hiányzik a levéltárból. 
Felkutatták akkor az egész levéltart, tűvé tettek min-
den zugot, de sem egyiket, sem másikat nem találták 
meg s ott az országos levéltárban nem is fogják 
megtalalni soha. 

Hogy hová tűntek el? Azt nem nehéz sejteni. 
Természetesen, mikor a megdöbbentő tényeket 

nyilvánosságra hozzuk, nem a vBud. Korr.Mól várunk 
cáfolatot, hanem magától Szapáry gróftól. Mi azt 

hogy van-e budapesten kolera, vagy nincs. Az egyik 
lap készpénrnek fogadja a tegnapi kolera-hirek 
hivatalos dementijét, a másik nem hisz benne 
s azt mondják, hogy a főváros helyőrségi kórhá-
zaiban a katonaorvosok már három nap előtt kons-
tatáltak a sötét vendég bevonulását. De a délről jött 
utasok annál jobban beszélik, hogy Szerbiában, Ro-
mániában szórványosan, de erősbödőleg lépett föl a 
kolera, amely ha lábra kap a Balkán szennyes vá-
rosaiban, rettenetes pusztításokat vihet véghez. Ne-
künk eddig semmi okunk sincs félni tőle s a legjobb 
orvossága, ha egyáltalán nem tart tőle az ember. 
Az orvosok a megszokott életmódot ajánlják óvsze-
rül, s oz több tehetséges korhely fejébe szeget ütött 
már, vájjon korhelykodjanak-e ezután is, mert ez a 
megszokás. Különben ha beütne is, ami nem valami 
bizonyos, néhány hideg öszi nap elmulasztja. A ko-
lera szezonja őszszel már nem ijesztő. 

— A kolerajárvány közeledtével szüksé-
gesnek tartjuk a kővetkező receptet, mint sok esetben 
jónak bizonyult szert t. olvasóinkkal közölni: 

Acidi carb. gramm tria 
Aether, acet. Irae 
Menthae piper aa gramm 
triginta M. D. S. 

Felnőttek naponta 3-szor 10—10 csöppet, gyerme-
kek koruk szerint 4—8 csöppet vegyenek be vízben. 

— T a l á l t t á r g y . A vasárnapi lóverseny 
alkalmaval a versenytéren egy tajték szivarszopka 
találtatott, mit tulajdonosa kellő igazolás mellett 
lapunk szerkesztőségében átvehet. 

— S z e n t - M i h á l y n a p j a szept. 29 én verő-
fényes de hűvös őszi reggellel köszöntött be, mintegy 
jelezve, hogy most már csakugyan itt van az ősz. 
A falevelek sűrűn ^ulladozíak a szélben, jelezve hogy 
ismét eljutottunk a hervadás előestéjéhez. Hát bizony 
már se fecske, se daru, se gólya. Sőt még szőlőfürt 
sincs a venyigén. Nem is emlékezünk Szt-Mihály nap 
előtt való szüretre. 

— Hegedűművészek. Szabó Testvérek 
Bpestről tegnap este a Kass-száiloda kis termében 
sikerült hangversenyt tartottak. 

— Házasulandók imádsága. Mi oldal-
bordánk, ki vagy gazdag szülőknek magzata, jelen-
tessék be a te hozományod, jöjjön el apádnak fél 
vagyona, legyen meg a te ifjúságod, miképen most, 
azonkeppen evek múlva is : a mi mindennapi kártya-, 
ital-, s dohanypénzüukre adj elég fedezetet még es-
küvő előtt; és bocsásd meg, ha elmegyünk a kávé-
hazba, miképpen mi is megbocsátjuk, ha nélkülünk 
mégysz a színházba, bálba; és ne vigy minket di-
vataru kereskedésbe, de szabadíts meg gyorsan pörgő 
nyelvedtől, — mert tied a feleselés hatalmas eszköze 
mindvégig, akaratod is érvényes egészen az esküvőig, 
de azontúl — Am — nem. 
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CSARNOK. 

Mihók Pista. 
Elbeszélés. 

Irta : SirxuMi. 

Ott laknak egy kis árendás viskóban a falu végén. 
— Vera, meg az özvegy anyja, nap-nap után két 
keze munkájával, — becsületes munkájával keresi 
kenyerét. 

Szegényen, de tiaztesegessen élnek. 
Mégis sok a haragosuk meg az irigyük. — A 

leányok haragszanak rá, mert szebb mint bárme-
lyikőük. 

A legények: mert nagyon büszkének tartják, 
nem enged magával mókázni, fel is ut, alá ii ut. 

Két éve szeretett bele Pista őrülten halálosan. 
De Vera visszautasította Azt mondta: csak maradj 
tőlem távol Pista. 

Érzem, hogy te csak bajt hozhatsz rám. Nem 
a falu első legényének való vagyok én. Majd csak 
meglát engem valami magam fajtájú szegény ember. 
Te neked ugy se kellenék én csak ideig óráig, mig 
a tisztességem oda adnám. Az pedig nem eladó, 
még ilyen szép szál legénynek se, mint te vagy. 
Pista. Még akkora darab aranyért sem, mint amek-
kora te magad vagy. 

S a legényt kerülte, mint a tüzet. 
És Pista annál jobban bomlott utánna. Ha 

akkora darab aranyért nem les^esz az enyém — szóltf 

— mint magam vagyok: enyém leszesz önmagamért, 
s megesküdött, hogy csak azért is, most már az övé 
lesz az a lány, ha ég föld összeszakad is. 

Kirukkolt vele az öregnek. Megmondta, hogy 
vagy Vera, vagy senki. Az öregek aztán holtra ijed-
tek. Mi lesz velünk, ha ez a gyerek, a talu első le-
génye, az ő szemük fénye azt a földhöz ragadt koldus 
sarjadékot akarja elvenni. Mikor a legelső selymes 
lányok két kézzel mennének a deli Mihók Pistához! 
Az már szent bizonyos, hogy az a koldus ivadék 
megrontotta Pistát. Tisztára megrontotta. A nyomo-
rult féregnek hova van vágyódásai a Mihókék Pis-
tája után. 

Mihókné aztán a legelőször mikor találkozott 
Gyöngyi Verával, kérdőre vonta, ugyancsak kitaní-
totta. Megmondta neki, hogy abból ugyan semmi 
sem lesz, hogy az ő fia ilyen földhöz ragadt rongyost 
vegyen el. Hogy az ő portáján egy ilyen egyszál 
szoknyás parancsoljon, abból megint nem lesz semmi, 
oda be nem lép, ott meg nem veti a lábát! Az ö 
háza küszöbét at nem lépi, az ő hajlekaba még 
szolgálónak sem kell, nem hogy menyének! Azért 

SZENTESI LAP. 
Nem kell olyan feketére festeni az ördögöt. Okkal 
móddal. Rá kell hagyni Pistára. ;Meg lesz minden. 
Hanem várjanak a fiatalok egy évig. Akkorra majd 
megjő az ő esze is. Be fogja látni hogy a selyem 
viganó csak más, mint a foltos-rongyos pruszlik. Ki 
fog ábrándulni. 

Az egy év elmúlt, s Pista csak oly állandóság-
gal csak oly bolondul szeretett. Nem ábrándult ki. 
Hanem ostromolta az öregeket, hogy váltsák be 
szavukat. 

Az öreg Mihók erre kitűzte a jogválást: 
egy évre. 

Pista nagyott vágott a fejével, egyet törölt 
bajuszán, de bele nyugodott ebbe is. Várt még egy 
évig. És még akkor sem ábrándult ki. 

Most két héte aztán véges-végre elkendőzték 
egymást. 

A falu nevette Pistát, a leányt meg irigyelték 
sokan. Mindenféle hirek szállingóztak, melyek bizony 
nagyon elbántak Veraval. Hanem Pista ügyet se 
vetett rá. Kinevette, letorkolta, meg néha meg is 
torkolta a ki előtte Verára rosszat szólt. 

De azért nem némultak el. 
Egy estén, — ez a jegyváltás után történt — 

a felvégi korcsmában iszogatott Pista többed magával. 
Beszedtek egynéhány lopóval, mikor Csera 

Ferkó, a legköttekedőbb legény, oda lep Pistához, 
megveregeti vállát s gúnyos nevetéssel szólítja meg 
Pistát. 

.Osztan Pista, azt ajánlanám, jó lesz éjszakára 
szabadon bocsájtani a kutyát, ha majd elvetted Ve-
rát. Nehogy mas h u z a l j a a azénat még akkor is ha 
majd te leszel annai a kikapós fehércselednek á 
csősze" . . . . 

„Pajtás, — mordul oda Pista — a te nyelved-
nek se ártana ha egy kissé pórászra vennéd, mert 
Isten engem' beharaptatok belőle egy par ujjnyit." 

,Eh, vág vissza Csere Ferkó — tudja mindenki, 
miért ne tudnád te is? Tenéked elvette az Isten a 
Ütőképességedet, majd segítek én hogy jobban láss. 
Egyszer mar eldöngettél a miért a szemedbe mer-
tem mondani, de megmondom még egyszer : az a 
iany te altalad csak jó módba akar jutni, se teste, 
se lelke nem huz hozzád. Sőt most még többet is 
mondok. Nem hiszem, hogy Mihók Pistának hinnák 
azt, a kivel Györgyi Veron egyik másik éjjelente az 
orgona bokor aljan suttog, ölelkezik . . . . 

Ferkó nem monduatta tovább. Pista egy keze 
ügyebe eső üveget kapott s az a következő pillanat-
ban a Ferkó fején pattant ezer darabra. Hanem a 
Ferkó feje is belecsorbult! 

Pistát nagyon felháborította ez az eset. Meg-
szokta mar, hogy kígyót békát kialtsanak Verara, 
különösen a Ferkó szavara nem adott sokat, mert 

3. öldaL 

Gondűző, 
A mohácsi vész és oka. 

Tanító. Micsoda nagy csapást szenvedtek még 
a magyarok a mohácsi vész alkalmával? 1. Tanuló: 
Hogy II. Lajos a Csele patakba fuladt. Tanító: He-
lyes, És mi volt i mohácsi vész tulajdonképeni oka? 
mondja meg a mellette ülő! II. Tanuló: (hirtelen 
felijedve) Az, hogy IL Lajos nem tudott úszni. 

Igcuta van. 

— Kedves barátom miért akarsz te olyan ele-
gáns vendéglőbe menni? tudtommal neked nincs 
olyan sok pénzed. 

— Sőt egyáltalában egy csepp sincsen, épen 
azért legalább egy elegáns vendéglőből dobatom ki 
magamat. 

A virtuózok. 

I. Én már négy év óta tudok hegedülni. II 
Én pedig már hat éve zongorázom. IIL Az mind 
semmi, én már több mint tíz éve tudok — fütyülni. 

Hü arckép. 

— Sikerült a fényképem ? 
— Nem nagyon jól. 
— De azért rám lehet ismerni? 
— Hogyne! A — nyakkendődről. 

Izraelita bálon. 

I Fiatal ember : á(bemutatva magát) Nevem 
Kohn. IL Fiatal ember: Az enyém is! I. Fiatal 
ember: En Kohn Mór vagyok 1 IL Fiatal ember: 
£n i s ! 

* 
* * 

Egy szegény kosárkötő bament a vendéglőbe, 
a hol többen ebédeltek, s kérte az ott levőket, hogy 
vegyenek tőle kosarat. 

Véletlenül azonban egy büszke uracsot szólitot 
fel egy szép kosár megvételére. 

— Minek vegyek — mondá lenézőleg — hisz 
azt is én csináltam, a mit maga itt árulgat. 

— Lehetséges uram, — feleié a kosárkötő — 
épen most hoztam ki a fegyencek házából 

hát jó lesz nem kacsingatni Mihók Pistara, mert 
olyan igaz, mint isten az egben van, ki kaparja azt tudta honnan fu a szél. Tudta hogy Ferkóból a 

bosszú beszel, amiért Vera kiadta neki az utat ha-
az erre 

a két csalfa szemét! 
Amikor Mihók Pista az erre következő estén 

odament a sövényhez, szokás szerint bekiáltott: hat 
itthon nincsen senki ? Vera kisirt szemekkel jött ki s 
azt mondta neki: 

Pista! Anyád engen az egész falu hallatára 
csúfosan meghurcolt. Elmondott mindennek, csak 
jónak nem. Azt mondta, hogy én a te családotokba 
akarom magam befészkelni koldus letemre. Azt 
mondta, hogy én egy rongyos vagyok, aki téged be-
hálóz, elcsábít. Te tudod legjobban Pista, hogy ezt 
nem érdemeltem meg. Be sem eresztettelek soha a 
házamba, még is így beszélnek rólam. Azért hát ne 
jöjj többet ide a sövényhez se. Én komisz koldus 
vagyok, csak nem a te csaladotokba való. Eredj 
fel vagy alá, de engem ne utáltass meg a faluban. 
Én téged nem szeretlek, mert nincs penzem, te meg 
engem nem szerethetsz, mert van penzed. 

Isten áldjon meg Pista! 
Ettől kezdve egészen megbokrosodott. Otthon 

nagy csetepatét csinált, kijelentette, hogy Verát, ha 
kell még a tulajdon édes anyjától is meg fogja vé-
delmezni. Azért a leányért bárki istenfiával halálra 
megy. Mert az ő testének lelkének nem kell más, se 
égen se földön csak Gyöngyi Vera. Inkább elemészti 
magát, — vagy, Isten őtet ugy segélje! Vera lesz az 
6 felesége! 

Mihókné sirt mint a záporeső, hogy egyetlen 
fia ilyen gyalázatot hoz a famíliára, s nem engedett. 
Inkább szemtödő alatt lássa egyetlen vérét, minthogy 
az a koldus legyen az ő m^njc. M g a sírja a< m 
adna elég nyugtot ha tz mtg;ö ennek. 

Az öreg M'hók okosabb volt s engedékenyebb. 

marosan, mikor Ferkó a bizalmaskodast kezdte mesz-
szebbre vinni, mint amennyire azt Vera megenged-
hetőnek tartotta. De ez a nyílt vád mégis szokatlan 
hatassal volt rá. Ezt nem tudta olyan könnyen venni, 
mint a többi ragalmakat, itt konkrét dologra történt 
hivatkozás. 

Nem adott hitelt annak amit Ferkó beszélt. Ra 
se akart gondolni, ki akarta verni az egészet fejéből. 
Gyalazatos ragalomnak, — annak tartotta az egészet 
hogy elakarják tőle szólni mindenáron Veront. Ellen-
segei azért, mert tudtak, hogy ugy a legnagyobb 
fajdalmat okozhatnak neki, rokonai pedig azért, 
mert nem tudtak belenyugodni hogy azt a szegény 
lányt vegye el. Kedve, az a csapongó jó kedv, oda 
lett, olyan megmagyarazhatUn bántó érzés szorította 
szivét. Kereste a magányt, menekült az emberek közül. 

A gyanú, ez a kis ördög tanyát ütött benső-
jében. 

Valami azt súgta neki lásd milyen szépen meg-
győződhetnél arról, hogy az egés- híresztelés nem 
igaz. Meglesnéd egy párszor, s látnád hogy egy szó 
sem igaz abból amit Ferkó beszélt. Bizonyos hogy 
aljas koholmány az egész, s neked meglenne a tel-
jes megnyugvásod. 

Küzdött az ébredő gyanúval. Leakarta rázni a 
kételynek azt a parányi atonyát, mit a Csere Ferkó 
szavai hintettek lelkébe, de nagyon nehezen ment. 
Arra, hogy kémkedjék, nem bírta magát elhatározni. 
E'.ellen föllazadt önérzete, tiltakozott hite, b zodalraa, 
s r íme. 

(Folyt, kőv.) 

Borbély üzlet megnyitás. 
Alólirott tisztelettel értesítem varosunk uri, — 

gazda, — és iparos közönségét, hogy Szűcs Dá-
niel ur házában, a mai kor minden kívánalmainak 
megfelelő 

Borbély és fodrász üzletet 
rendeztem be és ezt f. hó 1-én megnyitottam, mi-
dőn ezt tudomására hozom az érdekelt közönségnek, 
ezúttal ígérem, hogy a több évi gyakorlataim után 
a pártfogást melyért esedezem teljes mértékben ki 
fogom érdemelni. 

Törekvésem leend a n. é. közönség kényelmét 
minden tekintetben elősegíteni. 

Kegyes pártfogást kér 

Balogh József 
1 - 3 borbély és fodrász. 

Salignac & C" Cognac 
részvény-társaság, alapítva 1809 ben, négy 

millió franknyi alaptőkével, 
ajánlják 

francia coguacjukat 
a legkitűnőbb minőségben. Az 1867-ik évi 
párisi világkiállításon a nagy aran/ éremmel, 
az 1891. évi bécsi nemzetközi tápszer és házi 
szükségletek kiállításán pedig a nagy érdem-
okmánynyal (legnagyobb kitüntetés) lettek ki-
tüntetve SV3 

orvosi auctoritásoktól ajánlott 

„Medicinái Cognac" 
Raktár Szentesen: Dobrai Sándor urnái. 

Vezér-kepviselók Ausztria-Magyarország részére: 

Heinrich Mendl & Gomp., 
Tea, i u.u éó cognac D.Vittu c 0 

Becsben I. Schottenrin 
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Sxcntes város polgármesteri hivatala ér-
tesiti a közönséget, hogy a jövő 1893-ik évre 
a legtöbb adót fizetők vagyis virilis képvise-
lők, ugy a 6 évet kitöltött választott városi 
képviselők helyett uj képviselők választására 
jogosítottak névjegyzéke, a városi képviselő-
testület által kiküldött bizottság által már 
összeállittatott; mely mindkét rendbeli össze-
irási lajstromok a f. évi október hónapi 3 ik 
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Hirdetmény. 
napjától kezdve 7-ik napjáig bezárólag a vár 
megye bázánál lévő városi központi irodában 
lesznek közszemlére kitéve. 

Felhivatnak tehát mindazok, a kik akár 
a virilisek, akár a választók névjegyzéke ellen 
felszólamlással élni kívánnak, az összeirási 
lajstromokat a mondott idő alatt, hivatalos 
órákban megtekintvén, további 5 nap alatt, 
vagyis október 8 ik napjától kezdve 12-ik 

4. oldal 

napjáig bezárólag, felszólamlásaikat a tul a 
kurcai volt iskolai épület helyiségében folyton 
együtt ülésező választmány előtt jelentsék be. 

Szentes, 1892. szeptember 25. 

3 - 3 

Burián Lajos, 
b. polgármester. 

Téli kabát, 
F e l ö l t ő , 

10 írttól fel jebb. 

A r ak t á runkon levő összes 
sa já t mübelyf tnkben készült, 
legjobb minőségű az elő 

dási á ron eJadatuak. 

TELJES M i k á d ó , 
6 forint. 

Mencsikoff, 
10 írttól feljebb. 

k é s z f é r f i r u h á k 
Ö l t ö n y , 

Salon kabát, 
8 írttól feljebb. 

Legjobb és egyedüli alkalom legolcsóbb bevásárlásra 
Panker Vilmos és Gusztáv 

fér f i ruha t e r m ü k b e n 

Budapest, Magyar-utca 1. szám I. emelet, a hatvani-utca sarkán. 

Minden darab szabott 
árral ellátva. 

Nadrg Z— 6 írtig. 
Kék munkás ruhák, 

2 - 3 frtig. 

Lipcse, 1892. nagy arany-erem. 

* A Vörös-kereszt-Egylet Erzsébet kórházának cognak-szállitója, £ 
M fT t i a. 

"S bO 
• CD 

S -s 

C <B m 
X> UJ 
8 ^ 
Cö o 
ce Ä 

co * 

„Gróf ESTERHÁZY GÉZA"-féle COGNAC 
orvosi tekintélyek által ajanlva, felette kellemesen és jól Í7nk, minő-
ség tekintetében bármelyik f r a n c i a gyártmánynyai versenyezhet, 

ára pedig sokkal olcsóbb. 

Különlegesség:^ ^ ^ Ĉ Q Q N A K 
mindenütt kapható. 

GYÁR: ANGYALFÖLD. 
Megrendelések intézendők 18—20 

Gróf Esterházy Géza közp. irodájába: 
B U D A P E S T , 

l E \ i l s ő - T 7 " á c c i - V L t 2 3 - i l c s z á m . 
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SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: ^ ^ 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

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

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

gyors , pontot , Ü lé ses és j u t á n y o s áron . 

Uflyaaltt a 

„ S Z E N T E S I L ÁP" 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár h u a a o n k e t t e d i k éri f o l y a m á b a l épe t t , - e lőf laetóae 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

xm. N m t e t t mm fmvu p s n a j t é j á s . 




