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Előfizetési árak: 

Egy evre . . . . 5 frt — kr. 
Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szára, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
qyek és az előfizetesi p é i ^ „ 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 14 helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bólyegdíj mindé D 

oeiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfcld A. könyvkereske-

ieseben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak «1. 

N y i l t t é r - b e m 
minden egyei ssr köxlése 30 kr 
K é z i r a t o k yissxa nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s i r a a p , k e i á e a és p é i t i k n n g 8 e 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-t'üajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Náadtr és Sobiafild A.kliyv- ét paplrkcretktáésélea. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A íenyegetés. 
Az állatok egyik legundokabbikának, a 

varangynak az a szokása, hogy abban a pil-
lanatban, a melyben a halálos ütést megkapja, 
mielőtt páráját kiadná, végső erőfeszítéssel 
egy adag mérges nedvet lövell ki förtelmes 
testéből. 

Nem tehetünk róla, ha ez most, önkény-
telenül is eszünkbe ötlik a Zsilinszky búcsú-
zába alkalmából. Mert hát ez a jóságos ur 
szakasztott u ŷ cselekedett azon a gyászos 
bucsubanketten, miként a vonagló varangy 
szokott cselekedni: rá fröcskendezte Csongrád-
vármegyére azt a gyilkos mérget, melyet keb-
lében erre a végső alkalomra gondosan össze-
gyűjtögetett. 

Ugyanis, azon az »utolsó vacsorán," a 
távozó mester, fekete lelkének egész kárörö-
mével súgta meg tanítványainak és szeretett 
cimboráinak, hogy az ő kiakolbólitása nem 
marad bosszulatlanul ; mert a nagy Mogul, 
Szapáry Gyula rróf ő kegyelmessége, elha 
tál ózta Csongrád vármegye megsemmisítését, 

Először — ugy beszélte a főispán ur — 
a halálra ítélt vármegyét a siralomházba fog 
ják tenni; a mennyiben felfüggesztik a vár-
megyei önkormányzatot, feloszlatják a megyei 
bizottságot, és egy teljhatalmú kormánybiztost 
küldenek a nyakunkra. 

Azután pedig következni fog maga a 
kivégzés hóhéri aktusa. Ósi vármegyénket két 
részre hasítják. A Tisza jobb partján fekvő 
rész magvát képezendi a rég tervezett Szeged-
v.írmegy^nek ; a balparti részt pedig Békés, 
vagy esetleg Jász Nagykun-Szolnok vármegyé-
hez csatolják. 

így eszelte azt ki Szapáry ur az ő hű-
séges csatlósával, Zsilinszkyvel együtt; s ez 
utóbbinak cimborái természetesen már előre 
isznak a medve bőrére. 

Hát meg kell vallani, hogy a bosszúál-
lásnak ez a neme nem éppen ügyetlenül vagyon 
kitervezve; s egészen méltó gondolat a lut-
heránus jezsuita agyafúrt észjárásához és sötét 
lelkületéhez. 

Mert ezen az uton kettős eredményt le-
hetne elérni. Egyfelől bosszút lehetne állani 
azon a közönségen, mely elég vakmerő volt 
a rendelkezésére álló alkotmányos eszközök 
felhasználásával, és a birtokában levő nagy 
szellemi és erkölcsi erővel lerázni magáról a 
jármot, melyet egy gyűlöletes kormányzat a 
nyakára erőszakolt. Másfelől pedig meg lehetne 
védelmezni azt a bandát, melynek a dolgok 
mai stádiumában már tarthatatlanná vált a 
helyzete. Persze, ha a törvényes hatalom 
eszközei a vármegye közönségének kezéből 
kicsavartatnának, ugy az a piócahad, mely 
most a vármegye testén élősködik, egy telj-
hatalmú kényúr, egy lelkiismeretlen kormány-

biztos védő szárnyai alatt még tovább is 
tengethetné hitvány életét. 

Csakhogy két hibája van ennek a fur-
fangos plánumnak. Az egyik az, hogy nem 
számolt azzal a kimerithetlen erkölcsi erővel, 
mellyel a vármegyei ellenzék rendelkezik, s 
mely minden bizonnyal elég arra, hogy meg-
akadályozza a kifundált merényletet. A másik 
hiba pedig abban vagyon, hogy maga a nagy-
hatalmú főfőminiszter ur, Szapáry Gyula gróf, 
e pillanatban immár bukófélben van, s ha 
ideig-óráig képes lesz is még kilakájoskodni 
magának a hatalmat, annyi ideje már bizo-
nyára nem marad, hogy a fejünk felett meg-
villogtatott hóhérpallossal reánk mérhesse a 
halálos csapást. 

A Zsilinszky ur fenyegetésétől tehát épen-
séggel nem félünk. A varangy által ránklövelt 
gyilkos méreg erejét vesztette. Csak epe az, 
sárga, hitvány epe! 

Elég volt már, ne tovább . . . ! 
Midőn tialogh János vére, a Csongrádmegyei 

intéző kőrők törvénytiszteletének bizonysága gyanant, 
pirosra festé e megye földjét, megdöbbenve kérdezte 
magától e megyében mindenki, hogy: Hát már idáig 
jutottunk ? I 

Hát már még a jogos fölháborodásnak sem 
szabad e megyében nyílt kifejezést adnunk akkor, 
ha ez felkorbácsoltatik bennünk ? 

Vagy hát már azt is birka türelemmel kell el-
viselnünk, ha valaki nemcsak bennünket polgárokat, 
de magát a közgyűlés termét is egy goromba ténye 
altal inegserti; és igy maga a törvény őre, egy vá-
ros polgármestere ad reá példát, hogy miként kell 
a tiszteletlenség mocskával beszenyezni azt a helyet, 
a melynek nimbusat, fényét és templomi magasztos 
jellegét épen neki kellene megóvnia ? 

Vagy hat még azt is törvényes dolognak kell 
már tekinteni, ha egy városi törvényhozót, ott a 
közgyűlés termének szentélyében, szemtől szembe 
lebarmoznak azzal, hogy csordának nevezi el egy 
magyar polgármester, magyar hazája polgarait, vá-
rosa képviselőit, midőn ezek illetve ez, vele szem-
ben mmt képviselő, tehát hivatalos jelleggel áll és 
szamonkéri tőle erkölcsi szempontból teljesen ment-
hetlen és szánandó tettét, a közgyalési terem dnrva 
megsértését ? 

Hát már a felsőbbségben nem is szabad nekünk 
itt Csongrádmegyében mást, mint csak egy törvény 
kijátszót és csak az illem durva megsértőjét tekin-
tenünk . . . ? 

Es midőn a dolgok igy állanak Csongrádvár-
megyében, nagyon nehéz felfpgni, hogy: hogyan is 
merhetnek békét s méltányosságot remélni e megye 
mai vezetői akkor, midőn minden tettök a legtöbb 
esetben nemcsak nélkülözi a méltányosságot, de a 
nyilt üldözés és törvénycsavarás jellegét is viseli 
magán ? 

De hogyan is lehet itt békéről szó addig, mig 
örökös a provokálás? 

Hogyan nyugalomról addig, mig ők még a nyilt 
törvényt sem nagyon tisztelik meg eljárásukkal? 

Hogyan nyugalomról addig, a mig viselkedé-
sök nem olyan, hogy nyugodni lehessen P 

Hogyan becsülésről addig, mig ők ezt ki nem 

érdemlik? Szűnjék meg a hatalombani elbizakodás 
s hagyják azt a törvényt ugy élvezhetni mint azt ők 
élvezik s nyugalom lesz mindjárt. 

Ha valaki nem egy lovat, de szamarat aranyal 
nyergezne meg, kinevetnék, mert oktalan volt tette. 

Hasonló sorsra volna méltó a mai megyei ellen-
zék is akkor, ha a mai visszonyok között feladná a 
harcot. Sőt nemcsak arra, de a történelem legmeg-
bélyegzőbb kritikájára i s : mert oly rettentő sorsra 
engedné jutni e megye tiszta magyar népét, a me-
lyért a felelőség átka, nemcsak a mai rendszert, 
de őt is sújtaná — ha nem küzdene. 

Hisz hol állunk ma 7 
Am tessék kijönni a nép közzé és figyeljék meg : 

Ott állunk, hogy előbb utóbb meg kell kondulni már 
a vészharangnak, ha segitsóg nem jön? 

A nép bizalmatlan, nyugtalan s kebeléből ne-
héz sohajok törnek elő ; mert a mai rendszer mel-
lett nem mer jót remélleni. 

Ha egy kaputos embert meglát ellenségnek hiszi 
és nem barátjának, mert vele az ilyen hivatalában 
a legtöbbször goromba. 

Ha a sorsbani megnyugvásra inted őt, pecso-
vicsnak ta r t ; mert jól tudja, hógy a mik itt e me-
gyében most mennek, ezt magad sem hiszed el, hogy 
ez mind rendjén van. 

H» hajaiban közigazgatási urakhoz küldöd és 
ott orvoslást igérsz neki, kétkedőleg rázza fejét ; 
mert nem hisz azokban, akik egy Tasnádit kreál-
tak, tápéi stiklit csináltak, őt elveiért üldözték és 
katonasággal rakták meg házát, ha hajthatlan marad t 

Szóval: nem mer bizni az .urakban", mert 
ezektől maga látta a törvényt kijatszani. 

Mert nem kell ám hinni azt, hogy az a nép, 
a mely ma még nyngodt és tür, hogy nem tud 
gondolkodni, s csak a vezetők után megy. 

Dehogy n e m ! Tud az nagyon is ; mert bizon 
ha nem tudott volna, ugy a télen mind kormány-
párti tett volna — a vezetők után. — És nagyon 
is megtudja fontolni azt, hogy mi is az a törvény-
előtti egyenlőség, a mely számára is ép ugy meg 
van alkotva a törvényben, mint az intéző körök szá-
mára és hogy addig a mig az ő vezetői, elöljárói, 
urai elmehetnek a törvényhatárán belől, addig neki 
is szabad . . . ! 

Lassan tehát azzal a tőrvénycsavargatással 
Az a tápéi stikli, a hol maga egy megyei oszlopos 
ur és egy tőszolgabiró; a szentesi eset, a hol maga 
egy polgármester, egy törvény embere üti arcul a 
törvényt, sőt az utóbbi még a közgyűlés termét is 
megsérti . . . nagyon, de nagyon is megfogja magát 
bosszulhatni még; mert egyenjogú polgárok között 
élünk . . . ! A szavak indítanak, de a példák már 
vonzanak. 

Pláne akkor, midőn még mellé vér is foly é s 

pedig olyan vér, a melynek minden egyes cseppje, 
a nép, a tőrvény s az illentiszteletnek válik drága 
aldozatává . . . ! 

Azt hiszem, e pontnál jó lesz már egy hatal-
mas „megállj '-t kiáltani, ama rendszernek, a mely-
nek átkos szelleme, oly igazán gyalázatossá tette ezt 
a mi egész megyei életünket, hogy már undorodik 
az ember róla beszélni is. 

Az idők jelei, a socializmus, az anarchizmus 
és a többi társadalmi fekélyek ugy is fenyegető jel-
leget öltenek már mindenfelé. Óvakodjék tehát a 
mai megyei rendszer szelleme még tovább is ha-
ladni utján ; mert már is odáig vitte az állapotokat, 
hogy komoly ok van e megye békés népét félteni 
attól, hogy ő is ugy fog kirúgni a hámból, mint ezt 
a vármegyének ékes kreatúrái Horgoson» Tápén 
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éi most legutóbb Szentesen tették . . . . És ekkor 
is vér fog folyni újból, még pedig polgár vér, csak-
hogy ez már nem a jog, a nép szabadság s az 
illem, de a mai rendszernek leend áldozata, még 
pedig olyan áldozata a miért majd az árvák jajjai-
val vegyült népek átkai is satispaktiót fognak kérni 
az égtőL 

Ettől pedig mentse meg isten ezt a népet — 
a mely jobb sorsra érdemes. 

Gróf Széchényi szerint még az spa gyilkos is 
megmentendő lenne a magyarban, oly kevesen va-
gyunk. E rendszer tehát ha hazafias szívlelje meg 
ezt az igazságot és fuvjon visszavonulót az egész 
vonalon; mert hogy a mai állapotoknak véget kell 
vetni — azt hiszem ezt maga is érzi. 

Ne játsz a tűzzel, mondja a közmondás; mert 
megéget. — A mai megyei rendszer se játszék az-
zal a törvénynyel, mert kárát valja nem csak ő, de 
az a nép is a melyet égbekiáltó vétek már emigy 
kijátszani, csupán „csak azért is* I 

Az önmegtagadás erény volt mindig. Gyako-
roljon tehát ez egyszer erényt ő is. 

£s ha nem teszi ? Am lássa! Ellene életre ha-
lálra küzdeni már többé nem egy párt, de a tiszta 
hazafiaság szent kötelessége kívánja; mert nem le-
hetne porhüvelyünk méltó az anyaföld sírjára e 
hazában akkor, ha nyugodt lélekkel tudnánk bevárni 
azt, hogy ez a nép ott is kövesse őt, hol már sze-
repelni bún — az illem s a törvény tiszteletlenségben. 

Elég volt Balogh János vére, többet már nem 
bir el lelkünk! 

Egy Tápé JarüUti választó polgár. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Barátaim figyelmeztettek, hogy a „ Szentes 

és Vidéke* f. évi 85 ik számában, „Katasz-
teri költségek* cim alatt, egy piszkolódó, 
brutális támadást intézett ellenem. 

Nem reflektálnék erre a támadásra, ha 
az által csupán személyem volna érintve; 
mert őnbecsérzetem tiltja olyan lappal szóba 
állani, mely csak a folytonos piszkolódásból 
tartja fenn9 és tengeti sivár életét. 

De hát köztisztviselői működésem lévén 
pellengérre állitva, ama közönség iránti tisz-
teletből, melynek kenyerét eszem, tollat fogok 
a magam védelmére, s az alábbiakban elmon 
dom röviden a tényállást, melyet a „Szentes 
és Vidéke* — bevett szokásához hiven és 
önnmagához egész méltóan — oly galádul 
elferdítve adott elő. 

Az 1889-ik évben magán uton arról ér-
tesültünk, hogy a kataszteri helyszinelési fel-
ügyelőség, Csongrád vármegye tesrületére, ujabb 
általános helyszínelést rendelt el; s hogy a 
helyszínelés Mágocs, Derekegyháza, Mindszent, 
Teés, Fábián-Sebestyén községekben már fo-
ganatosítva is lett; s rövid idő alatt Szentes 
város határában is foganatosíttatva lesz. 

Hihetetlennek tünt föl előttünk ez a fur-
csán hangzó hir; mert hiszen Szentes város 
katasztere az 1881. és 1882. években a tör 
vényben előirt módon, végérvényesen elkészült. 
Ujabb helyszínelés és becslés lehetősége tehát 
annál inkább kizártnak látszott előttünk, mivel 
e részben a városi hatóság semmi féle hiva-
talos értesítést vagy rendeletet nem kapott. 

Egyszer azonban 1889 nyarán egész vá-
ratlanul megjelent városunkban a szegedi 
kataszt. helyszinelési felügyelőség kiküldött 
becslőbiztosa, és a mintatereket kívánta meg 
tekinteni. A városi tanács engem küldött ki, 
hogy mutogassam meg a becslőbiztosnak a 
mintatereket. 

A becslőbiztos aztán bejárva velem a 
határt, több mintatérnek megváltóztatását 
hozta javaslatba, A ki tudja, hogy a minta-
terek képezik a kataszter alapkövét, az előtt 
nyilvánveló volt ezen szándék veszedelmes 
volta; mert az világosan azt célozta, hogy a 
birtoktestek kataszteri üszta jövedelme, s igy 
földadója, beláthatatlan magasságra fölsró 
(oltassák. 

Kötelességemhez képest rögtön figyelmez-
tettem — jelentés alakjában — a városi ta-
nácsot a fenyegető veszedelemre. S nem sokára 
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azután megérkezett a vármegye utján a hiva-
talos értesítés arról, hogy városunk határára 
az általános helyszínelés és becslés elren-
deltetett. 

Ezen rendelet ellen a tanács tiltakozását 
jelentette be; s egyidejűleg küldöttséget me 
nesztett Budapestre a pénzügyminiszterhez a 
célbavett eljárás beszüntetésének kieszközlése 
végett. A küldöttség tagjai voltak: Sarkadi Nagy 
Mihály polgármester, Sima Ferenc kataszt. 
biz. elnök és Burián Lajos tiszti ügyész, kit 
azonban én helyettesitettem. 

A pénzügyminiszter urnái történt kihall-
gatásunk alkalmával az ügy miben állásáról 
a részletes fölvilágositásokat nekem volt sze-
rencsém előadni; s a miniszter ur kérelmünk 
figyelembe vételét megígérte. 

Nem sokára megkaptuk a szegedi kataszt. 
helyszinelési felügyelőség rendeletét, mely sze-
rint Pichler kir. kataszt. becslőbiztos utasítva 
lett, hogy Szentes város földadó sorozati mun-
kálatait, a kirendelt segédmunkásokkal, és a 
városi nyilvántartóval egyértelmüleg, hajtsa 
végre. 

Midőn ez a rendelet megérkezett, a hely-
színelés a külső határban megkezdetett; és a 
városi közgyűlés elhatározta, hogy ezúttal nem 
ugy, mint az 1875—76-iki munkálatoknál, 5 
frt nepidijat, hanem csak 2 frt napidijat, de 
ezenkívül teljes ellátást ád. 

A munkálatok folyamában a „Szentes és 
Vidéke* jónak látta támadást intézni a kikül-
dött bizottság ellen; minek következtében a 
bizottság a külső munkálatokat rögtön fel-
függesztette, s a városi közgyűléstől kérte az 
élelmezési számla felülvizsgálatát. A közgyűlés 
méltányolván e kívánságot, az élelmezési számla 
felülvizsgálatára Kiss Zsigmond ügyvéd ur 
elnöklete alatt dr. Csillag Lakos Imre, Várady 
Lajos és Szeder Jáuos urakból áiló bizottságot 
küldötte ki. 

A bizottság küldetésében eljárván, jelen-
tését a közgyűlésnek megtette; mely jelentés 
targyalása alkalmával a bizottsági elnök, Kiss 
Zsigmond ur ugy nyilatkozott, hogy itt pa-
zarlásról a rosszakarat sem beszélhet, mert 
az élelmezési számlában oly szerényen van 
téve a felszámítás, hogy annyi pénzből leg-
följebb tarhonyával lehetett annyi embert 
ellátni, miután alig jutott naponként egy em-
berre 20—30 krajcár. 

Ezt nem a Sima-Balogh-párti urak mon-
dották, hanem oly független és köztiszteletben 
álló városi képviselők, kiket — reménylem — 
még a pákulic újság rágalmazó piszkos nyelve 
sem fog részlehajlással meggyanúsítani. 

De a dolog ilyetén kifejlődése nem is 
tetszett a pákulicoknak; azonban a városi 
közgyűlésen már nem volt kurázsijuk tovább 
agyarkodni. Hiszen — gondolták — ott van 
még a megyei számvevőség; majd az ráteriti 
a vizeslepedőt Juhász János uramra. 

Hát csakugyan ugy történt. A megyei 
számvevőség rámolvasta, hogy én ünnep és 
vasárnapokra is vettem fel napidíjat; s e 
címen 20 frt visszafizetésében marasztalt el. 
Ezt a vármegyei határozatot felebbeztem én 
meg; s arra keletkezett az a miniszteri ren 
delet, mely a törvényhatóságot ez ügyben 
ujabb határozat hozatalra utasítja. 

Nem szükséges ahoz valami nagy böl-
csesség, csak egy kis jóakarat, hogy meg 
találjuk ez ügyben az igazság fonalát. Tessék 
csak meggondolni, hogy a mint fentebb is 
emiitettem én rendeletileg kötelezve voltam, 
hogy a munkálatokat a kataszt. becslőbiztos -
sal együttesen hajtsam végre; s midőn a 
becslőbiztos távol volt, akkor őt én he-
lyettesitettem ; s ha ez épen ünnep — vagy 
vasárnapra esett, miután a munka akkor is 
megszakítás nélkül folyt, s a személyzettel 
tényleg működtem, természetes, hogy a napi-
dijat azon napokra is felvettem, a mihez két-
ségkívül teljes jogom volt. 

A mi pcaig azt az annyiszor felhányt 
élelmezési meu. tessék csak meggondolni, 
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hogy az élelmezési költség azért lett megsza-
vazva, mivel a napidíj 5 írtról 2 frtra lett 
leszállítva. Különben pedig az a főkérdés, 
hogy az élelmezésre és napidíjra fordított 
költség aránvban állott-e az elért ered-
ménynyel. 

Mindenki tudja, hogy mi volt az uj hely-
színelésnek egyetlen célja. Tudjuk, hogy a 
földadót akarták feljebb srófolni. A feladat 
tehát az volt: mindenáron megakadályozni a 
gazdaközönség jogtalan megterheltetését. 

Ám hadd beszéljenek a számok, hogy 
miként oldottam meg ezt a feladatomat. Az 
1890-ik év végéig volt városunk egész hatá 
rának összes usztajövedelme; 323,305 frt, 
91 kr; az uj munkálat eredménye szerint pe-
dig lett az összes usztajövedelem: 324,449 frt, 
64 kr, tehát az egé>z emelkedés 1143 frt 
73 kr; mely után 291 frt 66 kr. állami adó 
jár; s még a* a csekély összeg is nem az 
egyes gazdák, nanem a város, mint magán-
birtokos terhére esik. 

Ha ez nem a lehető legfényesebb ered-
mény, akkor a terek világon semmi sem az. 
Nem hivalkodasból mondom ezt; mert a kö-
telesség teljesítését én érdemnek nem tekin-
tettem soha; nanem hogy gáncsot és pisz-
kot csakugyan nem érdemlek akkor, midőn 
kötelességemet mven és becsületesen teljesí-
tettem, azt teljes önérzettel, emelt fővel me-
rem elmondani. És él bennem a szilárd meg-
győződés, hogy Szentes város becsületes lelkű 
gazda közönsége a „Szentes és Vidéke* ga 
Iád támadásával szemben, igazságot fog szol-
gáltatni nekeru * 

Annak a támadásnak titkos rugója kü-
lönben a uemit ien személyes bosszú. E rész-
ben legyen szanad egy kis leleplezést tennem. 
Pár évvel ezelőtt ugyanis Sonnenfeld Sámuel 
ur azzal a bizalmas kéréssel fordult hozzám, 
hogy vejét, Bánfalvi oreságot, ezt a gyönyö-
rűséges mák virágot, alkalmazzam dijnokul a 
nyilvántartó hivatalban. Enuek a kérésnek 
azonbau nem lettem eleget. íme, ezt torolta 
meg most rajtam Bánfalvi ur. 

Vak dühenen azt sem vette észre az 
atyafi, hogy ezúttal kétélű kardot fogott a 
kezébe. Ugyanis megmarta a Sima—Balogh-
párti képviselőket azért, hogy az élelmezési 
költséget megszavazták és nem vette észre, 
hogy ezzel a varmegye közönségét is bántal-
mazza, mert lnszen az élelmezési költségeket 
a megyei bizottság is akceptálta. 

Tehát ez a Kitartott újság ugyanazzal a 
kézzel, melylyei a Sima-Balogh pártra dobálta 
a sarat, egyutiai arcul verte azokat is, a kik-
nek morzsalék&n élősködik. Hiába, a leghüsé 
gesebb háziállat, na erőt vesz rajta a deliriuum 
dühe, megmana ínég a gazdáját is ! 

Juhász János. 

Adós: fizess! 
A néhai f6ispan ur, Zsilinszky Mihály, mielőtt 

őrök időkre elzonazott volna városunkból, a bucsuz-
ko ás keservei Között sem feledkezett meg arról, 
hogy a gazdasági egyletnól viselt elnöki tisztéről való 
lemondását benyújtsa. 

Egyről azouoan jónak találta bölcsen megfe-
ledkezni; arról « csekélységről nevezetesen, hogy 
neki ottan még oemi-nemü fizetnivalója is volna. 

Mindenki ismon azt az épületes kis történetet, 
hogy miképen \ jv t kámforrá a gazdasági egyesület 
keservesen ősszeauporgatott vagyonkája. 

Az sem titoK immár senki előtt, hogy ez a 
párját rftkitó, talán páratlan sikkasztás csak a 
loghallatlanabb mmasztás következménye, melyet va-
laha intézeti főnoK elkövetett. Mert Zsilinszky ur 
e'nöksége egész «uuue alatt, nem ért rá egyetlen egy 
pénztárvizsgálatM tar tani ; holott nyilt titok va a, 
hogy hibának k«M «enni a kréta körül, mert hiszen 
az a könynyelraíi oatal ember, a kinek sáfárkodására 
bízatta Zsilinszkw egyesület vagyonát, a nyilvános-
ság szemeláttára u«*«u költekező életmódot folytatott, 
mely bőven eléj voma a legnagyobb fokú bizal-
matlanság felkö) * c. 

Más embe> i ^ e n esetben siet levonni a kon-
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zekvenciákat; siet teljesíteni ama kötelességet, me-
lyet a becsölet és tisztesség elévülhetlen törvényéi 
minnenki számára előírnak, a kit a közbizalom a 
mások vagyonának őrévé avatott. 

Nos, ugy látszik, Zsilinszky ur hijával van an-
nak az érzéknek, mely őt a jelzett kötelesség teljesí-
tésére ösztökélné. Még csak egy halvány célzással 
sem sejtette senkivel, hogy szándéka volna az oko-
zott kárt megtéríteni. 

Ha azonban a tisztesség törvényét ilyetén mó-
don negligálja ő méltósága, akkor elérkezett az ideje 
annak, hogy a jog irott törvényére figyelmeztessék, 
mely szerint mindenki, a ki cselekménye avagy mu-
lasztása által másoknak kárt okoz, a kárért nemcsak 
erkölcsi, hnnem vagyoni felelősséggel is tartozik. 

A gazdasági egylet értesülésünk szerint — a 
napokban fogja tárgyalás alá venni Zsilinszky ur 
lemondását. 

Ezt a lemondást azonban olyan simán elintézni, 
mint a hogy azt a távozó elnök ur óhajtaná, nem lehet. 

A gazdasági egylet — érdekében határozottan kö-
vetelnünk kell, hogy az egylet a fölmentvényt mind-
addig ne adja meg az elnök urnák, mig az okozott 
kárt az utolsó fillérig meg nem téríti. Sőt szükség 
esetén törvényes eszközökkel is emlékeztetni kell a 
vétkes mulasztásban leledző elnök urat az ismeretes 
mondásra, hogy: adós. fizess. 

Helyi és megyei hirek 
— B a l o g h J á n o s , városunk szeretett or-

szággyűlési képviselőjét, beteg ágyában folytonosan 
a legmélyebb részvét tüntető nyilvánulásaival hal-
mozzák el. A szeretetnek, a ragaszkodásnak, nagy-
rabecsülésnek és tiszteletnek legmelegebb érzelmei 
egymásután vezetik a rokonszenves beteghez váro-
sunk kitűnőségeit, s úgyszólván alig van köz-és tár-
sadalmi életűnknek számottevő tagja, ki személyes 
látogatása által ne sietett volna kifejezést adni őszinte 
részvétének. Nemcsak azok, kiket szorosabb szemé-
lyes, vagy politikai kötelékek csatolnak a .város 
betegjeihez, hanem politikai ellenfelei közzül is szá-
mosan, mint például: Fekete Márton, Kiss Zsigmond 
stb. nejeikkel együtt jelentek meg. Egyletek, társula-
tok és hivatalok részéről is történtek ünnepélyes 
látogatások; melyek közül a Zolnay Károly gimná-
ziumi igazgatóé — ki összes tanártársait is kép-
viselte — és a polgári leány iskola tantestületének 
tisztelgését emiitjük föl. Minden látogatóra és az 
egész közönségre a legkellemesebb benyomást teszi 
a napról napra bizonyosabbra váló remény, hogy 
nemsokára ismét ép erőben és egészségben üdvö-
zölhetjük körünkben szeretett képviselőnket. Mint a 
közhangulatra fölöttébb jellemző és épen naivságá-
nál fogva megható tényt, itt jegyezzünk fel, hogy 
a 48-as kör legközelebbi választmányi ülésén egyik 
derék polgártársunk azt kivánta határozatilag kimon-
datni, hogy a párt sem Balogh Jánost, sem lapunk 
szerkesztőjét nem engedi többé párbajt vívni. A vá-
lasztmány — persze — napirendre tért e szokatlan 
és furcsa inditvány fölött, de azért az, mint a sze-
retetnek meleg megnyilatkozása, nem kevéssé szép 
és megható marad. 

— L a p u n k szerkesz tő je D o r o s m á n 
— onnét vett távirati értesites szerint — páratlanul 
lelkes óvációk tárgya volt. Vasárnap bent Dorozs-
mán, Hétfőn a tanyák között, a Kápolnánál tartottak 
gyújtó beszédeket, ugy lapunk szerkesztője, mint 
Hegyi Antal plébános. A frenetikus, túláradó lelke-
sedést leírni nem lehet. Az örömmámorban uszó 
közönség mindkét helyen a legfényesebb fogadtatás-
ban részesítette szeretett képviselőjét, kinek szintén 
vele lévő nejét díszes virágcsokrokkal tisztelték meg. 
Dorozsmának apraja nagyja részt vett a tüntetésszerü 
ünneplésben. Mindkét helyen több ezerre tehető a 
résztvevők s.áma. A fogadtatásnál számos főből álló 
lovasbandériumok is szerepeltek. Vasárnap este ban-
kett volt, melyen a hangulat valósággal a lelkesedés 
magaslatára emelkedett. Lélekemelő momentum volt, 
midőn a beszédek hallgatásara összesereglett sok ezer 
főből álló gyülekezet ünnepélyesen fölkérte képviselő-
jét, hogy adja át legmelegebb részvétét a betegen 
fekvő Balogh Jánosnak, Szentes város érdemes kép-
viselőjének. Ezeket a dolgokat — tudósítónk szerint 
— látni kellett volna, hiven leírni alig képes a toll. 

— A z ö r e g h o n v é d e k , Temesváry Antal 
nyug. járásbiró kezdeményezésére, Maasburg Sándor 
báró elnöklete alatt, f. bó 23-án tartottak gyűlést 
íz ismeretes Henci-azobor ügyben. A gyűlés Temes-

SZENTE3I LAP^ 
váry Antal ny. járásbiró indítványára egyhangúlag 
a következő határozatot hozta : ,A szentesi 48-as 
honvédek megbotránkozva tiltakoznak Ivánka Imre 
és Tisza László jogtalan és illetéktelen eljárása ellen, 
mely áz ország, s a 48—49 iki honvédség egyete-
mének erkölcsi jogérzetét a legmélyebben sérti." E 
határozat az országos közp. honvédegyletnefc és a 
fővárosi lapoknak megküldetett. 

— M e g y e g y ü l é s lesz f. hó 27-én, csütör-
tökön, melynek fontosabb tárgyai a következők: 

1. Alispáni évnegyedes jelentés. 
2. Közigazgatási bizottság jelentése az 1Ő92. 

év I. feléről. 
3. Lukács Béla keresked.-ügyi m kir. miniszter 

ur ő nagyméltóságának legkegyelmesebb kinevezését 
tudató leirata. 

4. Zsilinszky Mihály Csongrádvármegye főispán-
jának ezen állásától való felmentése mellett Zólyom-
vármegye főispánjává és helyébe Tallián Béla 
Somogyvármegye főispánjának ezen állásától való 
falmentése mellett Békés és Csongrádvármegyék 
főispánjává történt legkegyelmesebb kinevezését tu-
tudató 4317./eln. sz. belügyminiszteri rendelet. 

6. A várm. törv.-hat. bizottság 117/889. sz. 
határozatával kiküldött végrehajtó bizottságnak je-
lentése a szentes-hm.- vásárhelyi h. é. vasút építése 
érdekében tett intézkedésről. 

8. A vármegyei árvaszéknél lemondás folytán 
megüresedett 1. ülnöki esetleg 1L és III. ülnöki ál-
lások választás utján való betöltése és helyettes el-
nök választása. 

9. A Csongrád járási főszolgabírói hivatal vá-
lasztás utjáni betöltése. 

10. A horgosi Kárász-féle alapítványnál megü-
resedett ösztöndíjas betöltése iránt teendő intézkedés. 

12. A törvényhatósági közutak építése és fen-
tartási kiadásairól, másrészről ezek fedezésére szük-
séges bevételekről 1893. és 1894. évekre készített 
várm. költségelőirányzat tárgyalása. 

14. Soós Pál vármegyei t. főügyésznek a 
190/892. számú törvényhatósági bizottsági határozat-
tal Horgos község vagyonkezelésének megvizsgálá-
sára kiküldött bizottság eljárásáról szóló jelentése. 

15. Szentes város 1890. évi közpénztári szá-
madásának felülvizsgálására vonatkozó 235./kgy. 892. 
sz. határozat ellen Juhász János Szentes városi bir-
toknyilvántartó részéről közbevetett felebbezés foly-
tán 730387892. sz. belügyminiszteri rendelet értel-
mében a várm. számvevőség által tett előterjesztés. 

17. A m. kir. belügyministérium 60493.892. 
sz. rendelete Tömörkény pusztanak Mindszent köz-
ségtől való különválása, illetőleg önálló községgé 
alakulása tárgyában. 

18. A m. kir. belügyminisztérium 61076./892. 
sz. rendelete Szentes város szervezési szabályrende-
letének felülvizsgálása tárgyában. 

19. M. kir. belügyminisztérium 50993./892. sz. 
rendelete Szentes város részére alkotott számvitel 
és pénzkezelési szabályrendelet jóvahagyása tárgyában. 

22. A m. kir igazságügyminiszterium 16352/892. 
sz. körrendelete a sajtóperekben hatósági körrel 
felruházott törvényszékek ujabb szervezése és azok 
sajtóbirósági kerületeinek ujabbi beosztása tárgyában. 

— A szente s i I. 48-as k ö r f. hó 23-án 
tartott ülésén elhatározta, hogy mint máskor, ugy 
az idén is Katalinbálat rendez. E mindig kitűnően 
sikerülő mulatságra előre is felhívjuk olvasóink 
figyelmét. 

— A c s o n g r á d i f ő s z o l g a b í r ó i állásra 
erősen folyik a korteskedés. A megyei intéző körök 
— értesülésünk szerint — Réty Ferenc jelöltsége 
mellett foglalnak állást, s allitólag elhatározták, hogy 
Csemegi Antalt kandidációba se engedik jönni. Cse-
meginek különben amúgy is gyenge pártja van. 
Igy minden valószínűség szerint a küzdelem Réty 
és dr. Filó Tihamér között folyik le; kik közül az 
utóbbinak megválasztatását a vármegyei ellenzék 
melegen óhajtja, és óhajtásának valószínűleg képes 
lesz érvényt is szerezni. 

— A n a g y - k ö r ö s i o r s z á g o s vásár , mely 
— uiint lapunk mult számaban közöltük — a kole-
rára való tekintetből elhalasztatott, a kapitányi hi-
vatalhoz jött ujabb értesítés szerint, f. hó 26-án 
még is csak meg fog tartatni. 

— Tttz v o l t f. hó 23. és 24. közötti éjjel 
az I-ső tizedben. Bartner Antal 1—709. sz. házánál 
egy melléképület gyuladt ki, a mely aztán teljesen 
le is égett. A közvetlen közelben állott nádas épü-
leteket, erői küzdelemmel sikerült magmenteni, 
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CSARNOK. 
Az én drótos tótom. 

Lakásáról a szegény drótos tótnak nam kellett 
gondoskodni, mert nyáron minden bokor szállást ad, 
meg az idő viszontagságaihoz hozzászokott emberünk-
nek edzett teste nagy ^kényelmet nem is igényelt, 
neki fekhelyül minden száraz hely és az ezen elterí-
tett szalma elég jó volt, hogy fáradt testét megpi-
hentesse és édesden aludjék. Ily életmód mellett 
azután nem csoda, ha a takarékos drótos tót időn-
kint néhány forintot postán kedves Zsenájának haza 
is tudott küldeni. 

Ámde a szegény embernek szerencséje is sze-
gény szokott lenni. Egy megrendítő eset levélileg haza-
szólította évekkel ezelőtt Hrenkó Mártonunkat! a 
körjegyző ugyanis tudtára adta neki, hogy egy bor-
zasztó vihar alkalmával háza villám által snjtva, 
porrá égett. A szegény tót erre a rémhírre felszedte 
cókmóját, s hazaindult; borzadalmas lelki gyötrel-
mek kíséretében ért falucskájába, hol házát ugyan 
tóidig leégve találta, de kedves háznépe Isten külö-
nös gondviselése folytán a veszedelemből megmene-
kült. Otthon mély gondolatokba merülve egyre azon 
törte fejét, mit tegyen, hova forduljon nyomorúságos 
helyzeteben, hogy házát ismét felépíthesse. Jó szel-
leme azt súgta neki, hogy hozzám ís intézzen egy 
kérő levelet, A szegényeket tehetségem szerint gyá-
molítani szoktam, az igaz, de már jámbor drótos 
tótommal, kit megvallva nem is ösmertem, egyelőre 
nem tudtam mittevő legyek, mégis végre elhatároz-
tam magamat, hogy jó barátaim irgalmas szivéhez 
fordulok, s ugy is tettem. A kérő levélnek üresen 
hagyott oldalát tehát megvonaloztam s útnak indí-
tottam a gyűjtő ivet, egy-két óra lefolyása alatt 
12 frt 65 krt hoztam össze, s ez összeget ajánlott 
levélben portán sietve elküldtem a kérőnek. Ót hónap 
elteltével a jó ember, a kit én színről-színre nem 
is ösmertem, egyszerre csak betoppant nyomdánkba, 
s ékes tót nyelven olyan hatalmas dikciót mondott 
hevenyészve, hogy az bizony méltán beillett volna a 
bécsi rajkszrátba is. — Háladatosnak lenni, legyen 
bár az egyén durva daróc ruhában burkolózva, min-
dig fogékony, müveit lelkületre mutat. Hálás érzel-
meinek kifejezése után az én tótom eltávozott, áldást 
könyörögve Istentől családom minden tagjára . . . 
A naponként meg-megujuló események idő folytával 
kiszorították emlékezetemből ezen irgalmas tettemet; 
történt azonban, hogy ugyanezen atyafi évek multá-
val ismét beállított hozzám. Elképedve megállott 
előttem mint egy cölöp; hosszú, zsírral bekent haja 
két oldalt lelógott füle mellett; vastag szemöldöke, 
rövidre lenyírt bajusza sajátságos vonást adott kipi-
rult arcának. Nagy két szemeit először rám me-
resztve, aztán csakhamar kezével együtt ég felé 
emelve, hozzáfogott ismét a dikcióhoz és csak ugy 
ömlött szájából a sok áldás, mint ártézi kutunkból 
a jó ivó viz; én hogy végetvessek á már unalmassá 
vált dikciózásnak, két kis poharat töltöttem jó féle 
piros sziverősitővel s megkínáltam vele az illetőt, 
gondolván magamban, hogy ezzel lecsillapítom a há-
lálkodót. De nagy csodálkozásomra az én tót em-
berem a szeszes italt el nem fogadta, hanem térdre 
ereszkedve kért, hogy kezemet megcsókolhassa. Isten 
neki gondolám, legyen akaratod szerint, s barátsá-
gossan odaadtam kezemet az ő markos tenyerébe, 
mire ő ajkához emelvén a*t, csók közben két meleg 

| kónycsepp esett kezemre; ennek a melege még most 
;is a szivemen bizsereg, le nem törölném azt onnét 
Milán király elhagyott szerb koronájáért sem mert 
a hálakönyek előttem legbecsesebbek és igy a drótos 
tót vizitje mély benyomást hagyván szivemben, min-
dig emlékezetes marad előttem. Jt T. 

Szerkesztői üzenet. 
Egy tápé-kerületi választó polgár. Talán mon-

danunk is felesleges, hogy közleményeit mindig szí-
vesen látjuk; de — ha kérnünk szabad — jövőre 
szíveskedjék a papírnak csak egyik oldalára irni. 

Két gimnáziumi bizottsági tag. Cikküket a leg-
szívesebb készséggel fogjuk közölni, mihelyt szívesek 
lesznek velünk becses neveiket közölni. Önként ér-
tetik, hogy teljes diskreciónkra számithatnak; mert 
inkognitójukat mindaddig meg fogjuk őrizni, a mig 
azt önök kívánni fogják. Névtelen közleményekért 
azonban csak ugy vállalhatjuk el a felelősséget, ha 
a beküldők legalább előttünk nem titkolják el kilétö-
ket. Reméljük, e kívánságunknak jogosultságát önök 
is elismerik. 
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I Kérem szíves fígyelmöket! 
Alólirott mint megbízott igen ajánlom 

a külső gazdaságok, városi udvarok ás ker 
tek kerítéséhez a tüskés acélsodrony és 
sima drótból ssövött kerítést, mMy 
csinos, tartós és igen olcsó (a tüskés sodrony 
mtrje B—6, a drótszövet nszm. 45—50 kr. 

Különösen ajánlom a díszes és olcsó 
sirkeritéseket vaaosalopaattal. me 
lyet kispiactéri I. t. 293. sz. házamnál mog 
lehet tekinteni. 

QUgyanez alkalommal tudatom a n. é. 
közönséget, hogy a szentesi hengermalom ré 
szére gabnavételt eszközlök, valamint föld,! 
hám r é s s vény jegyek és pénskölestf-
nök szerzését, olcsó dij mellett pontosan 
közvetítem. 

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

Kérem az igen tisztelt közönség szives 
megbízását. 

Szentes, 1892. október hóban 
teljes tisztelettel 

Szánthó János, 
4V4 iijrvnrtk 

Cogaac-auint -k ivonat . 
Kitünft. egészséges és tartal-

mas cognac pillanat alatti készí-
tésire, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben s m különbözik, 
ajánlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet. 

Ara 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készitésére) 16 frt o. é. 
Készítési utasitás iogyeo mellékel-
tetik. Legjobb síkertV' egészséges 
gyártmányért, kezeseden. 

Spiritusz megtakarítás 
érhető el felülmultiatlan pálinka-eróiitó-kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izt ád és csakis nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasítással együtt. 

E különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
esaenciűmat, rum, ttilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, siesMesttalok, ecet es borecet készitésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Árjegyzék ingyen« ie—00 
Egészséges gyárt :iányokért kezességet vállalok. 

E » o l l é , 3 s l ^ Á x o l y I F - v i l ö p 
etsencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.) 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS. 
Van szerencsém a tisztelt közönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy 

clpö, kalap és divatáru 
üzletemet a Haris féle ház görög templom 
melletti helyiségébe helyeztem át. 

Mint eddig ugy a jövőben és legfőbb 
igyekezetem lesz, hogy lelküsmeretes kiszol-
gálás által tisztelt vevőim bizalmát kiérde-
meljem. 

Ui helyiségemben nagy forgalmat elérendő 
a?, árakat is mélyen leszállítottam. 

4V10 tisztelettel 

özv. Klein Auguszta. 

A kunhegyesi ipartestület 
a nagyutczán, kitűnő helyen, egy nagy 

termet, több szobát, konyhát, pin-
cét, és kamrát három évre italmérési 
helyiségnek haszonbérb^ad. Bővebb fel-
világosítás kapható az ipartestületnél Kun-
hegy psen. 

Z R ^ - v i d - á r - a ^ é s d i s z e k . 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőíös árukban az üzlet^ végleges feloszlása folytán 

^ W z é p e K á l m á n 
Kossuth-tér nagyvendéglő épület 5 

Az üzlet teloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20 30 és 40 kamat engedménynyel árusít el. Dus választékban vannak: 
Nof és férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztal-
teritékek, na^v selyem- és télikendök, kiil- és belföldi karton, 
voil és satinok, valódi szintartö mosó barchet, pike és szines 
barehettek, valamint bélés áruk férfi- és női szabók részére. 

P e r f i r i a l i a s z ö v e t e k b e n . sÉSS 
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A t. hölgy közönséghez! 
Van szerencsém tudatni, hogy női-kalap 

üzletemet e ho 20 an a Haris-házba 
helyezem át. (Addig főüzletemben van.) 

Üzletemben mindenkor a divat ál 
tal n y ú j t h a t ó legújabb kész női-
kalapok állnak t. vevőim rendelkezésére. 

Rendelések és javí tások 
a legju'ányosabö ár és legpon'osabb ki-
vitelre lesznek elvállalva. 

Előnyős összeköttetéseim ésgaz üzle-
temben alkalmazott saakavatott és 
ü g y e s disaitőnő teljesen nyugodta 
tehetik t. vevőimet az előnyös bevásár-
lásról. 

Célom mindenkor a legujjabbat, 
a legjutányosabban kiszolgálni. 

Raktárom szives megtekintését kérve. 
Tisztelettel 

Wellisoh Vilmos. 
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Nyilt-tér. 
(E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk.J 

Ó v á s . 
Figyelmeztetek mindenkit, hogy üj János 

királysági birtokosnak se kölcsön ne adjon, 
se semmiféle hitelt ne nyújtson, mivel pénze 
megtérítve nem lesz. Egy érdekelt fél. 

Minden köhögés! 
és liurutos betegségek ellen, nehézlégzés, mell-
szorulás, aszthma, nyálkásodás, torokcsiklandoz ás, 
mellbetegség szamárhurut stb. biztos sikerrel 
és leggyorsabban távolítja el a „Szent-
György* tea. Több évek óta sikerrel hasz-
nált és hires orvosok által ajánlva; ára cso-
magonként 50 kr. orvosi utasítással együtt. 
Az eredmény pár napi használat után azon-
nal észrevehető; — Kevesebb 2 csomagnál 
nem küldetik. Csomagolásért csupán 20 kr. 
számíttatik fel; rendelmények közvetlen in-
tézendők: Szent György gyógyszertár B é c s 

, Wimergasse 33. s<. Raktár: „Kereszt-Gyógy-
Mertár" Bécs. Mariahilferstrase 78 sz. m% 




