
XXII, évfolyam 1892. 120. szám. Péntek, október 14. 
Előfizetési árak: 

Egy évre . . 
Fél évre . . 
Negyed é r r e . 

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

S i e r k e u t ó i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési péi—2 . . 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap sgy oldala 14 helyre van beoectva 
Egy nely ara 90 kr. Bétyegdij minden 

Deiktatastól kttlön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyrkereske-

deseben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek ceak ismert kesek 
tOl fogadtatnak el. 

H y i l t t é r - b e m 

minden egyes s er közlése 3 0 k i 

K é z i r a t é k vissza s e m adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r e e » , k i H n é s p é a t e k s a r e M e 

Egyes szám ára 4 kr. 
FeleUs szerkesztő és kiadó-tniajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SeMefsM A. klayv- és paplrfceresksdésékss. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Érdekes helyzet. 
Az a minta adminisztratio, mely a ha-

talmi erőszak, visszaélés és teljes önkényre 
támaszkodva kormányozta Csongrádvárme-
gyét a Zsilinszky uralom alatt: szép kis hely-
zetet teremtett Csongrádvármegye közönsége 
számára a vasút épités ügyénél is. S e szép-
séges helyzetben az a legérdekesebb, hogy 
érdekelve van benne Zsilinszky és Stamme-
ren kivül a megyei-párt mondhatni minden 
irányadó embere, sőt a törvénytelen eljárásba, 
mely még országgyűlési felszólalás tárgya is 
lehet, bele van rántva a kereskedelmi minisz-
térium is. 

Ez a szépséges helyzet nem egyéb, mint, 
hogy már hordják az épités anyagát, már 
szinte épitik is a vasutat, templomon és te-
metőkön keresztül az egyházak minden meg-
hallgatása és hozzájárulása nélkül, és anélkül, 
hogy a vármegye, mint engedményes (mert Stam-
mer és Zsilinszky a vármegyét képviselték) csak 
legkisebbet is tudna a dolog miben állásáról. 
— Szerződést kötnek a megye jóváhagyása 
nélkül, építéshez kezdenek épitési engedély 
nélkül, sőt a szerződést jóváhagyatják a kor-
mánynyal, mielőtt ehez a vármegye hozzájá-
rult volna. 

A törvényes formáknak, a megyehatóság 
jogának ily szembeszökő megsértése, negligá-
lása szinte példátlanul áll az országban; de 
ez megy, mert ezt egy hatalmát és eljárásait 
visszaélés és hatalmi erőszakra épitő vár-
megyei többség élén álló emberek cselekszik. 

Megy ? — Az az hogy menne; ha Cson-
grádvármegye közönsége ezt hunyott szem-
mel elnézné. De hozzá kell ehhez szólni és 
tiltakozni kell a vármegye joga és pénze fe-
letti szabad gazdálkodás ellen. 

Meg kell kérdezni Stammert és Zsilinsz-
ky^ hogy ki adott nekik jogot arra, hogy a vár-
megye határozata folytán kapott előmunkálati 
engedély alapján a vasútépítés módját és felté-
teleit a megyei közgyűlés hozzájárulása nél-
kül megállapíthassák, hogy az előmunkálati 
engedély alapján az épitési szerződés meg-
kötését idegen nevekre átruházhassák, hogy 
az épitési engedélyt a kormánynál idegen ne-
vekre cedálják, s ezen idegen nevek hozzá-
járulásával kötött szerződést a vármegye tudta, 
hozzájárulása nélkül a miniszsterrel jóváha-
gyassák. 

Csongrádvármegye törvényhatóságának 
a legkomolyabban számon kell kérni megbí-
zottait, hogy miként merészeltek a vármegye 
egyedüli és kivételes jogával ily vakmerően 
visszaélni ? 

A vármegye közgyűlése három évvel 
ezelőtt kiküldött egy végrehajtó bizottságot, 
hogy a vasútépítést Zsilinszky és Stammer 
megyei megbízottak, mint engedményesek tá-

mogatásával előkészítse. Később a megye 
megszavazott ezen vasútra 352 ezer frtot; de 
a közgyűlés kikötötte, hogy a végrehajtó bi-
zottság a vasútépítés kérdésében minden elvi 
jelentőségű dologban köteles a megyei köz-
gyűlés hozzájárulását kikérni, s az épitési 
szerződés jóváhagyását pedig feltétlenül a 
maga számára tartotta fenn a vármegye. 

S mi történik t — Ezek az urak kötnek, 
oldanak, anélkül, hogy a vármegyéhez hoz-
zászólnának. Előbb ugy volt kontenplálva a 
dolog, hogy a vasút házilag épül és erre nézve 
a vármegye szakértőtője a legkedvezőbb ja 
vaslatot tesz. — De ettől elált a bizottság, 
azt mondja, hogy jobb lesz vállalatba adni 
az építést. Jól van. — Ha ez volt a vélemé-
nye a bizottságnak, ennek támogatására sok 
súlyos érvet lehet felhozni. De mi történik ? 
— Talán pályázatot hirdetnek az óriási mun-
kára ? Nem. Hanem a kebelbeli vállalkozókat 
szűr alatt felszólítják — a nyilvánosság tel-
jes kizárásával — hogy adjanak be ajánlatot. 
— Hát hogy ne adnának ? Adnak. De vannak 
vállalkozók, kik közben tudomást yesznek a 
dologról és felkeresik Zsilinszkyt, hogy: te 
hetnek-e ajánlatot ? Zsilinszky azt mondja, 
hogy: hogyne! Csak tessék, örülnek neki. 
S mikor egy ilyen vállalkozó beadja az aján-
latát — egyenesen Zsilinszky hozzájárulásá-
val — akkor ennek ajánlatát fel se bontják; 
mert tudják, hogy ez olcsóbb lesz 20 vagy 
30 ezer frttal, mint a külön protezált válal-
kozó ajánlata. 

Hisz ez oly visszaélés, melyért a legko-
molyabb felelősségre vonás alá kell állítani 
azokat az embereket, kik mint közmegbizott-
tak igy járnak el a közös vagyonnal. 

Először nem volt joga a bizottságnak 
önként elállni a házi építéstől. Másodszor nem 
lett volna neki szabad még a megye jóváha-
gyásának fentartása mellett se kiadni a vasút-
építést nyilvános pályázat nélkül; mert az 
ilyen szűr alatti ajánlat elfogadása még ki-
sebb vállalatnál is gyanút kelthet. Harmad-
szor nem volt joga a bizottságnak a megye 
tudta nélkül az olcsóbb ajánlatot minden 
ok nélkül visszautasítani. Negyedszer nem volt 
joga a szerződést jóváhagyás előtt végérvé-
nyesen megkötni. Ötödször törvénytelenséget 
követet el, mikor ezt a szerződést a megye 
kikerülésével jóváhagyás végett felterjesztette 
a kormányhoz. Hatodszor nincs joga a bi-
zottságnak az épitési engedélyt Stammer és 
Zsilinszkytől átvenni és ezeknek ezt nincs 
joguk átadni. Hetedszer és nyolcadszor egy 
oly eljárás, mely kiindulási pontjában, jogta-
lan törvénytelen; kell hogy a megyei köz-
gyűlés által a legszigorúbb fölülvizsgálatban 
részeltessék és megtoroltassék, 

S végre kell, hogy ez az egész vasút-
építési história — melynek kiáltó sebei még 

a kisajátítási vállalatnál is mutatkoznak im-
már — az országgyűlésen is megszellőztessék; 
azok megvilágítására, hogy a Zsilinszky ura-
lom alatt, mily kedélyesen indult meg nálunk 
még a vasútépítés is. 

Erre szükség van; mert szégyen volna 
Csongrádvármegye országos képviselőire, ha 
ezt elhallgatnák. —.— 

— AB A l g y ő i határjárás. Csongrádme-
gye alispáni hivatala a mult hónapban határjárást 
tartott Algyő és Sövényháza község, az az jobban 
mondva, Palavicini uradalma között. S a határ ren-
dezés ugy amint ott megcselekedték: nagy felhábo-
rodást keltett Algyő községben és a határigazgatás 
által közvetlenül érdekelt algyői birtokosok között. 
Több érdekelt birtokostól a következő panaszos fel-
szólalás érkezett be hozzánk: 

Nagyságos képviselő ur ! 
.Algyő, Sövényháza és Szeged város határaira 

nézve folyó évi szeptember hóban vármegyénk alis-
páni hivatalának intézkedése folytán határjárás tar-
tatott. 

Ezen határjárás alkalmával az uradalom ha-
tárai olyan pontokra határoztattak letétetni a hol 
eddig még soha határ dombok nem voltak. A hatá-
ron végig vonuló árok képezte az Algyő és Sövény-
háza közt a határt. 

A fentebb érintett árok emberemlékezet óta 
birtokunkban van, abból bennünket soha senki ki 
nem tiltott, azt ősapáink ásták, mégis a fentebb em-
iitett határjárás alkalmával, melyre mint érdekeltek 
meg sem hivattunk az uradalomi mérnök egyszerű 
állitás, alapján, dacára, hogy az ott jelen volt Algyő 
községi elöljáróság kijelentette, hogy az árok tulajdon-
jogát magunkénak tartjuk, az uradalmi mérnök em-
berei földjeink derekán óriási határdombokat állítanak 
fel, ugy hogy ezen nagy határ domboktól csekély 
kis földjeinket szántani nem vagyunk képesek. 

Mi földtulajdonosok az árokhoz való tulajdon-
jogunkat személyesen előadandó bizonylataink és ta-
nuk vallomása által kívánnánk az illetékes hatóság 
előtt bizonyítani, ezért vármegyénk alispáni hivata-
lához mai napon egy kérvényt adtunk be, melyben 
ujabb tárgyalás kitűzését kérjük*. 

Figyelemmel fogjuk kisérni a dolgot, hogy az 
alispán milyen ellátásban részesiti a panaszos fel-
szólalást és addig felfüggesztjük véleményünket 
ebben a dologban ; annyit azonban már előre is meg-
jegyzünk, hogy ha az érdekeltek nem voltak meg-
hiva a határ kiigazításhoz, akkor az egész eljárás 
már azért sem állhat meg. — Különben is szava 
van a dologhoz magának Csongrádvármegye tör-
vényhatóságának is, s ha az algyőiek nem lesznek 
megelégedve az alispán eljárásával, panaszukkal for-
duljanak egyenest a megye közgyűléséhez. 

— Szentet város viri l isei . A város 
képviselő testület kiküldött bizottsága összeállította 
a vírilisek 1893 iki évre érvényes névjegyzékét. — 
Ezen összeállítás szerint a jövő évre, vírilisek 
lesznek: 

Dr. Ullár István, Zsoldos Ferenc, Rúzs Molnár 
Sándor, Stammer Sándor, Dr. Lábos Endre, Szeder 
János, Bamberger Lipót, Mifcec Ödön, Dallos Szi-
lágyi Sándor, Jurenák Imre, Gerőc Lajos, Vecseri 
János Szentesi Takarék pénztár, Sarkadi N. Mihály, 
Dr Pollák Sándor, Fekete Márton, Filó János, lelkész 
Dózsa Béla, Bagi Imre, Kiss Zsigmond, Sarkadi Nagy 
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Antal, Vajda Sándor, Szür-Szabó Nagy Imre, idős 
Mátéfl Ferenc, Soós Pál ügyvéd, Dobos Sándor, 
Polgár János, Szeder Imre, Sárdi Mihály, Kanász 
Nagy Imre, Református Egyház, Csúcs János, Ecseri 
Lajos ügyvéd, Csúcs Antal, Sarkadi N. Mihály, Jure-
nák Béla, Pintér András, Vindus Jánosné, Rác Fe-
renc, Reis Soma, Mezei Mór, Schlézinger Károly, Tóth 
Kálmán, Cukor Emili, Mecs Balogh Lajos, Papp 
László, Aradi István, Biró Elek, Szentes Vidéki takarék, 
Piti Péter, Szalai József, Nagy Kovács Gergely, 
Dömsödi István, Kristó Nagy Imre, Mojzsik Lajos, 
Ssánthó Dániel, Dunaháti V. István, Sarkadi Nagy 
Ferenc, Vajda István, Csúcs Lajos, HofTer Antal, Ve-
cseri Bálint, Kiss Ferenc, Sulc Lajos, Győri Gáli Ist-
ván, Debrecenyi József, Rúzs Molnár Ferenc, Piti 
Pál, Hója Lajos, Sima Ferenc, Piti Imre, Dunás 
Varga Ferenc, Farkas Mihály, Csillag Lakos Imre, 
Polgár Sámuel, Burián Lajos, Váci Sándor, Rúzs 
Molnár Máté, Rúzs Molnár István, Aradi Gábor, 
Szatmári Ede, Sváb Jakab, Mecs Balogh Sándor, 
Gombos József, Székely Sándor, Földvári N. Sándor, 
Pataki Pál, Horváth János, Filó Lajos, Zsoldos Ist-
ván, Székely Lajos, Cukkermann Károly, Plesznik 
Antal, Biró József, Kálmán István, Virágos Kiss Mi-
hály, Tihanyi Pál, Vajda Sándor, Bozóki András, 
Körtvélyesi Sándor, Nagy József, Négyesi János Piti 
Mihály, Bálint János. A tiz utolsó póttag. 

— T á r g y s o r o z a t a a körös-tisza-marosi 
ármentesitő és oelvizszabalyozó társulat központi vá-
lasztmányának Hód-Mező-Vásárhelyen 1891 október 
19-én tartandó ülésében elintézendő ügyekről. 

1. A közgyűlés elé terjesztendő évi jelentés 
megállapítása. 

2. A m. kir. földm. minisztériumnak 1892. évi 
jan. 11-én 28037. sz. a. kelt rendeletedmelylyel a 
társulat teherviselési aranyainak, kirovási kulcsainak 
ós ártérosztályozásának a f. évi april 23-án tartott 
közgyűlés 1. és 2. számú határozataival elfogadott 
tervezetei, némi módositásokkal megerősíttetnek. 

Ezzel kapcsolatban főigazgatói jelentés a vég-
leges kirovási alap megállapítása és az ártér osztá-
lyozás feldolgozása tekintetében folyamatba lett mun-
kálatokról ós az ezen munkálatokkal kapcsolatos 
munkálatok fedezéséről. 

3. A körtöltések ós épületek terhelése ügyében 
megejtendő tárgyalásokhoz és a kiérkezendő felszó-
lamlások elintézésére küldöttség kirendelése. 

SZENTESI LAP^ 
4. Előterjesztés a társulat rendelkezésire álló 

pénzalapokról és követelésekről, valamint a* ezeket 
terhelő jövőbeni kiadásokról. 

5. Küldöttségi javaslat a belvizszabályozási 
munkálatok végrehajtása és azok költségeinek fede-
zése ügyében. 

Ezzel kapcsolatban a büséri belvizmente^itő 
ecser-réti mocsar-kiszáritó társulatok birtokosadnak, 
és a mucsiháti birtokosoknak kérvényeik, belvizeiknek 
a körös tisza-marosi árm. és belvizszabályozó tár-
sulat működése keretében leendő szabályozása iránt. 

6. A m. kir. földmívelésügyi minisztériumnak 
1892. évi jun. 5. 25571 sz. a. társulat alapszabályai 
nak szolgálati gátvédelmi és egyéb szabályzatainak 
módosítása ügyében kiadott rendelete. 

Ezzel kapcsolatban a folyó évi 3. számú köz-
gyűlési határozat értelmében küldöttségileg átdolgo-
zott társulati alapszabalyoknak tárgyalása. 

7. Nyári László társulati titkárnak állásáról 
való lemondása ós ennek folytán a titkári állásnak 
választás utján való betöltése. 

8. A 3. kgy— 892. számú határozattal rendsze-
resített nyilvántartói, segéd-nyilvántartói és alszára-
vevői allásoknak választás u'ján való betöltése. 

9. A társulat központi hivatalainak állandó el-
helyezésére szolgáló beltelkes ház vétele iránti szer-
ződésnek beterjesztése. 

10. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1891. 
évi pénztári számadások megvizsgálásáról. 

11. Ugyanannak jelentése a társulati leltárok és 
leltári számadások megvizsgálásáról. 

12. Soós Péter gátőr kérvénye végkielégítés, 
vagy évi kegydij adományozása iránt s erre vonat-
kozólag a kun-szent-marton-mindszenti szakasz vá-
lasztmányának f. évi 4. sz. a. hozott határozata. 

13. A társulat 1893. évi költségelőirányzatának 
megállapítása és a jövő évi kirovásoknak mily ala-
pon leendő foganatosítása iránti határozat hozatal. 

14. A kormányilag megejtett felülvizsgálatok 
jegyzőkönyvei; nevezetesen: 

a) A kistisza pargányi összekötő csatorna a holt 
pargányi felsik s a kérő foki, a holt porgányi alsó 
titeli s az elesóri cement cső átereszek vizsgálásáról. 

b.) a koszti zsilip és az ehez vezető csatorna 
felülvizsgálásáról, 

c.) a mindszenti kurca zsilip biztosítása céljából 
teljesített munkálat, valamint az ezen zsilip mögötti 
szoritó fa zsilyi fölülvizsgálásáró). 

120. szám. 

d.) a szarvasi holt körös zsilip felülvizsgálásán* 
e.) a nagyéri zsilip felülvizsgálásáról. 
Mindezen fölülvizsgálatokra vonatkozólag a tár-

sulati főmérnöknek ad 508—890. és 429—892. sz a. 
tett előterjesztései. 

15.) A társulati főmérnök előterjesztése a bé-
kés bábockai szakaszválaszfmánya által a Szentandrás 
község alatti gátszakaszra indítványozott burkolat 
épités ügyében. 

16. Ugyanannak előterjesztése a mindszent-apát-
falvi szakaszválasztmánya által a körtvélyesi vonalon 
javasolt burkolat épités iránt. 

17. Körös-Tarcsa község elöljáróságának ké-
relme a félhalmi belvíz rendszerhez tartozó csatornák 
kiépítésére a társulat által adományozott 4CKxf frt 
elengedése iránt. 

Ezzel kapcsolatban az említett község által 
társulati művezetés mellett kiépített csatornák terü-
leteire nézve kötött kisajátítási egyezségek bemutatása. 

18. Több rendbeli kisajátítási egyezség jóvá-
hagyása. 

19. A ksztmárton—mindszenti szakaszigazgató-
ság ügyiratainak, teendőinek és a szakaszpónztár fel-
ügyeletének a főigazgatóság hatáskörébe a folyó évi 
3./kgy. sz. a. kelt jogérvényes hátározat alapján tőr-
tént átvételéről küldöttségileg felvett jegyzőkönyvek, 
bemutatása. 

20. Gémes József és Hevesi István szegvári 
lakosoknak a ksztmárton-raindszenti szakaszigazga-
tóság által a f. év május havában megtartott füár-
verés elleni panaszok megvizsgálásáról felvett jegy-
zőkönyv és ügyiratók beterjesztése. 

21. A hm vásárhelyi ev. ref. főgimnasium igaz-
gatóságának megkeresése a társulat területén régé-
szeti ásatásoknak engedélyezése iránt. 

Ezzel kapcsolatban jelentés a társulati töltés 
raagositások alkalmával a mindszent—apátfalvi és 
békés—bábockai szakaszokon talált régiségeknek a 
magyar nemzeti muzeum részére történt átengedéséről. 

22. A m. kir. államvasutak szegedi üzletveze-
tőségének megkeresése, a vasutterületéből a hódtó-
kistiszai csatornához igénybe vett földterületek ügyé-
nek szerződésileg való rendezése iránt s ezzel kap-
csolatban a mindszent apálfalvi szakaszigazgatóságnak 
véleményes jelentése. 

23. A folyó évi kirovások alapján megállapított 
közgyűlési tagok névjegyzékének bemutatása. 

24. Széli Imre közp. pénztárnok kérvénye, j<>-

A „ S Z E N T E S I L A P ' T Á R C Á J A 

Pusztaszer. 
Irta: K o v á t « K á l m á n . 

(Két közlemény.) 

II. 
Bizony! Nagy nap is lesz az, midőn a magyar 

majd hivatalosan fogja kihirdetni az ezred éves mul-
tat. Dicsőség, s fénye ennek át fogja járni talán még 
a sírokat is, hogy még itt is derengjen a magyar 
örömének fénye. A magyar haza szentelt földje ke-
let, dél, nyugat s éjszakon megittasodik ekkor az 
örömtől s a zugó Adriától föl a Kárpátokig meging 
a boldogságtól a magyar föld, a melynek ekkor 
majd minden egyes porszeme egy-egy dicső évezred-
ről szóló szent ereklyévé lesz már a magyarra 
nézve. 

Hej ! nagyon is dicső napnak kell lennie en-
nek. Hiszen az ősök s Árpádnak szelleme, csakis 
ennek megéréséért virasztott mi fölöttünk eddig. 
Ezért epedett Szt.-István jó szive, ós egy ezredév 
óta, mindenik hadfi midőn hős halált halt künn a 
csatatéren, csak is azért kérte még szivének végső 
dobbanásával a mindenhatót, hogy : csak ezt engedje 
megérnie a magyarnak és akkor ő örömmel száll 
sirjába, ki pedig elhagyottan hal meg vigasztaló nél-
kül künn a csatatéren. 

De mert olyan nagy idő lesz ez, a mit csak 
kevés nemzet ért meg és a minek megéréséért a 
magyar is csak miután már egy ezredéven keresz-
tül epekedett - akkor érte meg - azért e nagy 
időpont előtt újból megingott az ős Pusztaszer, s 
megint kikelt ennek kebeléből az ősök szelleme, hogy 
szemlét tartson fölöttünk az ezredév előtt 

Éj volt, sűrű sötét felhő boritá az eget. Az ég 

Í Í T u ^ c s e P P e k b e n hullottak alá a terhes 
fellegekből. Meg-meg dördült a menny s a keleten 
keletkezett villámlás vakító fényét kisértetés fényben 

viszonozta a nyugat is viszont, midőn elkezdé szem-
léjét Pusztaszer környékén az ősök szelleme. 

Jól meg figyelt mindent; mert ismerős volt 
néki e táj,4 hiszen egy ezred év előtt ezt a helyet 
tette ő nyugpontjává a nemzetiségünkért. Szent lel-
kesültségnek és dicső végvárává a tiszta magyar 
jellem, az igaz magyar elem s a csengő magyar 
nyelvnek. — Kincsét kereste tehát itt, e borzasztó 
időben. 

Kereste-kereste, és meglelte a magyar elemet, 
meg a magyar nyelvet érintetlenül még, csak a leg-
drágábbat, az ősi magyar erényt, a törhetlen jelle-
met látta meg tépdelve s megszakgatva nagyon . 
De nem hitt szemének azt tudta, hogy téved. És to-
vább fürkészett hátha mégis téved. — De nem igaz 
volt mit látott és nem vak kéjrelgés csak. 

Most előtte alkudtak meg útjában egy meg-
győződést, pénzen magyar embertől magyar embe-
rek. Es midőn látta még a kiszemelt áldozatokat is. 
a kiknek meggyőződésére pénzzel, Ígéretekkel, ijes l-
getésekkel, fenyegetésekkel és baráti vonzalom fitog-
tatásával vadásztak a haza nevének dicső leple alatt 
piszkos önérdekből, egy némely emberek, kőny to-
lult szemébe és zokogva vonult vissza sírjához azon 
szándékkal, hogy megveti a magyart, ha már annyira 
elfajul hogy még e környéken is lehet alku tárgya 
már a tiszta meggyőződés s igy a magyar jellem is, 
— a hol pedig régente tündöklő nimbusszal fénylett 
a tiszta magyar erkölcs s az ősi magyar jellem . . . 
Es ha ez igy van itt a legszentebb helyen . . . p mi 
lehet ugv máshol T? 

Most tudom már mondám, mért tombolt itt a 
vihar elindulásomkor és miért mult el azonnal a 
mint megtudtam mindent; mert nem akarta az ég 
hogy kikelve helyemből meglássam a valót és zo-
kogva térjek vissza síromba sirni, a hol igy számomra 
nyugalom nem lehet. 

De mit tegyek mégis P Megvessem s megtagad-
jam a magyart P Es hagyjam az egész magyar nem-
zetet, magyar által ásott sírba bukni, egy pár vei*. 

tegető miat t! Vagy hagyjam őt nyomorogva tovább 
is haldokolni erkölcsében, hogy később még hazája 
árulására is bátor. Vagy lenni ugy, miként elveink 
most? Avagy megvigyem hirűl a szomorú valót a 
nyugovó Árpád büszke leik ínek, hogy ez egy menny-
kővel sújtson le rájok majd, a mely kipusztítsa őket 
e földről a hol tovább igy élni már nem méltók? 

Nem ó nem, ezt nem teszem — Hisz az erény 
fölött, mit letéteményben itt hagytam egykor én, 
nem húzták meg még a vészharangot, csak meg 
tépve van az, és csak megvan sebesítve, viraszt a 
fölött még a magyarok istene. — A nép nagy részt 
még jó csak pusztuljon ki közüle a métely s akkor 
megfogja még e nemzet érdemelni azt, hogy büszke 
legyen reá Árpád az ezredéves ünnepen. 

Mit tegyek mégis . . ? Teszek egy próbát hátba 
sikerül, mondá a szellem. 

Ez kiáltott okkor a pusztaszeri romok felé, hogy 
végig nézze még egyszer ezt a tájékot a mit olyan 
régen ismer, és a mit oly igen keservesen siratott 
meg mostan, és elkezdé meghúzva a vészharangot 
beszélni a következőket. 

Magyar nemzet! Pár év múlva ezer esztendőt 
érsz meg, ha méltó leszesz reá. Ezt kívántam meg-
érni én mindig, ősök szelleme, ki örömmel keltem 
ki síromból, hogy megláthassalak téged, mint egy 
nagy napra készülő nemzetet. Azt hittem büszke 
leszek reád, mert hü vagy még hozzám, az ősök 
szelleméhez. — De csalódtam: Hisz pusztul nálad a 
hit, vesz az erkölcs és sírba kezd hanyatlani az ősi 
magyar jellem. És óh undorító szégyen! alku tárgya 
már a meggyőződés, még e környéken is, a hol pe-
dig egykoron letéteményben hagytam itt az ősi ma-
gyar erényt. Azt az ősi magyar erényt, a miért egy 
ezreden keresztül te kegyeltje voltál az égnek 
Halld tehát te nemzet! Az ég maga fog megutálni 
téged és kitőrülni az élők sorából, ha ki nem irtod 
magad mellől ezt a mai rendszert, mely gyilkossává 
válik a magyar jellem és erkölcsnek a vesztegetés 
által • • l Föl tehát nemzetam I Föl tehát Csongrád-
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zálogi biztosítékból álló óvadékának takarékpénztári 
betétkönyvvel leendő kicserélése iránt. 

25. A békés-bábockai szakasz-igazgatóságának 
előterjesztése a gátőrök részére beszerzendő uj lő-
fegyverek ügyében. 

26. Időközileg netalán beérkező és központi 
választmányi határozatot igénylő ügyek tárgyalása. 

27. Jegyzőkönyv hitelesítésére küldöttség ki-
rendelése. 

Helyi és megyei hirek. 
— Hock János Csongrád Táros 

országos képviselője vasárnap a déli 
vonattal érkezik Csongrádra és délután tartja 
meg beszámoló beszédjét. 

— E s k ü v ő . Dr. Mohr Mihály városunk szü-
lötte, jelenleg budapesti kórházi orvos, f. hó 16 án 
esküdik örök hűséget Schőn Ignátz bpesti nagyfuva-
ros szép és müveit leányával, Fanny kisasszonnyal; 
— az esküvő a dohány-utcai izr. templomban tar-
tatik meg. Hosszantartó boldogságot kívánunk az uj 
párnak. 

— T a l á l t h u l l a . A Tiszából a szentesi ha 
lászok a tegnap délutáni órákban egy ismeretlen női 
hullát fogtak ki, a szerencsétlen egy fiatal 1 6 - 1 8 
évesnek látszó leány, ujján arany gyürü és füleiben 
arany fülbevaló volt, — ruházata női fehér ing és 
egy alsó szoknyából állott; a tetem már föloszlás-
nak van indulva, — a halottas házba szállították, — 
hol közszemlére van kitéve. 

— Könnyen veszi, ö méltósága ugy 
látszik, hogy a főispáni bukás után ugy van 
a csongrádmegyei gazdasági egyesület titká-
rának sikkasztásával, hogy: ej haj több is 
veszett Mohácsnál. Ugyanis, ha ő elvesztette 
a főispánságot, hát mit törődik ő azzal, hogy 
az ő elnöklete alatt állt megyei gazdasági 
egyesület elvesztette a vagyonát, hiszen az 
egylet se vesztett többet mint ő, hát mit tö-
rődik ő az egylet bajával. Imigyen kell gon 
dolkozni ő méltóságának; mert különben 
már közgyűlést kellett volna összehívnia ; de 
nemcsak hogy ezt nem tette; de még aziránt 
se intézkedett, hogy a titkártól az egylet pe-
csétjét átvegye valaki. S még ma is szaba-
don representálja a titkár az egyletet képben 

SZENTESI LAP. 
és írásban; pedig mint apródonként kezd 
kisülni, az egyletnek nemcsak az lesz a kára. 
hogy elveszett készpénzből álló vagyona ; de 
az egylet kontójára gépeket is vettek bizo-
mányba és adtak el és ezután is veszendőben 
van az egyletnek egy pár ezer frtja. — S 
erről, — bármikönnyen gondolkozik is Zsi-
linszky ur — neki kell számolni. Azért azt 
tanácsoljuk, hogy ne vegye a dolgot olyan 
könnyen. 

— H a l á l o s á é . Mint részvéttel értesülünk, 
özv. Szépe Sándorné született Németh Terézia urnő, 
f. évi október hó 13-an este 'A7 órakor, életének 
68-ik évében, hosszas és kínos szenvedés után el 
hunyt. A széles körben ismert agg nő temetése f. 
évi október hó 15-én délután 3 órakor lesz. Az el-
hunytat gyermekein kivül nagy számú rokonság gyá-
szolja. — A halálesetet a család a következő gyász-
jelentéssel tudat ja : „Alulírottak fajdalomtól megtört 
szívvel jelentik ugy a maguk, mint számos rokonaik 
nevében is a felejthetlen szeretett édes anya, napa 
illetve nagyanya; özv. Szépe Sándorné született 
Német Teréziának f. 18*2. évi október hó 13-án 
este V«7 órakor, életének 68- k, hosszas és kínos 
szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megbol-
dogult hült tetemei f. 1892. évi október hó 15-én 
délután 3 órakor fognak az ev. reform, egyház szer-
tartásai szerint a közép temetőben levő családi sirba 
örök nyugalomra tétetni. Áldás és béke legyen po-
rain ! Szentes, 1892. okt. 14. Szépe Antal és neje 
Holik Eszter, Szépe Terézia és férje Szabó Lajos, 
Szépe Károly, Szépe Klára özv. Fülöp Alajosné, 
Szépe Kálmán és neje Répás Anna, mint gyermekei. 
Szépe László, Antal és Eszter; Szabó Terézia férjé-
vel Török Imrével; Szabó János, Erzsébet, Eszter. 
Lajos, Kálmán, Árpád, Ilonka és Jolánka: Fülöp 
Vilma, Margit és Terézia mint unokák." 

— Táncmulatságok. A .szentesi gazdál-
kodó-ifjúság" f. évi nov. hó 19-én a Kass-szálloda 
termeiben a helybeli szegénymenház alap-javára fé-
nyesnek ígérkező táncestélyt rendez, melyre a meg-
hívók már készülnek ; — továbbá a helybeli II. 4ő-as 
népkör f. hó 23-án a kispiaci Halász-Szabó-féle ház 
termeiben saját könyvtára javára szintén táncvi-
galmat rendez 60 kros belépti-dij mellett, — mind-
két táncmulatságra felhivjuk közönségünk érdeklő-
dését. 

vármegye népe, mely egy ezred év előtt hangadó 
voltál I Fogj a munkához, buktasd meg a mai er-
kölcstelen rendszert az egész vonalon, és fölállítva 
helyébe az erény dicső uralmát, légy világító szö-
vétneke a magyar nemzetnek, hogy újból te légy 
erkölcseid által az a hely, a honnan a második ez-
red év ki fog majd rendelni . . . Ha megteszed 
dicső leend neved, de ha elmulasztod, megátkoz az 
ég és sirba fog miattad szállni a haza. — Munkára 
fői tehát! hogy ha újból ébredek, dicsőnek lássalak 
majd, mint egy ezred év előtt. 

A templom környékén e szavak után, mik ré-
mesen törték föl a néma csendet — meg nyilt a föld 
újból és kebelébe rejté az ősök szellemét, a ki azon 
hittel távozott helyére, hogy a nemzet megértette őt 
és munkálkodni fog, hogy beteljen vágya. 

Azóta Pusztaszer csendes újból megint; mert 
csak a kegyelet viraszt itt némán, a dicső multak 
emlékei felett . . . De nem ám a környék ; mert 
mint ha csak varázs ütés érintette volna e táj népének 
a szivét, oly mozgalom indult meg az egész megyében. 

A büszke jellemek, az igaz erkölcsök, s a meg-
vesztegethetlen meggyőződésű kebelek légió számra 
tűnnek föl egy idő óta az egész vonalon. A pénz 
régi varázs hatalma pirulva vonul vissza, már undok 
és átkos sírjába Pusztaszer környékéről, hol kedve-
sebb a népnek ma már a nyomor kenyere s az Ín-
ség munkája elvei mellett, mint a meggyőződésért 
kínált sudás pénz csillogó értéke elveinek árán. — 
A meggyőződés ereje visszaveri a zsarnoki önkény 
üldözésének csapásait, s a zsandár szurony és ka-
tonaság, nemcsak hogy nem képes megmenteni ama 
haldokló megyei kormányzatot, a melyec egy már 
megtört sivár lélek szelleme vezetett, és a mely fö-
lött csak azért kondult meg a vészharang, mert szé-
gyenelte vele megérni az ősök szelleme az ezredéves 
multat. — De oly megvetetté is vált már ez a né-
pek szívében, hogy ez átkaiból varta meg örök szé-
gyennel ennek a szemfedőt és igy igyekszik eltemetni 
emlékezetét ennek a rendszernek! mint a mely alatt 

utálni kezdte már a magyar maga fölött a magyart. 
Szóval: Nem hangzottak el pusztában az ősök 

szellemének szavai, de fölrázták ezek a népet álmá-
ból — és ez becsületes munkája mellett, csak azt 
kivánja ma már, hogy uralkodjék az igazság és legyen 
48 mindenütt a törvénytisztelet. És csend lesz újból. 

Pusztaszer tehát ezred év után éledni kezd új-
ból. Megyéje ennek már régen magára vonta az 
ország figyelmét, a mely az itteni mozgalmak okának 
keresésébe alig veszi észre, hogy ezt a küzdelmet, 
mely most folyik itten, tulajdonképen nem is maga 
a megye, de a Pusztaszeren lakó ősök szelleme 
akarta, a mely azt óhajtja, hogy valamint egy ezred 
év előtt e hely volt letéteményese a nemzet dicső 
erényeinek, ugy a második évezred elején is szintén 
ez legyen az mely erkölcseinek fényével bevilágítsa 
a hazát, és irányt adjon példája által, az elvek, a 
meggyőződés s a tettekbe nyilvánuló hazafiságérti 
nemes küzdelmekre az egész nemzetnek. 

E haza csak addig állhat fönn mtnt magyarok 
hazája, a mig lesz meggyőződés a magyarban, lesz 
kitartó elvhűség és lesz kűzdezi, szenvedni sőt még 
a halálba is menni kész szilárd akarat el nem hagyni 
azt soha, mit egyszer jónak s igaznak felismert. 

Es ennek örökké élő hirdetője az öreg Puszta-
szer, a melynek szelleme, csakis addig kívánkozik 
vigyázni a magyarra, a mig megérti az ezt és azt, 
hogy csakis az ősi erkölcsök és erények hü ápolása 
és a magyar nép jellemének nem kiirtása, de ne-
mesítésével érheti meg a nemzet az ujabb ezred 
évet. Mig a mai főleg a csongrádmegyei féle rend-
szer föntartása csak a gyilkot készítené meg szá-
munkra és a szégyenletes bukást előde önásta sí-
runkba. — Le tehát vele! És föl ha kell még egy 
ujabb küzdelemre, nehogy minket átkozzon meg az 
utókor — kik gyávák voltunk ha nem küzdünk azért, 
hogy újból dicső legyen Pusztaszer környéke a dicső 
jellemek nevelése, és az ősi erkölcsök visszaállí-
tása által. 
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— Harmadik gyógytár Csongrá-
don. Csongrádmegye egészségügyi bizottsága 
közelebb tartott ülésében — több folyamodó 
kérelme folytán — kimondta, hogy Csongrá-
don szükség van egy harmadik gyógyszertárra. 

— F e l o l v a s ó - e s t . A kereskedő ifjak egye-
sülete által a folyó hó 15-én rendezendő felolvasó-
est műsorához csatlakozik még, népdalok zenekisér-
lettel, énekli Igaz József ur. E felolvasó estét me-
legen ajánljuk a közönség figyelmébe, mert az ifjúság 
mindent elkövet a siker érdekében. 

— M e n e k ü l é s a k o l e r a e lő l . Budapesten 
elég kedélyesen veszik az emberek a kolerát és a fő-
és székváros mozgalmas utcáin nem látszik meg, 
hogy az alkalmatlan fekete vendég időzik falai között. 
Hanem akit az illetőség és a kötelesség nem csatol 
Budapesthez, az szabadulni igyekszik onnét. És a sza-
badulni vágyók közt elsők a diákok, egyetemi pol-
gárok, akiket különben is sürgönyileg rendelnek haza 
az aggódó mamák. A mai vonatokkal is egész sora 
érkezett haza a szentesi ifjaknak, akik igen helyesen 
akkor térnek majd vissza a tudomány csarnokaiba, 
mikor kiköltözik azokból a bacillus. 

— B i t a n g üsző-borjn van már két hét 
óta a városi bitang akolban, ha gazdája 3 nap alatt 
nem jelentkezik, a városi hatóság el fogja árverezni. 

— T u d o m á s u l . A városi tanács végzése 
folytán értesíttetik a közönség, hogy tüzesetek alkal-
mával az első fecskendőt ki a tűzvész színhelyére 
Szállítja 5 frt jutalomban, az első hordó vízért 3 frt1 

és a 2-ik hordó vízért 2 frt jutalmat; továbbá min-
denki, ki a tűz tova terjedését meggátolja 1—1 frt 
jutalomban fog részesülni. Jogában van tehát min-
denkinek kivétel nélkül a fenti jutalmat magáévá 
teni. Tehát résen legyenek a lótartó gazdák! 

Hazánk és a főváros. 
— F a r k a s M e n y h é r t i n g ó s á g a i . A hi-

vatalos lap érdekes árverési hirdetést közöl. Közhírré 
teszi, hogy a hires lottó-király Farkas Menybért al-
peres ellen az osztrák cs. kir. kincstár mint felperes 
476,000 frtnyi követelése erejéig a végrehajtás elren-
deltetvén, az alperesnek 674 frt 55 krra becsült in-
góságait az alkotmány-utcai törvényszéki palota ár-
verési termében e hó 15-én d. u. fél 3-kor becsáron 
alul is el fogják adni. 

— A z orsz. k é p v i s e l ő k fizetése mint 
tudjuk ezután nem napídij, hanem rendes évi fizetés 
alakjaban f j g kijárni, a belügyminiszter az erre vo-
natkozó törvényjavaslatot még e hét folyamán a 
képviselőház elé terjesztette. A törvényjavaslat 2600 
frtban állapítja meg az évi átalányösszeget, amely 
megfelel az eddigi képviselői napidijak legmagasabb 
összegének s a lakbérnek együttvéve. 

— S z e g e d e n okt 8-ig három koleraeset 
fordult elő. Nagy Gábor ki Budapestről érkezett, 
volt az első, s meghalt; apolója Katona József is 
megkapta a bajt és szintén meghalt. A vasúti állo-
máson négy orvos állandóan végzi az utasok dezin-
ficiálasat, a várost minden vonalon védekezik. Sze-
geden a járvány fenyegetőnek mutatkozik E hó 
10-ikéig hét eset volt, ebből három halálos, E hó 
10-ikén az összes iskolák bezárattak. A városi ha-
tóság az intézkedések gyors kivihetése végett a jár-
ványbizottsagnak 10,000 frtot bocsátott rendelkezésre. 
A szegényebb sorsú lakosság ingyen gyógyításban 
részesül és ingyen kap gyógyszereket, jeget és fer-
tőtlenítő szereket. A fertőtlenítést a tűzoltóság vá-
rosszerte nagy eréllyel végzi. Október 10-ikén egy 
ujabb eset fordult elő. 

— K o s s u t h e g é s z s é g e a Turinból érkező 
magánlevelek szerint rendkivül megnyugtató és ör-
vendetes. Ruttkayné 9-én azt irta budapesti roko-
nainak, hogy Kossuth Lajos egészsége a kilencvene-
dik születésnap óta állandóan kitűnő s orvosát a 
Kossuth egészsége felett mindig hiven és nagy gond-
dal örködő dr. Bassot szintén meglepte, hogy a 
számtalan üdvözlés, a látogatások és óvációk egyá-
talán nem ártottak a nagy hazafi egészségének, sőt 
felvilanyozták kedélyét. 

Bálint Albert 
kajáni 68 hold földje a rajta levő épületekkel 
és egy katasztrális hold szőlős és nemesitett 
gyümölcsfás kerttel szabadkézből eladó, érte-
kezhetni lehet a tulajdonossal külső-ecseri 

tanyáján, 1—3 
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C o g n a c - a u i n t - k i v o n a t . 
Kitűnő, egészséges és tartal-

mas cognac pillanat alatti készí-
tésére, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben s^m különbölik, 
ajánlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet 

Ára 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készítésére) 16 írt o. é. 
Készítési utasítás ingyen mellékel-
tetik. Legjobb sikerért egészséges 
gyártaáayért, kezeskeden. 

Spiritusz megtakarítás 
érhető el felülmulhatlan palinka-eróaitókivonatom altal; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes ízt ád ós csakis nálam 
kapható. Ára kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasítással együtt. 

£ különlegességeken kívül ajánlom még valamennyi 
e»senciái*at, rum, stilvapálinka, törköly, fúkeserü, valamint 
a létező likörök, stetietiUüok, ecet és borecet készítésére 
íelülmulhaUan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Árjegysék ingyen. 10-00 
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 

D F o l l á S : F í Q ö p 
essencia-külőnlegességek gyára PHÁGA-ban. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.) 

Brandt Richard gyógyszerész 
svájczi labdacsai 

í C i p t c í f á f t ' á f t : 

PfOí.ír. Virchow, R., b®Hm, 
. w Gletl, V., M ü n c h e n (t* 
9 9 Reclam, L i p c s e (tv 
9 9 Nussbaum.v., München (tx 
w 9 Hertz, A m s t e r d a m , 

9 9 Korczynski, Kraké, 
9 9 Brandt, K o l o z s v á r , 

9 9 Frerichs, vM Benin ct>» 
, , Scanzonl, V . , W ü r z b u r f l , 

9 9 Witt, C., K o p e n h á g a , 

9 w Zdekauer, 8zt. Pétenrár, 

9 9 Soederst&dt, Kazán, 
9 9 Lambl, war sö , 

9 9 Forster, Birmingham. 

több mint tl* íve , profcn/.oroktól, pynkorló orvosoktól • * 
nagy kösönségtöl folyvást felkarolva és ajánlva: ólesó, 
kellemes, biztos s ártalmutlan 

házi-és gyógyszerül 
az al-test szerveinek bajaiban, 
máj- és aranyeres-bántalmak ellen, ren-
detlen székelésnél, ennek szokássá vált 
megrekedésénél s a s e b b ő l i z á r m n ó b a j o k -
b a n , m in t : Fejtájás, szédülés, nehezen léleg-
zés, szlvszorúlás, ótvágyhiány *tb. Brandt 
Richárd gyógy szerész svájczi labdacsalt, 
• n y h e hs tásuk miat t a nők is « Í v e s e n haszná l j ák s az 
e r ő s , m a r ó b a t á s ű savakná l , ke«erüvizeknél ,cseppeknél , 

m i x t ú r á k n á l stb. többre becsülik. 
W C A beszerzéskor óvakodjunk 
a s u t á n s o t t készí tményektől , azzal , hogy a gyógyszer-
t á r a k b a n mindig csak valódi, Brandt Richárd-
ról« svá jcz i l abdacsoka t (egy doboz á r a a haszná la t i uta-
s í tássa l együtt 70 kr.) k é r j ü n k , s a mellet t az itt l enyomatban 
tá tha tó , • minden doboson meglevő, törvény o l ta lma a l a t t 
álló, védőjegyre: fehér kereszt vörös mezőben 
t Brandt Rlch. névaláírása, ügyeljünk. - a 
« a l ó d á s i g hasonló csomagolású és forgalomban levő 
UtánZOtt svájc i ! labdacsoknak a Valódi készítmény-
aysl csupán a nevök , svájczi labdacsok" azonos ; e 
szerint tehát minden vevő, ha nem eléggé ovatos és olyan 
késsltményt vásárol, a melyen a s Itt is látható védöjegy 

n l n C S M f , a s o f j a n pénsét hasztalan adja kl. 

FOraktir: Tűrik József (¡yóyyszertiri Budapestet), 
Kirily-útoza 12. 

&OOOCXXXXXXXI :ixxxxxxxxxxxx: 

disznópor« 
Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek 

bizonyult a sertések között nagy pusztítást okozó orbáno (Rothlauf), 
léptályog (Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz emésztés 
hasmenés (Ruhr-Durchfall) nátha és hurut ellen. 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként 
kétszer vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi 
kevertessék sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozza a sörte 
hullatást és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt 
okozó bajnak veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

OOOOOO 

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, hirlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások 

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

gyors» pontot, Ülése» ¿1 jutányos áron. 

Uiyaaltt a 

„ S Z E N T E S I LAP" 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik éri folyamába lépett, — elöflsetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

tan. Njsattstt Mm Virai p«rasjtéjás< 




