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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Fizess Dóci! 
A csongrádmegyei gazdasági egyesület 

sorsa felett a fátum kisért. 
Ez a szerencsétlen egyesület mely nem 

régiben még azon ábrándozott, hogy a nagy 
Zsilinszky befolyásával és páratlan finánc po-
litikája segítségével a Haris házat megvegye: 
pár nappal ezelőtt arra virradt fel, hogy ösz-
szes vagyona elsikkasztatott. 

Hát nem fátum-e az, hogy már egyszer 
a volt pénztár kezelője az egyletnek: meg-
kezdte az egylet pénzét elkezelni. Az egylet 
akkor uj volt, gróf Károlyi Sándor volt az 
elnöke, kit egy pár szentesi ur kért föl az 
elnökség elfogadására. — Ezek az urak szer-
felett restelték a dolgot, hogy gróf Károlyi 
Sándort egy oly egylet elnökségébe vitték be, 
mely egyletnek akkori ideiglenes titkára és 
pénzkezelője bele markolt az alapítványi pén-
zekbe, hogy tehát az uj egyletet az erkölcsi 
bukástól és a nagy nevü elnököt megmentsék 
azon kellemetlen érzéstől, mely kétségtelen 
támad benne, ha tudomást vesz a részleges 
sikkasztásról; a sikkasztó egyleti hivatalnok 
helyett helyre tették a pénzt, s ezzel ugy 
szőre mentén napirendre tért a dolog felett 
a közönség. — De a fátum nem szűnik meg, 
üldözni ezt az egyletet. Most már Zsilinszky 
volt az elnöke. Az erény hős, ki itt Varjasyt 
Csató, Albertényi, Soós és Kelemen urak — 
vármegyei urak — segítségével megmentette 
a sikkasztók bélyegvasától. — Hát ez az ur volt 
az elnöke az egyletnek, sőt ő ma is, és sike-
rült neki oly rendben tartani az egylet ügyeit, 
hogy mellette Gyárfás Dezső titkár elsikkasz-
totta az egylet összes vagyonát. 

Az egylet alapszabályának Vll-ik fejezete 
f. pontja alatt azt mondja, hogy; naz elnök 
a pénztárt bármikorf de legalább kétszer egy 

évben vagy személyesen megvizsgálni, vagy általa 

kiküldendö tagok által megvizsgáltatni köteles * 

Zsilinszkynek azonban nem volt ideje ezt 
az elnöki kötelességet végezni; mert ő örökös 
vád és védelemben utazott. Vádolta a minis-
teriumnál a megyei ellenzéket, hogy ez vészbe 
sodorja a vármegyét, mikor őt a derék 
férfiút és Stammert, Varjassy ipját, a még 
derekabb alispánt a megyei adminisztratió 
gyalázatos visszaélései miatt ostorozza és 
kikiáltotta magát mint purifikáló főispánt, 
tehát e nemes elfoglaltsága miatt nem ért rá 
3 év alatt egyszer se pénztár vizsgálatot tar-
tani ; de még azt se érezte kötelességének, 
hogy pénztár vizsgálatot tartatott volna, s 
most oda, az ő gondos pénztár felügyelete alá 
bizott egylet összes vagyona. El van sikkasztva 
az utolsó fillérig. Szerencse, hogy csak 3—4000 
frt vagyona volt az egyletnek; mert igy több 
nem veszhetett el; mert Zsilinszky ur ellen 
őrzése alatt most elveszhetett volna akár 

100000 frt is; miután ő méltósága vágyott 
ugyan az elnökségre; de kötelességét absolute 
nem teljesítette. 

De miért is teljesítette volna? Elnéző 
volt a vármegyénél, mert ismerte Varjassy 
bűneit; de azért az ő szeretetre méltó sogo-
rával, a derék Kelemen úrral futni engedte 
ezt az embert; hát miért kompromittálta 
volna magát azzal, hogy a mellé rendelt tit-
kár szabad gazdálkodásától megmentse az 
egylet vagyonát. 

Az egész dologban a megyei ellenzéki 
emberekre egy megnyugtató, sőt örvendetes do-
log van s ez az, hogy a gazdasági egyesület min-
den bizalmi állásából ki lettek tudva a Zsi-
linszky aera szelleméhez képest az ellenzéki 
emberek. A Csatók, a Mátéfiak, Albertényiek, 
Schlezingerek és Bánfalviak foglalták el a tért 
Zsilinszky ur mellett, itt is épen ugy minta 
vármegy én. De meg is őrizték azt a jó szel-
lemet itt is, ami vezérletük alatt a vármegyei 
kormányzatban uralkodik. 

Hálás lehet a közönség minden dologban 
Zsilinszky szereplése iránt. 

Mi lett volna ebből a vármegyéből, ha 
még továbbra is Zsilinszky és az ő nemes 
környezete marad itt a kormányzat vezetésén. 

S minő példátlanul arcátlan szellem ural 
kodik abban a hitvány környezetben, mely itt 
Zsilinszky perifériáját képezi ? 

Tessék erre a példa. 
Gyárfás Dezső elsikkasztja a megyei gaz-

dasági egyesület vagyonát. — El az utolsó 
fillérig. 

S mi történik? — Azt gondolja valaki, 
hogy a hajdan Zsilinszky és Stammert iste-
nítő, s most örökségképpen Csató ur kor-
mányzata őrangyalául szegődött 9 Szentes és 
Vidéke" talán felelőssé teszi a sikkasztásért 
Zsilinszkyt, kinek mint elnöknek ellen kellett 
volna Őrizni a pénztár kezelést ? — Nem. Ha 
nem ez az újság ugy sorok között a megyei 
ellenzék tagjává avatja íöl a sikkasztó titkárt. 

Hát nem kell-e ahoz a Zsilinszky kör-
nyezetét jellemző példátlan szemérmetlenség, 
hogy a gazdasági egyesület titkárát, ki Zsi 
linszky mellett élt, neki volt intumusa, a me 
gyei kormánypárt párbaj segéde, a szentesi 
kaszinó gavallér szövetkezetének kártyamestere 
egyszerre ugy szűr alatt felavattatik ellenzéki 
emberré? Ki által? Mátéfii és Bánfalvi által 
S miért ? Mert a tisztelt titkár ur elsikkasz-
totta a megyei gazdasági egyesület összes va-
gyonát. 

Hát a büntakarásnak nem korbácsolni 
való alávalósága-e az, hogy egy lap, melyet 
— mint mondják az olvasó közönség (?) tart 
fen, arra mer válalkozni, hogy Zsilinszky benső 
embereit, mikor ezek sikkasztanak, kiszolgál-
tatja mint ellenzékieket. — Ki a közönség szeme 
láttára, annak a közönségnek szeme láttára, 

mely itt ismer mindenkit és tudja, hogy ki 
hova tartozik: ezt megmerészli cselekedni, arra 
a jó hiszemü közönség azt mondja, hogy ez a 
lap butának nézi olvasóit, kik nem gondol-
koznak, hanem olvasnak és hisznek vakon. 
Mi azonban mást gondolunk. — Hogy merészel-
heti ezt Gsató ur hivatalos lapja megcselekedni, 
mikor tudja azt, hogy azt a becstelenséget itt min-
denki undorral utasítja vissza ? Ugy, hogy ez a 
lap nem a szentesi és megyei közönségnek van 
szánva hasonló alávaióságaival, hanem arra, 
hogy fent a kormánynál, hol nem ismerik 
tisztán a dolgokat, ugy tűnjék fel a helyzet hogy 
a megyei ellenzék hordja itt a kebelén a sik-
kasztásra kész elemeket. Erre van szánva az 
egész gyalázatos cikk, mely a Szentes és Vi-
déke tegnapi számában megjelent; de az ide-
gen körök félrevezetésére szánt ezen alávalóság-
nak körmére koppintunk ugy, hogy nemcsak 
a távozó Zsilinszky és maradni vágyó Csató 
ur; de selejtes környezete is bekapja tőle az 
ujját s megszopogatja a piszoktól, melylyel 
ezek az emberek mások bekeverésén fára-
doznak. 

S ami Zsilinszky urat magát illeti, ő 
pedig csak álljon elő, s ha elhagyta sikkasztani 
a csongrádmegyei gazdasági egyesület vagyo-
nát, hát csak tessék azt kifizetni. 

E nélkül a csongrádmegyei gazdasági 
egyesület elnökségétől nem szabadul. 

Ezzel legyen előre is tisztában! Dr. 

— Ab uj ftfisp&n mint biztos forrás-
ból értesülünk Tallián Béla Somogyvármegye 
főispánja lesz. Kineveztetése iránt a fölter-
jesztés ő felségéhez már e hó 1-én megtéte-
tett a kormány által. Tallián azonban véglege-
sen Békésmegye főispánjává van szánva s csak 
ideiglenesen fogja vezetni Csongrádvármegye 
ügyeit, csak addig, mig alkalmas ember kerül a 
csongrádmegyeifőiipáni székbe. A csongrádme-
gyei országos képviselők most döntő befolyást 
gyakorolhattak volna arra, hogy ki legyen a 
megye főispánja, gróf Szapáry a vármegye 
nyugalma érdekében kész lett volna ezek pro-
pozitióiát figyelembe venni; de a mai viszo-
nyok között az országos képviselők nem lát-
ták alkalmasnak az időt arra, hogy befolyást 
gyakoroljauak a kinevezésre ; mert alkalmas 
főispán-jelölt hiányában éppen az ellenzéknek 
latbavetni magát egészen céltévesztett dolog 
volna. S ránk nézve a mai kormányzati vi-
szonyok között ugy is közömbös, hogy ki 
lesz a főispán; mert akárki lesz is az, itt 
csak ugy existálhat, ha teljesen szakit a Zsi-
linszky-féle rendszerrel. S egyebet mi még 
egy ellenzéki főispántól se kivánánk ; ezt pedig 
megköveteljük tőle bárki legyen is az, & bár-
milyen kormány exponáltja legyen is itt. 

Mi Zsilinszkynek bizalmat előlegeztünk, 
mikor idejött, ő e bizalommal rutul visszaélt, 
s azt hitte, hogy a Stammer féle bűnös vissza-
élés iskolája és gárdája az, mely neki a főis-
páni széket idelent biztosítja, s mi kijelentet-
tük, hogy aki itt a régi bűnökkel s azok hit-
vány embereivel azonosítja magát, aunak, ha 



2. oldal* 
százszor főispán is, s ha százszor állit is ki 
mellette a kormány hitlevelet: pusztulnia kell. 
S mi ebben nem álltattuk sem magunkat, sem 
a közönséget: Zsilinszkynek menni kellett. 
— S ez eddig rendén van; de ezzel még 
nincs rendén Csongrádvármegye közigazgatása; 
mert még itt vanak a közigazgatás azon 
parazitái, kiket Zsilinszky teremtett és emelt 
föl a megye szégyenére és kárára. — Ezek-
nek is pusztulni kell. S ezek is pusztulni 
fognak, mint elpusztult Zsilinszky. S azután 
a vármegye megtisztul azon szennyes levegő-
től, mely a megye kormányzatát gyűlöltté 
utálttá tette. 

Mi részünkről bizonyos mulatsággal ol 
vassuk Csató ur hivatalos közlönyének re-
ményt és biztatást áhitozó cikkelyeit. Láttuk 
mi ezeket a tisztelt urakat virágjukban is, 
amikor egy tótország fejedelmi gőgjével néz-
tek le minden becsületes szót, s mi akkor 
is azt mondtuk, hogy: pusztulni fogtok; mert 
Csongrádvármegyében mégis nagyobb az igaz 
ság és becsülethez való ragaszkodás, mint a 
hitvány loyalitás, melylyel itt néhány igen 
tisztelt uri ember megmételyezte Csongrád-
vármegye közönsége politikai erkölcsét. 

Mi Csongrádvármegye kormányzatától 
soha se kívántunk semmi privát érdek kielé-
gítést, csak becsületes közigazgatást. — S még 
ma is zug a fülünkbe, mikor az úgynevezett 
megyei netubilitások Csongrádvármegye köz-
gyűlésén lándzsát törtek Stammer és Zsi 
linszky mellett. Azt mondtuk, hogy jól van, 
csak rajta! 

Pusztulni fogtok azzal a hitvány néppel 
együtt, melynek tisztaságához méritek a ma-
gatok közéleti törekvését. — S az idő teljes-
sége el fog következni rövid idő múlva. — S 
ebben a megye akaratát a jövendő főispán-
nak elő kell segíteni, ha itt existálni akar, 
különben pusztul innen, mint pusztult Zsi-
linszky. 

De azt előre kijelentjük, hogy: abban a 
pillanatban, amikor mi bűnt fogunk leplezni 
és gyalázatos visszaélést fogunk védelmezni : 
ellenünk is éppen olyan erővel lépjen íöl a 
megye becsületes közvéleménye, amily erő-
vel folytatjuk mi még most a harcot azou 
szemét kitakarításán, melyet Stammer és Zsi 
linszky itt hagytak ! 

Az uj-szentesi ünnepély. 
Lélekemelő és megható üonep volt f. hó 2-an 

vasárnap Uj-Szentesen, a városunkból Temesvár 
mellett fekvő Vadász-erdei telepre kóltözöttek kóré-
ben. Ezen a napon volt ugyanis ott az ev. ret. le-
ány-egyházközségnek megalakulása, melyen az összes 
települtek, s azonkívül sokan vidékről is, különösen 
Temesvárról részt vettek. 

Az ünnepélyre az uj-szentesiek nagyban készü-
lődtek s már reggel hozzá fogtak a sátor építéséhez, 
mely itteni tiszteleti helyül és az alakuló üléshelyé-
ül volt szolgálandó. 

Az egyházmegye részéről egyházunk lelkesze, 
mint a települteknek ezelőtt is lelkipásztora, Filó 
János küldetett ki a leany-egyhaz szervezésére, ki 
már L hó 2-an délelőtt megjelent a települtek közt, 
s Varga Imre telepitvényi elnök kalauzolása mellett 
meglátogatta az uj telepeseket, egytől-egyig régi is-
merőseit és volt hiveit, kik a legnagyobb szeretettel, 
igazi őszinte szivből jövő lelkesedéssel fogadták régi 
agg lelkipásztorukat. 

Az ünnepély tulajdonképen délután 3 órakor 
kezdődött a mikorra Futó Zoltán, a temesvári ev. 
ref. egyház lelkésze s vele együtt egy egesz seieg 
temesvári hitsorsos és érdeklődő előkelő urak Uj-
Szentesre érkeztek; köztük Burián Pál és Biró An-
tal kir. tablai bírák, Pelheő János posta- es távirda 
igazgató, Bárcy László pénzügyigazgató, Tőttösy Géza 
kincst. ügyész, Morvay Ferenc kincs*, mérnők, Kovács 
Seb. Aladár folyammérnöki hiv. főnök, dr. Csurgay 
Soma ügyvéd, Nagy Lajos kapitany, Zsigmond Todor 
Ferenc, Barca Dezső, megyei, Leposa József, Tehn 
János dohánygyári, Kovácsay Géza kir. táblai tiszt-
viselők ós még számosan, kik részint mint e tiszta 
magyar nép ügyei iránt érdeklődők eljöttek együtt 
örülni u Orondezőkktl. 

SZENTESI LAP^ 

3 órakor a .Jövel szent lélek úristen - elének-
lésével kezdődött az ünnepélyes isteni tisztelet, mely 
után még a temesvári ifjúsági dalkör énekelt néhány 
emelkedett szellemű egyházi éneket. Utána Futó Zol-
tán temesvári ref. lelkész mondott megható imát és 
kitűnő magvas predicatiót, mely után ismét a dalkör 
egyházi énekeket zengett. — Ezzel az isteni tiszte-
letnek vége volt, s most kezdődött azalakulasi ülés. 

Filó János, mint esperesi kiküldött- nyitotta 
meg azt, könnyekig meginditó beszédben ecsetelve 
azt a viszonyt, a mely kőzte, mint regi lelki pászto-
ruk és az uj telepesek között fenn állt s fenn áll 
még ma is. Ezután a temesvári egyházzal, melyhez 
mint leány-egyház csatlakoztak, kötött szerződést 
olvasták fel és fogadták el, ma^d a gondnok és a 
presbyterek megválasztásához fogtak. 

Gondnokká a telepnek faradhatlan s mindenki 
érdekében és javara önzetlenül pihenést nem ismerve 
fáradozó elnökét: Varga Imrét választották, presby-
terekké pedig : Virágos Tóth János, Rác János, Soós 
Mihály, Soós Mihály II. Soós Lajoa, Berceli Sándor, 
Tóth Ferenc, Egri Szilagyi István, Zsíros István, La-
kos Bálint, Kiss József, és Horváth Antal települt 
polgarokat. 

Meg néhány ügy elintézése utan a gyűlés Filó 
János lelkész buzdító berekesztő beszéde után véget 
ert s ezzel az uj-szentesi ev. ref. leány egyház tény-
leg megalakult. 

Gyűlés utan bankett volt, melyen helyből és 
Temesvárról mintegy áÜO-an vettek részt. A ban-
ketten számos telköszöntot mondtak, köztük Varga 
Imre elnök, Sxaoó János esperesre, Filó János és 
Gjrőc Lajos lelkeszekre, mint volt, — és Futó Zol-
tán temesvári lelkészre, mint jelenlegi lelki vezéreire 
az uj-szentesi gyülekezetnek. 

Bankett utan a fiatalság tancra perdült s a te-
mesvári banda jó zenéje mellett sokáig mulatott 
együtt, a minden részi vevő előtt hosszan emléke-
zetes ünnepély örömere. 

Az uj-szentesi telepesek általaban jól érzik ma-
gukat, semmi panaszuk n.ncs, s a környéknél* svábok 
es olahok őket, mint tisztességes magyarokat való-
saggal rajongásig szerelik es munkaiknan segitik, a 
kormány közegei es a temesvári magyarok részéről 
is mindenkor tisztesseges banasmodban részesülnek, 
s azon a vidékén iiyen tamogatas mellett nemcsak 
missiot teljesítene*, hanem eredményesen fognak 
működhetni a magyarsag terjesztéseben. 

Adja isten, hogy vissza hódíthassak a magyar-
sag szent ügyenek azt az áldott földet, a mely a 
mienk, a melyen kivül nincsen szamunkra hely. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Balogh János és Sima 

Ferenc országos kepviselők Burián h. polgármester-
rel tegnap Budapestről — hol a vasutegyesités tar-
gyalason vettek reszt — hazaérkeztek. 

— A t e n y ö — s z e n t e s — h ó d m e z ő - v á -
s á r h e l y i v a s a t erdekeitség egyesítése végett f 
hó 5-en Budapesten a kereskedelmi minisztériumban 
Szabó Jenő ministeri tanácsos elnöklete alatt ézte-
ke-let tartatóit. — Az értekezleten a tenyöieket, 
Harkanyi Karoly vasutérdekeltségi elnök, Szentest 
Burián h. polgármester, Balog János és Sima Fe-
renc országos kepviselők, Csongrádvármegyét és a 
vele közös vasuierdekeltseget Fekete Marton, dr 
Cicatncis Lajos megyei íőjegyző, dr. Baksa Lajos 
vásárhelyi polgármester vettek reszt. Az egyesülés-
ből nem lett semmi; mert sem a tenyőiek, sem 
a szentesiek nem egyesülnek. — A tárgyalás ered-
ményéről lapunk jövő szamában kimentő tudósítást 
hozunk. 

— Az algyőiek Sima Ferencnek. 
Az algyőiek Sima Ferenc, a tápéi kerület 
országos képviselőjének, az okt. 4-iki Ferenc 
nap alkalmából egy díszes albumot küldtek 
67°2 aláírással tejezve ki szeretett képviselő-
jük iránti ősiinte ragaszkodásukat és tiszte-
letüket. Az album a szegedi könyvkötészet 
remeke. Az albumba iktatott üdvözlő sorokat 
Kovács Kálmán plébános szövegezte, — Egy 
költői lélek szüleménye az, mely egy kis 
irodalmi remekben juttatja kifejezésre egy 
lelkesült község népének igaz érzelmeit sze-
retett képviselője iránt Mondanunk is feles-
leges, hogy mily kellemes meglepetés volt ez 
oima Ferencre, 
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— K o l e r a l e s z . ez a rém hír folytogatja 
már a szentesi közönséget is. Hat mért lesz kolera 
kérdezi az egysk polgár a másikat ? Hát a 'é r t felelt 
a magyar; mert hordják az orvosok házról-házra. 
- Hat hogy hordják ? Hát ugy, hogy az én házam-
nál még soha nem volt orvos és tegnap beállít 
hozzám egy és azt mondja, hogy vigyázzak mert 
kolera lesz! S aztán mi közöm nekem hozzá? kér-
dezem tőle. Hát az hogy majd észre se veszem mi-
kor kirántja alólam a gyékényt, mondja a doktor. 
De uram, felelem én, ha a Zsilinszky korszakot ki 
birtuk állni egészségben, akkor soha se feltsen ben-
nünket az ur a kolerától. 

— H y m e n . Keresztes-Nagy Irén kisasszony-
nyal Keresztes-Nagy imre árvapénztári ellenőr szere-
tetre méltó kedves leányával f. hó 5-én váltott jegyet 
Damjanovics Sándor városi hivatalnok. A násznagyi 
tisztet a nő részéről Keresztes-Nagy Antal gyógysze-
rész Kistelekről, a férfi részéről pedig Ónodi Lajos 
főjegyző végeztek. 

— U j f ő i s p á n i j e l ö l t . Névtelen távirat 
érkezett lapunkhoz, mely a következőket hozza a 
szerkesztőség tudomásár a : Novak Józsefnek sikerült 
megakadályozni Tallián kinevezését, komoly főispáni 
jelölt Fekete Márton. Mi e hírt légből kapottnak 
tart juk; mert Tallián kineveztetesét — bar ideigle-
nes minőségben — teljesen befejezettnek tudjuk. 
S arra, hogy Csongrád vármegyének ki legyen főis 
panja, alig hisszük, hogy: Nóvák Józsefnek csak 
Jegeslegkisebb befolyása is legyen. Egyébként — mint 
már megirtuk, ránk nézve közönyös, hogy ki lesz 
a főispán; de azok közül senki nem lehet, kik a 
Zsilinszky-féle aerát fentartották és Stammernak a 
backorszakra eső pensiót megszavazták. — Ez a 
mi álláspontunk; mert a Zsilinszky és Stammer 
korszak folytatásának mar végének kell lenni Cson-
rádvarmegyében. 

— A „ c s o n g r á d m e g y e i g a z d a s á g i 
e g y e s ü l e t ' - n e k vagyona oda van. Nem a tűz 
emesztette meg, sem az árviz nem vitte el, hanem 
a mai szabadgazdálkodás és pénzkezelési rendszer 
vagyis modern értelemben szólva a sikkasztás áldo-
zata lett. Három-négy ezer frt között volt az egylet 
vagyona és ezt hűtlenül elkezelte Gyárfás Dezső az 
egylet titkara. Gyárfást ma hallgatta ki Gaal Sándor 
jarásbiró. Ez esettel lapunk vezércikke bővebben fog-
lalkozik, itt csak annyit emiitünk meg, hogy Gyárfás 
Dezső csak ugy juthatott azon kényelmes helyzethez, 
hogy az egylet összes kézpénzvagyonát elsikkaszthatta, 
hogy absolute nem gyakoroltatott vele szemben 
semmi ellenőrzés. — Az egylet elnöke Zsilinszky 
volt, kinek vezérlete alatt sikerült az egylet igazgató 
vaiasztmanyából kitudni minden ellenzéki embert, 
még Sima Ferencet is, ki tgyik megteremtője volt 
ezen egyletnek. De hát a Zsilinszky-féle kormány-
zatnak nem volt szüksége Sima Feren-féle emberekre 
kik mindent meglátnak és minden bünt ostorozni 
szoktak. — Hat az egylet egész vagyona siratja most 
a Zsilinszky-féle kormányzatot. Ugy járt ez az egylet 
is, mint a csabai nép-bank. — Igen erdekes és sok 
kacajra ad alkalmat Szentesen, hogy Gyárfás Dezsővel 
szemben a vizsgálatot Albertényi Antal megyei fő-
számvevő végezte. Ez az ur szinten volt pénzkezelője 
a gazdasagi egyesületnek, s hogy hogy nem akkor 
is megesett a* a malőr, hogy két uri embernek kel-
lett helyre tenni bizonyos pénzeket, melyek az egylet 
pénztárából szárnyra keltek. Ha igy haladunk, még 
megérjük, hogy az újonnan választandó titkár sik-
kasztásánál majd ama Döme József fogja 
a vizsgálatot teljesíteni. - S ez jól lesz igy, mert 
jártas emberekre kell az ilyen dolgot bizni. 

— A c s o n g r á d m e g y e i t a n i t ó - e g y l e t 
közgyűlésére nagy számban gyűlt össze ismét a 
megye tanítósága Szöged falai között, hogy szokásos 
evi közgyűlését megtartsa. A tanügy fáradhatlan 
munkasai örömmel mennek Szegedre évenkint, hogy 
közösen intézzék ügyeiket, tanakodjanak nemzeti 
tanügyünk előobvitelén. Huszonnegyedszer jöttek most 
össze, s igy jövő évben huszonöt éves jubileumát 
fogja megünnepelni az egyesület. E célból már töb-
féle előkészületet tett a mostani közgyűlés is, hogy 
a jubileumi ünneplés minél fényesebben sikerüljön. 
Odvözőljüktanitóinkat fáradságos munkájukban. Üdvö-
zöljük őket, különösen azon okból is, hogy mostoha 
anyagi viszonyaik közepette lelkesedni tudnak a nép-
nevelés szent ügyéért. Mert hiszen méltán lehetnének 
elkeseredve. Megyei és országos gyűléseiken annyi-
szor hangoztatott, kérelmezett, mindenki által jogos 
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ós igazságosnak ítélt jobb ellátásuk iránti kérelmük 
alig vétetett eddig a kormány által tekintetbe. Pedig 
hihető, hogy addig hazai tanügyünk igazi virágzás-
nak indulni nem fog, mig tanítóink faradságos mun-
kássága a kellő anyagi elismerésben nem részesül 
a nemzet törvényhozó testülete által. 

— Kitüntetés. Borbély Lajos helybeli szür-
szabó-mestert az .országos iparegyesület" jeles mun-
kájaért bronzéremmel tüntette ki. (Üdvözöljük.) 

— K ö a g y ü l é s . A körös-tisza-marosi-ármen-
tesitő és belvizszabályozó társulat 1892. évi október 
hó 20-ik napján délelőtt 9 órakor H.-M.- Vásárhe-
lyen .Fekete sas szálloda* nagytermében évi rendes 
közgyűlést tart, melynek tárgyai következők: 

1. A központi választmány évi jelentése a 
társulat állapotáról. 

2. A m. kir. Földmivelésügyi Minisztériumnak 
1892. évi junius 11-én 28397. sz. a. kelt rendelete, 
melylyel a társulat teherviselési aranyainak, kirovási 
kulcsainak és ártérosztályozásának s folyó évi ápri-
lis 23-án tartott közgyűlés 1. és 2. számú határoza-
taival elfogadstt tervezetei, némi módosításukkal 
megerősíttetnek. 

Ezzel kapcsolatban jelentés a végleges kírovási-
alap megállapítása és az ártérosztályozás feldolgo-
zása tekintetében folyamatba tett munkálatokról és 
az ezen munkálatokkal kapcsolatos költségek fe-
dezéséről. 

3. Előterjesztés a társulat rendelkezésére álló 
pénzalapokról és követelésekről, valamint az ezeket 
terhelő jövőbeni kiauásokról. 

4. Javaslat a bel vízszabályozási munkálatok 
végrehajtása és azok költségeinek fedezései ügyében. 

5. A magyar kir. földmivelésügyi Ministerium* 
nak 1892. évi junius 5-én 25571. sz. alatt a társulat 
alapszabájainak, szolgálati, gátvédelmi és egyéb sza-
bályzatainak módosítása ügyében kiadott rendelete. 

Ezzel kapcsolatban az újra átdolgozott alap-
szabályoknak tárgyalása és megállapítása. 

6. A társulat központi hivatalainak állandó 
elhelyezésére szolgáló beltelkes ház vétele iránti 
szerződés bemutatása. 

7. A számvizsgáló bixottság jelentése az 1891. 
évi pénztári számadások megvizsgálásáról. 

8. Ugyanannak jelentése a társulati leltárak és 
leltári számadások megvizsgálásáról. 

9. Az 1893. évi költségvetés megállapítása és 
a jövö évi kirovásoknak mily alapon leendő foga-
natosítása iránti határozat hozatal. 

10. A társulat 1892. évi számadásainak meg-
vizsgálása iránti intézkedés. 

11 A Tiszavölgyi-társulat közgyűlésére küldött-
ség kirendelése. 

12. A társulati alapszabalyok 15. §-a 1. pontja 
értelmében beérkezendő esetleges indítványok tár-
gyalása. 

13. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
küldöttség kirendelése. 

— Műkedvelői előadás. Szegváron f. hó 
2-án vasárnap este Rózsahegyi Ödön ismert nevű és 
kedvelt színművész által telt haz előtt rendezett, — 
az ottani iparos-ifjak közremüködesével a közönség 
óriási érdeklődése mellett lefolyt műkedvelői előadas 
minden tekintetben pompásan sikerült, s a közönség 
tetszését teljes mértékben kinyerte. — Előadatott ez 
alkalommal ifj. Ternay M. György (Tőrök bíró) Ró-
zsahegyi Rózsa, (Zsóü felesége) Sáfrány Klára, (Julis 
özvegy asszony) Solti Vilma, (Menci nevelt leanya) 
Rózsahegyi Ödön, (Csillag őrmester) Szécsenyi And-
rás, (kapitány) Rózsahegyi Gyula, (Peták vén huszár 
káplár) Vince László, (Pennás jegyző) Tóth Imre, 
(Hájas ispány) Hegyesi József, (Kasa Gyurka) Ador-
jányi Rózsa, (Leveles Misi postás gyerek) Szécsenyi 
József, (kis biró) Kóhn Vilmos, (Jóska béres) Szecsko 
Margit és Györgyi Berta, (cselédek) Adorjanyi Etel, 
(Suták Kata cigány asszony) közreműködése mellett 
Csepreghy Ferenc kitűnő 3 felvonásos néps::;nműve, 
a .Piros bugyelláris*. A kávéház udvarán levő fe-
dett tágas aréna, hol a színpad felállítva volt, szűk-
nek bizonyult a nagyszámú közönség befogadására. 
Igen sokan az udvarra szorultak, honnan hordók ós 
asztalokra állva szemlélték mindvégig kitartó türe-
lemmel s élénk figyelemmel az előadást. — A mű-
kedvelő urak ós kisasszonyok dicséretökre legyen 
mondva bár túlnyomó részük először lépett a vilá-
got jelentő deszkákra, dacára hogy az idő rövidsége 
okán csak négy próbán estek keresztül, szerepeiket 
valamennyien hiba nélkül játszottak, sasarat becsű* 
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lettel kiállva szerencsésen oldották meg a gordiusi 
csomót. — Nem is fukarkodott taps dolgában a kö-
zönség sem, kijutott belőle a szereplőknek. — Kü-
lönösen Rózsahegyi Rózsika kisasszony aratott több 
izben frenetikus tapsvihart, ki igen ügyesen és élet-
hűen színlelte a hü oldalborda (Zsófi asszony) sze-
repót, melybe valóban beletalálta magát, s feladatát 
utólérhetlen kedvességgel oldotta meg. — Az előadás 
menetét különben mi sem zavarta, rendes mederben 
folyt az le, ós pedig a körülményekhez képest elég 
simán. — Az előadást táncvigalom követte, melynek 
a hajnali órák vecettek véget. — A siker és a kö-
zönség szokatlan érdeklődése arra indította a t. mű-
kedvelő urakat, hogy szintén Rózsahegyi rendezése 
mellett, vasárnap, október hó 9-ik napján még egy 
darabot adjanak elő. — Színre kerül ez alkalommal 
Szigligeti .A cigány* cimű eredeti 3 felvonásos szín-
műve. A tisztajövedelem egyrésze a szegvári iparosok 
és kereskedők kőre — pénztára gyarapítására fordit-
tatik — Ezen előadásra is felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét. (T.) 

CSARNOK. 
Elbeszélés. 

Irta; Siriutz. 

De lassan-lassan belebeszélte magába, hogy 
hiszen az nem is lenne kémkedés, nem is lenne bi-
zalmatlanság ha egyszer-kétszer elmenne, hiszen nem 
azért történnék ez, mintha tán hinne legkisebb ro-
szat is, hanem azért, hogy meggyőződjék arról amit 
ugy is tud, hogy Veron a legtisztább leány a világon 
akihez a gyanúnak még gondolata se férhet. 

És Pista maga sem tudta, hogyan mikép tör-
tónt, már két éjen ott ólálkodott a Veronék sövénye 
körül. Puskájával vállán ott lóstatott, settenkedett, 
titkon bújva mint aki tudja, hogy nem tisztességes 
dolgot cselekszik. Szégyenlette magát annálinkább 
mert semmit nem vett észre. Pedig már szinte vá-
gyott, hogy látna valamit, aztán kitombolhassa ma-
gát Hogy miért vitte magával a puskát ? Nem 
mert azon gondolkodni. Tán nem is tudta, hogy 
nálla van. Mint alvajáró, tudatlanul egy delejes erő-
nek engedve ment . . . . ment hogy mit ós 
miért tesz ő maga se tudta. Ösztönszerűleg cseleke-
dett. A gyanú, ez a gyilkos méreg elöntötte, megron-
totta szivét. Ez volt tetteinek rugója. 

Késő éj volt mikor Pista 
csöndesen föltápászkodott a lícium bokrok tövéből 
s lábujj hegyen be ment a házba. Leemelte a pus-
kát, nyakába vette cifra szűrét, azzal osont, halkai 
nesz nélkül. 

Csendes, néma volt minden, aludt a faluban 
mindenki. Csak néha csahintott egyet-egyet egy pár 
álmatlan eb, s a magasban huzó vadludak gagogása 
hallatszott néha. 

Pista lekerült az alszegre, hátha emere talál-
kozna valakivel. Megkerülte a Veráék portáját, s 
amint az élőkeritésen betekintett a lefüggönyözött 
ablakból kétes világosság derengett kí. 

Pistának elszorult a szive. 
Mi ez? Ilyen későn világosság? 
Mit jelentsen ez ? ! . . . . Ha ott nem maga 

volna 
Eh ostoba föltevés, ki tudja mi teendője lehet ? 
Oda ült a sövény aljába, közel az orgona bo-

korhoz, egy kis vízmosásba, mit az eső mélyített ki 
az alá fuló partos oldalon. Lefektette puskáját maga 
mellé, két kezébe fogta fejét s nézte mint játszik 
buvosdit a hold a fellegekkel. 

A susogó sötét lombok aztán elkezdtek neki 
mesélni asszonyhűségről, csalfaságról. Hatha igaz. 
. . . . Hátha van benne valami ? . . . . Hisz nem 
zörög a haraszt . . . Hátba mást szeret, őt csak 
bolondítja Hátha . . . . 

Görcsösen szorította magához puskáját. A lom 
bok pedig tovább beszéltek. 

„Lásd a lánysz=v olyan csalfa ingatag alhaíat-
lan. Hátha te már elég voltál nek:. Hátha job lsn 
hódítja őt a tüzes természet, nem olyan ábrán-
dozó mint a tied. 

Ö egy gyönge virág, néki erős támaszra van 
szüksége. Te nem vagy az. Vele szemben nagyon 
gyönge vagy, az ilyen természet nem bilincseli le a 
leányt. 

Aztán meg annyi idő alatt meg is unhatott. 
Mind ingatag, változékony aki lány. Hiszen ugye 
alig mondotta egyszer is hogy szeret. Meddig jártál 
utánna, kérted, könyörögtél neki mig megtért. 

l o t ó ű . ^ 
Miből hiszed hát hogy oly hű, oly igaz hozzád ? 
És Pista nem birt szabadulni ezektől a gyötrő 

gondolatoktól. Lelkiismerete hitte bizalma erősen 
küzdött a kínzó ellemek ellen, de a zsibongó sötét 
gondolatokat csaknem bírta kiűzni fejéből, a gyám 
erős gyökereket vert szívében, lelkét teljesen be-
árnyalta. 

I zó fejét két tenyere közzé szorította. Oh ez a 
e j , mintha szét akarna szakadni. 

Aztán viharos képzelete képet festett előtte. 
Látta hogy Veron az ő imádsága, istene, addig mig 
ő itt kün az őrülettel küzd, vigad, mulat ő rajta, a 
bolondon, ki olyan ostoba, kit ugy ra lehet szedni. 
Az a másik át öleli magához szorítja csókolja. Vera 
oda simul keblére kacag azokkal az édes ajkakkal 
amannak a fülébe . . . ő rajta . • . Szinte hallja 
az ezüst csengésű nevetést. Aztán Vera vissza adja 
tízszer százszor a csókot, az ölelést. 

. . . . Ekkor csöndesen megnyílik a pitar ki-
csi ajtója. 
f A hold elbujt a fellegek mögé, aggasztó ho-
mály uralg. 

Pista megmoccani se mer, nem is lélegzik. 
Kilép az ajtón csöndesen beszélgetve két alak. 

A sötétben nem ismerhetni fel őket. Csak annyit 
lehet kivenni, hogy az egyik nő a másik férfi. 

Pista felismeri a Vera hangját. A lator mellette 
lépked . . . . Szorosan egymás mellett haladnak az 
utca ajtó felé. 

Tehát igaz! . . . igaz/ . . . 
És Pista ugy érzi, hogy ez amit lát csak ter-

mészetes folytatása annak a képnek mit képzelme az 
imént eléje rajzolt. Az, hogy a férfi más is lehetne 
tán, mint Veronnak a kedvese, eszébe sem jutott. 
Felzaklatott képzelete most már azt hiszi, hogy iga-
zán látta megtörténni mindazt ami gyötrő képek az 
imént elvonultak előtte. 

Agyát elborítja a sötétség. Szeme vérbe borult* 
Csak halalt, vért lát, ezt akar látni sokat, nagyon 
sokat . . . szive dobogása megszűnik, azt hiszi, hogy 
most mindjárt meg kell halnia. Már nem is él nem 
is tudja a mit tesz, mit cselekszik. — Csak azt érzi, 
hogy itt vannak előtte kik a fájdalomnak tőrét mar-
kolatig merítették szivébe . . . Csak azt érzi, hogy 
megölt szive utólsó vergődésében unszolja . . ö l j ! 
gyilkolj! . . . 

No hát vesszetek! 
Azzal felkapja a puskát dühtől tajtékozva köz-

vetlen közelből rásüti a szorossan egymás mellett 
haladó két alakra. 

Egy dördület rázkódtatta meg a levegőt, egy 
rémes dörrenés a csöndes éjben. Aztán nyomban 
rá két test tompa zuhanása, 

A halál jól volt irányozva. 
Át járta a golyó mindkettőt. A Veron vérétől 

véres golyó keresztül fúrta amannak szivét is. 
Pista vadállatként rohant áldozataira. A hold 

kibukkant megvilágította a két vonagló tetemet. 
Pista ránéz a két holttest szelid arcára. Nincs 

azon egyiken sem más mint szelídség, jóság, s a 
halál mozdulatlansága . . . . Oda borul felismeri 
őket . . . szivéhez majd homlokához kap, szónélkül 
zuhan a két megölt kihűlő tetemére . . . 

— — Mikor az összefutott szomszédok hideg 
vízzel lármával magához hozták, tört hangon igy 
szólt: 

.Kötözzetek meg. Megöltem a menyasszonyom, 
meg a tulajdon édes apámat . . . . 

Azzal ájultan rogyott össze. 
Vége. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS. 
Már előre is jelezni bátorkodom, hogy 

tisztelt vevőim kényelmére október hó végén 
férfi, nöi s gyermek 
cipó, kalap és divatáru 
üzletemet az átellenben épült H a r i s - f é l e 
h á s görög templom melletti helyiségbe he-
lyezem át. 

Addig is az összes árukat mélyen leszál-
lítót árban a leglelkiismeretesebb kiszolgálás 
mellett árusítom el. 

További szives pártfogásért esedezik teljes 
1V10 tisztelettel 

ttsy. K l e i n A u g u w t a . 
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A Vörös-kereszt-Egylet Erzsébet kórházának cognak-szálljtója, 
Lipcse, 1892. n a g y a rany-erem. 

„Gróf ESTERHÁZY GÉZAMéle COGNAC 
orvosi tekintélyek által ajanlv«, felette kellemest-n és jól izl.k. minő-
ség tekintetéhen bármelyik f r a n c i a ryártmánynyal versenyezhet, 

ára pedig sokkal olcsóbb. 

K ü l ö n l e g e s s é g : - - - 0 & N A E 
mindenütt kapható. 

19—20 
GYÁR: ANGYALFÖLD. 

Megrendelések intézendök 

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

l ^ - C á . l a ö - T r á i c i - ' a t 2 3 - i k s z á m . 

/̂ vXXXXXXXXXXXXi 
Kérem szives figyelmöket! ! 
Alólirott mint megbízott igen ajánlom 

a külső gazdaságok, városi udvarok és ker-
tek kerítéséhez a tüskés acélsodrony és 
sima drótból szövött kerítést, mely 
csinos, tartós és igen olcsó (a tüskés sodrony 
mtrje 5—6, a drótszövet nszm. 45—50 kr. 

Különösen ajánlom a díszes és olcsó 
sirkeritéseket vasoszlopzattal, me 
lyet kispiactéri I. t. 293. sz. házamnál meg 
lehet tekinteni. 

Ugyanez alkalommal tudatom a n. é. 
közönséget, hogy a szentesi hengermalom ré 
szére gabnavéielt eszközlök, valamint föld, 
ház részvényjegyek és pénzkölcsö-
nök szerzését, olcsó dij mellett poutosau 
közvetítem. 

Egy jó hitelű biztosító társaság részére 
tűzbiztosításokat; élet, baleseti biz 
tositásokat előnyös díjtétel mellett veszek fel. 

Kérem az igen tisztelt közönség szives 
megbízását. 

Szentes, 1892. október hóban 
teljes tisztelettel 

Szánthó János, 
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m 
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m m Brandt Mmi 
svájczi labdacsai 

b mint 
köz 

lemos, 

házi-és gyógyszerül 
áföp 16 Gá f tóh s 

PfOí.dr.VirchOW, R., Berlin, 
, Gletl, V . , München (f). 
„ Reclam, Lipcse (t),' 
„ Nussbaum.v., München (t), 
» Hertz, Amsterdam, 
t Korczynski, Krakó, 
, Brandt, Kolozsvár, 
, Frerichs, v., Benin (t), 
, Scanzoni, v., würzburjj, 
9 Witt, C., Kopenhága, 
, Zdekauer, szt. pétervár, 
„ Soederstädt, Kazán, 
„ Lambi, warsó, 
„ Forster, Birmingham. 

több mint tiz éve, profcszoroktól, gyakorló orvosoktól 8 a 
nagy közönségtől folyvást felkarolva és a jánlva : ólesó, 
kellemes, biztos s ártalmatlan 

-M G « 

3 8 a 

a £ UXXXXXXXXXXX^ 
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az al-test szerveinek bajaiban, 
máj- és aranyeres-bántalmak ellen, ren-
detlen székelésnél, ennek szokássá vált 
megrekedésénél s a z e b b ő l s z á r m a z ó b a j o k -
b a n , mint: Fejfájás, szédülés, nehezen léleg-
zés, szivszorúlás, étvágyhiány *tb. Brandt 
Richárd gyógyszerész svájczi labdacsait, 
enyhe hatásuk miatt a nök is szívesen használják s az 
e r ő s , m a r ó h a t á s ú savaknál, keserüvizeknél,cseppeknél, 

mixtúráknál stb. többre beesUlik. 
A beszerzéskor óvakodjunk 

az u t á n • o t t készítményektől, azzal, hogy a gyógyszer-
tárakban mindig csak valódi, Brandt Richárd- [ 
féle svájczi labdacsokat (egy doboz ára a használati uta-
•itáxsal együtt 70 kr.) kérjünk, s a mellett az itt lenyomatban 
látható, s minden dobozon meglevő, törvény óltalma alatt 
áiió, védöjegyre: fehér kereszt vörös mezőben 
8 Brandt Rich. névaláirása, ügyeljünk. - a 
••alódásig hasonló csomagolású és forgalomban levő 
Utánzott kvájezi labdacsoknak a Valódi készitmény-
ayel csupán a nevök ^svájczi labdacsok" azonos; e 
szerint tehát minden vevő, ha nem eléggé ovatos és olyan 
készítményt vásárol, a melyen a s itt is látható védöjegy 

n i n C S raef, a s u fyan pénsét hasztalan ad ja ki. 

Föraktir: Török József oyóoyszertira Budapesten, 
Klrály-útcza 12. 

2V4 íipynrtk. 
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SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a üjivauai muiuen, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

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

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

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

g y o r s , p o n t o t , ia léses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyailtt a 

» S Z E N T E S I LAP1 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huasonkettedik é*i f o l y a m á b a lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Ijsrssajtéjás-




