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Csató ur, a közvetítő. 
Volt szerencsénk már bemutatni a tisz-

telt alispán urnák két különböző fotográfiáját. 
Láttuk őt, mint — Pilátust. Láttuk őt, az — 
erélyest. Mind két képnek meg volt az az 
érdeme, hogy — élethű vala, és a mellett még 
tanulságos is. Most látni fogjuk Csató urat, 
a — közvetítőt. 

A szentes—vásárhelyi vasút ügyéről szól 
az ének. 

Eddig nem bolygattuk ezt a kérdést, mert 
oly érdekkörbe tartozott, melytől mi — leg-
alább a cselekvő szereplés tekintetében — 
távol állottunk. Mióta azonban a szentes-
vásárhelyi érdekeltség, a szentesi vasúttal 
való egyesülés folytán, velünk egy kalap alá 
került, azóta megváltozott a helyzet. Most 
már feladatunkká vált, hogy fokozottabb fi-
gyelemmel tekintsünk a szentes—vásárhelyi 
vonalrész intéző faktorainak körmére is. 

S ime, azoknak a gyanús tisztaságú kör-
möcskéknek babrálására alig vetünk egy röpke 
pillantást, már is szemünkbe «lik valami, a 
mire jó lesz felhívni a közönség figyelmét is. 

No, különben nem olyan nagy, vagy 
legalább nem szokatlan dolog. Mindössze egy 
kis szűr alatti manipulációról van szó. Valami 
goromba fráter, a maga nyers modorával, 
zsebelésnek nevezné ugyan; de hát mi nem 
szeretjük az ilyen darabos kifejezésmódot. Oh, 
mi gyöngédek és kiméletesek vagyunk, mivel 
tudjuk, hogy a rejtett sebeknek fájdalmas a 
durva kézzel való érintés. Maradjunk hát csak 
a — „manipuláció* mellett. Éz ruganyos ki-
fejezés, s igy mindenki ugy értelmezheti, a 
mint Ízlésének jobhan megfelel. 

Hogy a dologra térjünk, emlékeztetjük 
tisztelt olvasóinkat, hogy lapunk főszerkesz-
kesztöje már az októberi vármegyei közgyű-
lésen, kíméletes módon, csak ugy per tan-
gentem, figyelmeztette az alispán urat azokra 
a szárnyaló hirekre, melyek a szentes—vásár-
helyi vasút kisajátítási műveletei körül tapasz-
talt furfadgos manipulációkra vonatkoznak. 

Az alispán ur azonban néha szeret egy 
kicsit — nagyot hallani. Különös kedvtelés-
sel szimulálja a se látó, se halló — ártat-
lanságot ; s az nem is áll épen rosszul neki. 

Hát akkor sem akarta elérteni a gyöngéd 
célzást; hanem tanácsosabbnak vélte alkal-
mazkodni ahoz az ismeretes közmondáshoz, 
hogy: „hallgatni arany.* 

Ám mi ismerünk egy másik közmondást 
is, mely azt tartja, Hogy: „beszélni ezüst.* 
Meg fogja tehát nekünk engedni a tisztelt 
alispán ur, hogy ha ő követi a maga jelszavát 
mi is követhessük a magunkét. 

S ha már beszélünk, kezdjük az elejéről 
a históriát. Emlékezzünk meg a jó Zsilinszky 
Mihály orról is, 
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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Tudvalevőleg ő méltósága adatta ki a 
szentes—vásárhelyi vasút építését egy vállal-
kozónak, a ki iránt olyan határtalan bizalom-
mal és előszeretettel viseltetett, hogy minden 
nyilvános verseny és pályázat kizárásával, 
csakúgy suba alatt játszotta kezére a vállalatot. 

A vállalkozó ur e szokatlan és feltűnő 
kegy által, méltán megtisztelve és lekötelezve 
érezhette magát. S a vállalkozó ur nem há-
ládatlan 1 

Mikor arról volt szó, hogy a kisajátítá-
sok vezetését ki kapja meg, csak egy sza-
vába, vagy talán egy intésébe került a főispán 
urnák, — s a vállalkozó nagy előzékenyen 
— Csató Kálmán dr. és Schlésinger Károly 
ügyvédekre bízta a kisajá itás keresztül vitelét. 

Mondják, hogy ez a két ur Zsiiinszkynek 
leghívebb szolgái közé tartozott. A jó gazda 
pedig megszokta jutalmazni hü cselédeit. A 
jóságos „Mihály ur* ezt annál könnyebben 
megcselekedhette, mert tiszen nem az ő zse-
bére ment a nagylelkűség 

így történt, hogy a Csató-Schlésinger-
féle közkereseti társaság, a kisajátításokban 
nemcsak ügyvédi megbízást nyert, hanem 
egyúttal üzletet is csinált; a mennyiben Zsi-
linszky Mihály ur kieszközölte, hogy a vállal-
kozó a kisajátítást úgyszólván alvállalatkép 
adta át az ügyvéd uraknak, egy kerek som-
mát olykép bocsátván rendelkezésükre, hogy 
abból a kisajátítandó területek árát — saját 
kockázatukra — fedezzék. 

Tehát, ha a kialkudott összeg nem lenne 
elegendő a kisajátításokra, akkor a vállalkozó 
ügyvédeknek a sajátjukból kellene a hiányt 
fedezniök; ha pedig valami nyereség mutat-
kozik, az őket fogja illetni. 

A megbízott ügyvédekre nézve ekként 
valóságos zsebkérdéssé vált, hogy a kisajátí-
tás minél olcsóbb legyen. 

Eddig semmi közünk a dologhoz. Ha a 
tett szolgálatok jutalmául Zsilinszky egy jó 
üzlethez juttatta cselédeit, ez az ő szerencsé-
jük ; csókoljanak kezet érte a jó Mihály 
urnák. 

De hogy az üzlet mentől kövérebbé le 
gyen, arra Csató Zsigmond nyújtott segéd-
kezet. Nem Csató, a magánember, — hanem 
Csató, az alispán. 

S minthogy az alispánnak, hivatalos mi 
nőségében folytatott működése, a nyilvános-
ság kritikája alatt áll, — reméljük, jogosult-
nak fogja elismerni a tisztelt alispán ur, ha 
egy pillanatra rávilágítunk arra a sötét útra, 
melyre ebben az ügyben tévedt. 

Tudvalevőleg a kisajátítandó terület egy-
része több erkölcsi testület tulajdonát képezi 
s e tulajdonosok között vannak a szentesi — 
különböző hitfelekezetü — egyházak is. 

Az önző kapzsiság ezekre az erkölcsi 
testfilttfkr* vetette sóvár pillantását. Vájjon 

nem lehetne-é ezeket valami uton módon 
becsapni ? 

A furfangos ész leleményes. Mindjárt 
megtalálta itt is a dolog nyitját. 

Felszólították a szentesi egyházakat, hogy 
a közcél iránti tekintetből, engedjék át ingyen, 
vagy legalább mérsékelt árban, a kisajátítás 
alá eső területeiket. 

Azt, persze, bölcsen elhallgatták, hogy 
midőn az erkölcsi testületek áldozatkészségére 
apellálnak, voltakép hamis cégér alatt dol-
goznak. Elhallgatták, hogy abban az összeg-
ben, melyei a vasúttársaság az építési vál-
lalkozónak fizet, a kisajátításra előirányzott 
összeg is benfoglaltatik. Elhallgatták, hogy a 
vállalkozó szintén kerek alkura adta ki alvá-
lalatba a kisajátítást, s hogy ezek szerint, ha 
ingyen vagy mérsékelt árban engedik át föld-
jeiket az erkölcsi testületek, ezzel nem a va-
súttársaságot, még csak nem is az építési 
vállalkozót, hanem a kisajátítási alvállalkozó-
kat ajándékozzák meg. 

Ugy vélekedtek, hogy ha a vasúttársa-
ság cégére alatt kérik az anyagi gyámolitást, 
az erkölcsi testületek felülnek a hamis cím-
nek, és nem veszik észre, hogy ha nagy lel-
küen ajándékoznak, azzal nem közcélt moz-
dítanak elő, hanem csak a — Csató Kálmán 
és Schlesinger Károly zsebét töltik meg. 

Igazán nem tudjuk, hogy a számítás ga-
ládságát, vagy azt a vakmerőséget bámuljuk 
é inkább, melylyel ezt a dolgot szinrehozták. 

De námulatunk megdöbbenéssé fokozó-
dik arra a látványra, hogy ebben a játékban 
Csongrádvármegye alispánja játsza az intri-
kus szerepet. 

Igen, az alispán ur volt az, a ki a szen-
tesi egyházakat ez ügyhen értekezletre hivta 
össze, ő volt az, a ki arra a tekintélyre tá-
maszkodva, melyet mint alispán, és mint a 
szentes-vásárhelyi vasúttársaság egyik vezér-
tényezője, élvez, — áldozatkészségre szólította 
fel az egyházak képviselőit. S e szerint ő volt 
az, a ki oly színezetet adott a dolognak, 
mintha itt magának a vasúttársaságnak érde-
kéről volna szó; s e ténye által, az alvállal* 
kozók üzérkedését, saját mentéjével leplezte el. 

Hamis cégér alatt, hamis bort árult. Ügy-
nök, üzleti közvetítő lett. Igazán, szomorú 
szerep egy — alispánnak! 

E szereplést még gyűlöletesebbé teszi az, 
hogy kútforrása a cimboraság, és a családi 
érdek. 

A kisajátítók egyikéről, Schlesinger Ká-
rolyról, ugyanis, tudva van, hogy a választás 
alkalmával ő volt az alispánnak egyik legbuz-
góbb kortese. Házról-házra, faluról-falura járt, 
szavazatokat — szerezni. A választás óta pe-
dig valóságos belső titkos tanácsosa az alis-
pánnak, 8 még a Zsilinszky korszak óta egyik 
legraffmiroxottabb tagja a vármegyei Uikkadr, 



1 oldal 
A mi pedig a másik vállalkozót, Csató 

Kálmánt illeti, nincs szerencsénk ismerni 
ezt az urat. Homályosan ugy rémlik ugyan 
előttünk, s a száznyelvü fáma is azt beszéli, 
hogy — édes testvére az alispánnak. Ha jól 
utána néz, valószínűleg találni is fog a család-
fáján az alispán ur egy díszes ágacskát, a ki 
a Kálmán névre hallgat; s ha csakugyan 
talál, ugy biztosithatjuk, hogy az lesz az a 
Csató Kálmán, a ki a kisajátításban, és még 
sok mindenféle más üzelmekben — társa 
Schlesingernek. 

Nos, tehát ezért a két úrért intrikált az 
érdemes alispán ur. Nekik köszönhetjük, hogy 
— egész szánalmas mivoltában — megismer-
hettük Csató urat, a — közvetítőt. 

Jól néz ki, szépen néz ki ebben a sze-
repben is. Vájjon hogyan tetszik a — főis-
pán urnák? . . . 

Két nyeregben. 
Valóban mulatságos látvány lenne, ba megbot-

ránkoztató nem volna, az a produkció, a mivel a 
kis paprikajancsi, a Mikec Ödönke, lepett meg ben-
nünket. 

Ez a baba, akit önkénytelenül is a gyerekszo-
bába képzel az ember, mint valami Atlasz, egyszerre 
két fontos állásnak is viseli terheit. 

Azaz hogy nem annyira a terheit, mint inkább 
a hasznait. 

Azoknak az állásoknak mindegyike, melyeket 
elfoglalva tart, egy egész embert, egy tökéletes mun-
kaerőt igényel. Es ez állásokat intéző köreink nagy 
bölcsesége ezzel a törpe emberrel töltötte be. 

A törpe jelzőt nem testi mivoltának apróságára 
értjük. Hiszen kicsiny testben is lakozhatik nagy lé-
lek, s a munkaképeség — kivált a szellemi téren — 
nincs kötve a test aranyához. 

Hanem a szellemi törpeség az, a mi föltétlenül 
alkalmatlanná teszi Mikec Ödönt az általa elfoglalt 
állások betöltésére. 

De ez még hagyján. Meg van írva, hogy .ke-
vés bölcseséggel kormányozzák a világot," — és hogy 
.a kinek az Isten hivatalt ád, annak észt is ád hozzá." 

Tehát most nem akarjuk szemére hányni a 
vármegyei kormányzatnak, hogy Szentes város fő-
jegyzői székébe ültette ezt a fiatal embert, aki, ha 
szorgalmas volna, talán alkalmazható lenne a segéd-
személyzet tagjai között, de a város első tisztviselői 
sorában csak karnkatura. 

Nem gáncsoljuk érte Fekete Mártont, hogy az 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 
Jó barátok és ellenségek. 

Regény. 
Irta: Sima Ferenc. 

Éppen déli 12 óra volt, mikor Bene Tamás ur 
házáig jutott a hir, hogy a kolera első áldozata a 
gazdag Papp Samu egyetlen leánya, Papp Ilona, 
a város első szépsége lett. 

Nagy megdöbbenést keltett ez a hir az egész 
városban, mert megbizonyosodott, hogy immár nem 
puszta rémhir Kálóban a kolera; de egy ijesztő va-
lóság, mely szedi immár áldozatát, és nem is a félre 
eső zugok ismeretlen homályából, hanem az élők 
legszebb és legdrágább virágai közül. 

Bene Tamás is megdöbbent e hirre; de nála 
sem nem az ijedelem, sem nem a részvét okozta a 
sápadtságot, mely egy pillanatra ellepte arcát; mert 
a másik percben mar nem csak visszanyerte arca 
szokott szinét; de szemeiben a váratlan elégtétel ér-
zetének fénye vetett lángot, s mint mikor az embert 
egy nem várt kellemes hir lepi meg, szinte kétkedő-
leg kiáltott föl, hogy : lehetetlen! Papp Samué ? Jól 
értettétek e — Igazán Papp Samu leánya halte-e meg? 

- Igen, felelt a szolga, láttam is a nagyságos 
kisasszonyt, mikor ájulva rogyott az orvos karjai közé, 
midőn neki a kisasszony halálát jelentették. 

- Mit - kiálltott Bene Tamás: te Papp Samu 
házában voltál ? Bene Tamás cselédje Papp Samu 
k ^ . ^ k . ^ p 

SMNTJ^lJLAi^ 
ármentesitő társulat jól javadalmazott titkári tiszt-
ségére, Isten tudja miféle érdekből, ezt a — sem 
gyakorlati, sem megfelő elméleti ismeretekkel nem 
biró, emberkét protegálta be. Az izlés sokféle, s 
meddő dolog volna a fölött uisputálni. 

Ámde az már mégis fellázító visszaélés, hogy 
az az ember, a ki külön külön egyik hivatalának se 
volna képes kielégítően megfelelni, egyszerre két hi-
vatalnak javadalmazását élvezi. 

Már a mult hónapban elfoglalta az ármentesitő 
társulatnál a titkári állást, természetesen húzza is 
onnét azóta a fizetést; de azért még ma sem mon-
dott le a városi főjegyzőségről, s nemcsak felveszi 
a közpénztárnál a részére folyóvá tett tisztifizetést, 
hanem egyúttal akadályozza is a város közönségét 
abban, hogy azt a fontos állást megfelelő képességű 
egyénnel, betölthesse. 

Lehet, hogy e tekintetben Mikec ur nagy pro-
tektorát és — valószínűleg — példányképét, Fekete 
Márton urat utánozza; aki — ha jól emlékezünk — 
szintén megcselekedte azt a tréfát, hogy társulati 
főigazgatóvá történt megválasztatása után még négy 
hónapon át húzta Csongrádvármegyétől a főjegyzői 
fizetést. 

De — tquod licet jovi, non licet bovi\ Fekete 
Márton urnák szívesen elnéztük azt a kis — meg-
feledkezést, mert végre is ő kitűnő tisztviselője volt 
a vármegyének, nagy muukaerő, ki sokat és jól 
dolgozott, s igy némileg rászolgált arra, hogy a vár-
megyétől — útravaló gyanánt — egy kis ajándékot 
kapjon. 

Azonban a Mikec Ödön érdemeit lámpással 
sem tudná felfedezni, még nagy pártfogója, Fekete 
Marton ur sem. Mindössze annyit tudunk róla, 
mint városi főjegyzőről, hogy még egy jegyzőköny-
vet sem tudott kielégítően megszerkeszteni, s tudá-
sanak fogyatékosságát még engedetlenséggel is 
tetézte. 

Hat ezért adjon a város Mikec Ödön urnák 
útravaló ajándékot? Ezért tűrjük el szótlanul azt 
az egyaránt komikus és bosszantó látványt, hogy 
azaz ember, a ki egy nyerget megülni is elegtelen, 
egyszerre két nyeregben ül? 

Tasnáditól nem várjuk, hogy megóvja e rész-
ben a város érdekeit, és figyelmeztesse cimboráját 
erkölcsi kötelességének teljesítésére mely a lemon-
dás nenyujtasában all. Mit várhat a város Tasnádi-
tól, a kinek magának is kifelé áll a szekérrudja, 
s a ki minden erejét megfeszíti, hogy egy-két hét-
tel tovább szedhesse fel a meg nem érdemelt pol-
gármesteri fizetést. 

De Fekete Márton úrtól, a ki főnöki minősé-
génél fogva köteles alárendeltjei viselkedésére — a 
tisztesség szempontjából — felügyelni, elvártuk volna, 
hogy figyelmezteti titkárát, hogy ezen állása össze-
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férhetlen a városi főjegyzőséggel, s tisztességtelen 
dolog nem teljesített szolgálatokért fizetést fo-
gadni el. 

Fekete Márton ur, a társulati főigazgató, sze-
met hunyt erre a visszaélésre. Megfogjuk figyelni 
annak idejében, vájjon hasonló módon szemet huny é 
majd Fekete Márton ur, a városi képviselő? 

E részben azonban nem ringatjuk magunkat 
illusiókban. Hiszen épen Fekete ur volt az, a ki 
midőn a „kis törvénytelenség« — Tasnádi módjára 
— a kandidációval való visszaélés révén főjegyzővé 
beerőszakoltatott; a kaszinóban ennek az esemény 
nek örömére rendezet tbanketten egy pohár köszön-
tőben ugy ünnepelte azt a választást, mint a mely 
igazi .császár metszés* az ellenzéke;J. Attól a városi 
képviselőtől, a ki igy lelkesedik a képviselőtestület 
kijátszásán, bizony nincs mit várni. De azért figyelni 
fogunk a képviselő ur magatartására! 

. . . Mivel pedig tudjuk, hogy az alispán ur 
néha süket és vak szokott és tud lenni, hát a főis-
pán urnák figyelmét hívjuk föl arra a furcsaságra, 
hogy a .kis törvénytelenség" egyszerre két nyereg-
ben ül. Ideje lenne leszállítani vagy az egyikből; 
vagy — mind a kettőből. 

— De hogy voltam tekintetes uram, vála&zolt 
ijedten a szolga, csak a nagy sivalkodásra álltam 
meg a ház mellett s az ablakon át láttam, amit 
láttam. 

— És Papp Samut láttad-e? 
— Láttam, amint hajába markolt mind a két 

kezével és zokogva állt a másik orvos előtt. 
— Papp Samut zokogni lattad. Becsületes em-

ber vagy, derék ember vagy, felelt Bene Tamás és 
zsebébe markolt, egy csomó ezüst pénzt vett ki: 
nesze, mondá, megérdemled érte. 

A szolga tudta, hogy ura halálos gyűlöletet 
érez Papp Samuék iránt; de azért borzodályt ér-
zett végig futni idegein, mikor Bene Tamás kezéből 
elvette a gyászos hir vételéért nyújtott borravalót. 
— Az egyszerű ember nem b»rta elképzelni azt a 
lelki állapotot, hogy még a legnagyobb ellenségek 
közt is részvétet ne költsön hasonló gyászos eset, 
amilyen Papp Sámuelt érte egyetlen leánya halálá-
val. Hiszen az a leány büszkesége volt a^ egész vá-
rosnak, mert legszebb volt Kállóban és bizonyára 
semmi rossz indulattal nem volt Bene Tamás iránt, 
gondolá a szolga ura kegyetlensége felett megbot-
ránkozást érezve lelkében. 

— Mondtad-e már ezt a hírt valakinek az ud-
varban. 

— Nem, tekintetes uram. 
— Nem is kell, felelt Bene Tamás: magam 

akarok feleségem ós lányom előtt a híradó lenni. 
A szolga erre megfordult, hogy távozzék; de 

Bene Tamás hirtelen megragadta a vállát és arcá-
ból kikelve rivalt rá, hogy: de aztán bízonyoa-e, 

— A helymet a városházán. Hát 
Tasnádinak csakugyan nem volt bátorsága 
összehívni a rendkívüli közgyűlést; s igaznak 
bizonyult az a hir, hogy a főispán megérkez-
téig húzza halasztja a dolgot. 

Készebb volt ujabb törvényszegéssel sza-
porítani bűneinek lajstromát, csakhogy ne 
kelljen szemközt állania az áradattal, melyről 
tudta, hogy elfogja söpörni. 

Az előbbi kormány uralma alatt megle-
hetett kockáztatni az ilyen vakmerőséget; mert 
tudták, hogy odafönt minden törvénytelenség 
elnézésre, sőt eltussolásra számithat. 

Nagyot fordult azonban a világ sorja. Hi-
eronymi lett a belügyminiszter, és Wekerle 
Sándor a miniszterelnök. A mi tegnap még 
érdem volt, az ma már bün ; a mit tegnap 
kegyteljes mosolylyal jutalmaztak, azt holnap 
kiméletlenül megbüntetik. Nem lehet itt már 
tovább élni az élősdieknek. Az önkény helyébe 
a törvény uralma lép. 

Nem titok ez Tasnádi előtt, sem a párt 
fogóinál. Belátták tehát, hogy helyzetük immár 
tarthatatlanná vált. 

De volt egy reménységük. S ez a főispán 
közbenjárása. Hitték, hogy annak sikerülni 
fog elcsititani a közfelháborodás hullámait, 
legalább annyira, hogy a polgármester sokat 

hogy az a lány meghalt?! — Papp Sámuel ur ko-
csisa is mondta, de amit láttam, felelt a szolga, az 
kétségtelenné teszi, hogy: meghalt. 

— Menj és tudj még biztosabbat, mondá izga-
tottan Bene Tamás: nem akarok addig ebédhez 
ülni, míg meg nem bizonyosodom, hogy való-e amit 
mondasz! 

A szolga elment és Bene Tamás csengetett, 
hogy a tálalás késleltetése iránt parancsot adjon. 

A csengetésre a szobalány helyett Bene Ta-
más egyetlen leánya sietett apja szobájába. — Az 
apa arcáról, leánya láttára, egy percre eltűnt a lel-
kében duló indulatok nyoma, s mintha mi sem tör-
tént volna vele, az apai szeretet egész szenvedélyé-
vel szorította magához s össze-vissza csókolta annak 
szép piros arcát, s szájára tette a kezét mikor az 
kérdezni akarta, hogy: apa miért csengetett. 

— Oh, oly boldog vagyok, hogy van egy 
lányom! 

— Édes apám, susogá a lány és lábuj hegyre 
állt, hogy megcsókolhassa apja homlokát. 

— Édes gyermekem, tudod-e miért csen-
gettem ? 

— A szoba leány el van foglalva, azért jöttem, 
hogy megtudjam. 

— Késsetek egy kissé az ebéddel, még dol-
gom van. 

— Igen papa, felelt a lány s újból p'piskedett, 
hogy megcsókolhassa apja homlokát, s azzal kiment 
a szobából. Bene Tamás ur pedig ismét felkiáltott: 
9oh mily boldog vagyok, hogy van egy lányom !• 

(Folyt, köv.) 
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hányatott sajkája szépen beevezhet a főispáni 
titkárság, vagy valami más, alkalmas hiva-
talocska csöndes révébe. 

Hitték, hogy a meghátrálás zajtalanul, 
csendben véghez mehet; s az ellenzék arany 
hidat épit a futó ellenségnek. 

Ezért halasztották el a közgyűlést, ugy 
okoskodván, hogy a biztosra vett fölfüggesz-
iést meg fogja gátolni a — lemondás; mely 
rögtön bekövetkezik, mihelyt a főispán kö-
nyörületessége valamikép egy másik darab 
kenyeret ád vagy szerez kárpótlásul Tasná-
dinak, a szájából kihulló falatért. 

Biznak a főispán humánitásában. Ugy 
reménykednek, hogy ő főispán nem azt te-
kinti, hogy kicsoda az a Tasnádi, hanem csak 
arra gondol, hogy hiszen ezt az embert ma-
gánál még sokkal nagyobb gonosztevők csem-
pészték ide be; s hogy voltakép ez az ember 
szánalomra méltó áldozata cinkostársainak. 
Könyörületes szive megesik hát ezen az ügye-
fogyottan, s dob neki valami morzsalékot. 

Hát ha a főispán ilyen könyörületességi 
szempontból fogja föl a kérdést, nekünk az 
ellen sincs kifogásunk. Mi, a kik jól ismerjük 
embereinket, nem tartjuk ugyan méltónak 
Tasnádit a könyörületre ; de azért nem iri-
gyeljük, ha szegény ördög valami kenye-
ret kap. 

Csak arra ne számítson senki, hogy e 
város népe valaha kibékül vele. Menjen, pusz-
tuljon, keressen jobb hazát, mert itt számára 
nincs többé hely, soha, soha! 

SZENTESI LÁP. 3. oldal 

Helyi és vegyes hirek 
— Személyi hir. Lapunk főszerkesztője 

ma Csongrádon át Bpestre utazik, hogy holnap az 
uj kormány bemutatásán az országgyűlésen jelen 
lehessen. — Ha e héten csütörtökön városi közgyű-
lés lesz, akkor ismét visszautazik körünkbe, hogy a 
közgyűlés ügyeinek tárgyalásaiban részt vehessen. 

— ,Jó barátok és ellenségek' cime 
alatt lapunk főszerkesztője tollából mai számunkkal 
egy érdekes regényt kezdünk meg, melyre előre is fel-
hivjuk olvasóink figyelmét — Lapunk tárcáját fő-
szerkesztőnk közel tizennégy évig látta el állandóan 
érdekesebbnél érdekesebb tárca közleményekkel; de a 
lefolyt három évi viharos közélet minden gondolatát 
igénybe vette és igy ránézve lehetetlen volt, hogy egy 
nagyobb szépirodalmi mü megalkotására időt és erőt 
szentelhessen. Most már meglevén osztva a lap szer-
kesztése körüli gondja, nevével jövőre állandóan 
találkozni fognak olvasóink tárca rovatunkban, mi 
kétségtelenül csak fokozni fogja az olvasó közön-
ség érdeklődését lapunk iránt. 

— T&llián Béla főispán, — mint halljuk 
— ma körünkbe érkezik, hogy a f. hó 22-iki köz« 
igazgatási bizottsági ülésen elnököljön, és — még 
egyéb fontos ügyeket is elintézzen. 

— Katal in bál lesz ma a szentesi 4ő-as 
népkör ben. A 48 -as népkör Katalin bálja rendesen 
a leglátogatottabb éi legsikerültebb népmulatság szo-
kott lenni Szentesen, s igy hisszük, hogy ez a bál 
ma is fényesen fog sikerülni. 

— Esküvő. Kállai József fiatal iparos, f. hó 
24-ón d. u. 2 órakor vezeti oltárhoz Kálmán Te-
ruskát, Kálmán Beniámin szép és kedves leányát. A 
násznagyi tisztet a menyasszony részéről Bokody Já-
nos árm. társ. alszamvevő, a vőlegény részéről pe-
dig Soós Ferenc ipartestületi elnök fogják betölteni. 
Sok szerenssét kivánunk e szép frigyhez. 

— Halmay Imre jónevü miskolci színigaz-
gató jól szervezett társulatával a jövő évi nyári év-
adot nálunk kívánná tölteni. Kérvényét már benyúj-
totta a kapitánysághoz. 

— A békés-csabai oruágoi vásár f. 
évi december hó 2—3—4 napjain tartatik meg. 

— Bitang Jószágok. A mezőtúri kapi-
tányságnál egy fías fejős tehén, melynek jobb füle-
hegye kissé csonka, s bélyege C. S. továbbá egy 
veres nyakú tinó, melynek jobb füle hegye szintén 
csonka — van bitangságban. Tulajdonosuk, a szük-
séges igazolványokkal ellátva, a nevezett kapitány-
ságnál jelentkezzék. 

— S t t t é t bün. Marsi Mária berii lakosnő, 
mintegy 2 hóval ezelőtt, a magzat elhajtás súlyos 
bűnét követte el ; s az idétlen gyermek hulláját ti-
tokban eltemette. A rendőrség rá jött az esetre, • 
a tettest, ki bűntényét nem is tagadta, a bűnsegé-
dekkel, Burkus Varga Franciska és Vajdovlts Antal-
néval együtt, letartóztatta, s átszolgáltatta a biró-
s á f a a t u 

— Talált péna. Bakonyi Lajosné asszony 
a fábiáni tanító ur neje, egy 19 frt készpénzt tar-
talmazó tárcát talált a görög templom mellett. A 
tulajdonos, kellő igazolás mellett, átveheti a rendőr-
kapitányságnál. 

— Jótékonyság. A következő sorok köz-
lésére kérettünk fö l : A szentesi izraelita iskolás 
gyermekeket felruházó egylet holnap azaz vasárnap 
d. u. 2 órakor mutatja be az általa ez évben felru-
házott gyermekeket az izr. iskola helyiségeiben. Cz 
ünnepségre van szerencsém a tekintetes szerkesztő-
séget is meghívni. Egészben vagy részben fel ruház-
tatott 17 fiu, és 8 leány gyermek 

— Kossuth Lajos levelére, melyet hazánk 
legnagyobb fia f. évi október 15-én intézett a 48-as 
kiállítás főrendezőjéhez, — gróf Kreith Bélához — 
elhatározta a rendezőség, hogy országos gyűjtést 
indít a 48-as ereklye muzeumnak Budapesten való 
létesítésére. Ugyan e célból külön címekre is 50.000 
felhívást küld szét a rendezőség. E levelek nagy 
része már postára adatott a felhíváshoz mellékelt 
Kossuth levelének másolatával együtt. 

— Halvaosora. Ma vasárnap este 7 óra-
kor Ugrai Antal kis-piaci vendéglőjében halva-
csora lesz. 

— Deosi Géaa, aradi álami tanítóképző in-
tézeti tanár .Irodalmi Dolgozatok" cimü müvére hir-
det előfizetést. A kötet verses és prózai müveket 
vegyesen fog tartalmazni, s irodalmi értékét a szerző 
jóhangzásu írói neve biztosítja. A 6—7 éves munka 
ára 1 frt lesz. Az előfizetési pénzek Aradra, a szerző 
címére küldendők. Különben Német Elek tanító ur 
is gyűjt és elfogad előfizetéseket. Felhívjuk e mun-
kára a közönség, de különösen a tanító urák figyelmét. 

— Véres lövőgyakorlat. A nagyváradi 
katonai lövőtéren megdöbbentő szerencsétlenség za-
varta meg a héten a honvédek és közös hadseregbeli 
katonák lövőgyekorlatát. A honvédek vaklövései kö-
zött, mint egy távírat jelenti, váratlanul négy éles 
töltés is elsült. Két golyó talált. Az egyik Szabó 
honvédhadnagy karját fúrta át, a másik az átellen-
ben gyakorló közös hadseregbeli század két legényé-
nek combján ment keresztül. A szerencsétlenség 
oka az, hogy a honvédek előtte való nap céllövé-
szetet tartottak s négy éles töltést a puskákban fe-
lejtettek, a tiszt pedig elmulasztotta a fegyverek 
megvizsgálását, mielőtt századát kivezette a gyakorló-
térre. Szabó hadnagy sebe nem súlyos; a két köz-
legényt azonban kórházban ápolják. 

— Kivándorlók sorsa. Egy bakonybéli 
földmives, a ki a mult évben Amerikába vándorolt, 
hogy aranyálmait ott teljesülni lássa, megszomorodott 
szívvel írja le most viszontagságait, melyeken az uj 
világban már eddig is kérésziül ment. A szegény 
ember levelét, melyet sógorának irt, részben közöl-
jük, azok okulására, a kik azt hiszik, hogy fenékig 
tejfel az élet Amerikában. A bakonybéli földmives 
igy ir a többek közt; 

.Tizenötöd napra megérkeztünk a világhírű 
New-Yorkba. Ott talalkoztam egy koppányi sógorral; 
de ez azt mondta, hogy csak tovább 1 mert itt mun-
kát nem igen lehet kapni. Igy kénytelen voltam 
tovább utazni, s fizettem hét dollárt a vitelért. Egy 
kőszénbányában végtére ajánlottak helyet; de hiába 
vártam pár hétig is ; mert munka nem kínálkozott. 
Igy, bar pénz fogytán, kénytelen voltam ismét 
tovább utazni. Elértem egy más helyre, hol se jó-
barát, se izmerős nem volt! Szerencsémre találkoz 
tam egy magyar zsidóval, a ki magához hívott. Nála 
kaptam munkát, de milyent ? . , . Földet kellett 
vilbározni, vagy magyarul mondva, talicskázni, de 
szakványba!! Itt dolgoztam egy fél nap ; de mivel 
a munkát nem a legjobban értettem, kifizettek s 
elküldöttek. Itt elkezdődött a megbánás és a kese-
redós I . . . Másnap ismét munka után mentem és 
szerencsémre kaptam is az előbbinél valamivel köny-
nyebbet. Itt dolgoztam huszonnégy napig, de elfogy-
ván a munka, kifizettek. Igy novembertől egészen 
áprilisig csak annyit tudtam keresni, hogy épen 
megélhettem valahogyan. Bizony sokat sírtam, de 
nem használt I . . . Wihtingben vaityok egy olajgyár-
ban, hol igen ronda munkát kell végeznem. Ameri-
kában sem ugy van, mint valamikor, a mint otthon 
beszélik. Ha tudok egy kis pénzt szeretni az útikölt-
ségre, ugy 1893. évi novemberben haza megyek s 
kipihenem iszonyú fáradalmaimat. Mondhatom, bogy 
most már itt is rossz világ van s tb . ' 

— Kolera és babona. Az aomgy is ba-
bonás orosz parasztok fanatizmusát a kolera tete-
mesen növelte. • Kurszki üstök szerint a parasztok 

nem sokat törődnek az orvosok rendeleteivel, hanem 
a helyett különböző babonás szertartással akarják a 
kolerának útját állani. A kurszkíbeliek is babonával 
akarják a járványt távol tartani városuktól. Nem rég, 
éjfélkor, három özvegy ember, három özvegy asszony, 
három hajadon és három legény egy ekével meg-
kerülte a várost. A hol keresztutra értek, ott az 
ekével keresztet hasítottak a földbe és a bevágásba 
sót és homokot hintettek s a következő szavakat 
mondották: .Mikor ez a vetés kikel, akkor eljő a 
kolera." A különös körmenet alatt az asszonyok és 
leányok egy szál ingbe voltak öltözve, a mögöttük 
menő férfiak pedig imádságokat mormoltak. Ez a 
babonás szertartás már ősidők óta divik Kurszkban 
s mint vén emberek mondják, ott még nem volt 
járvány soha. 

— Aa nj pénaek. A bécsi numizmatikai 
társaság ülésén már bemutatták a tíz- és a kétfillé-
resek hiján az összes uj pénzeket, nevezetesen, a 
huszkoronásokról nem ís szólva, az arany tizkoro-
násokat, az ezüst koronásokat, a nikel- és bronz-
aprópénzt. Ernst főbányatanácsos, ki a bemutatás 
alkalmából az uj pénzről felolvasást tartott, azt a 
figyelemreméltó megjegyzést tette, hogy a tízkoronás 
és az egykoronás közt nagyon nagy köz van, rövid 
időn szükség lesz tehát öt és kétkoronásokra. Ugyan 
igy nagy a távolság a korona és a husz fillér közt, 
ugy, hogy szükség lesz félkoronásokra. A kik jártak 
már olyan országban, a hol nikel-pénzek vannak 
forgalomban, azok azt is tudjak, milyen igaz a fel-
olvasónak az a megjegyzése, hogy az uj pénzek közt 
aránylag a niktldarabok lesznek a legszebb pénzek. 
Igen szép, ezüstfényü nikelből vannak verve, az 
pedig általános tulajdonsága a nikel-pónzeknek, hogy 
rendkívül kemények s nem kopnak olyan csunyául, 
mint a mi mostani ezüst váltópénzeink. 

— Agyonlőtte a sógornőjét. A nyá-
ron dördült el Szegeden a kálvária-utca egyik há-
zában az a végzetes lövés, mely megölt egy fiatal 
asszonyt, Hegedűs István vasúti munkavezető fele-
ségét, Csányi Rózáit. Akinek a rossz, ócska flinta a 
kezében volt, Király Ferenc József fiatal legény, a 
megöltnek rokona. Király a régi fegyverre gyutacso-
kat tett 8 nem tudván, hogy meg van töltve, tüzelési 
fogásokat csinált. Be volt sorozva katonának s gya-
korolni akarta magát. Az első és második gyutacs-
nál nem sült el a fegyver, csak a harmadiknál s a 
régi lövés egész teljével a szemközt álló fiatal asz-
szony mellébe hatolt. A nő a szobából kitántorgott 
az udvarra, ott összerogyott és meghalt. A vádlott 
legény, a háziezred közkatonája jelenleg, azzal vé-
dekezett s ezt bebizonyitottnak vették is, hogy nem 
tudott a fegyverrel bánni, nem tudta, hogy meg van 
töltve a puska s a szerencsétlenségnél ki van zárva 
minden szándékosság. A törvényszék Király Feren-
cet Wagner Gyula ügyvéd védbeszéde után enyhe 
büntetésre, három havi fogházra ítélte. 

— A kolera vesaély megszűnése folytán 
a járvány bizottság feloszlott. Az óvintézkedések is 
enyhittettek; csupán a közlekedési vállalatoknál való 
felügyelet rnarad még fenn. 

ELHALTAK NÉVSORA 
1892. november 12-től november — 19-ig. 
Ácsi-Kovács Ferenc, U/% éves, bélhurut. — 

Böcskei-Molnár Zsuzsanna, 33 éves, gyermekágyi 
láz. — Vízi Imre, 33 éves, öngyilkos lövés által. — 
Varga Péter, 65 éves, májbaj. — Takács Mária, 
1 éves, bélhurut. — Abonyi-Tóth Ferenc, 77 éves, 
aggkór. — Józsa Juliánná, 32 éves, tüdővész. — 
Körösi Ferenc, 5 hónapos, bélhurut. 
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Meghívás. 
A szentesi takarékpénztár 

f. évi december 7-ik napján d. e. 9 óra-
kor a saját házában 

Rendkívüli közgyűlést tart 
melyre a t. részvényeseket az alapsza-
bályok 22. §-a értelmében tisztelettel meg-
hívja. 

T á r g y a : 
Alapszabályok modositásai. 
Szentes, 1892. november 18. 

K i s s Zsigmond, 
elnök. 
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Hivatalos hirdetmények. 
H á i b é r val lomás. 

A szegedi m. kir. Pénzügyigazgatóságnak 
55360.—I. 892. sz. a. rendetete értemében, 
figyelmeztetnek a háztulajdonosok, hogy az 
épületek adó tárgyát képező alkatrészei, szo-
bák, előszobák, boltok, korcsmák, műhelyek 
és utcára nyiló nyilt helyiségek, házról házra 
menve összefognak íratni. Ezen házankénti uj 
összeírás e napokban veszi kezdetét és érvé 
nyes 1893. évi január 1-től 1895. évi de-
cember 31-ig. 

Továbbá ugyanazon alkalommal, ugyan-
azon összeíró közegek kifogják osztani a h á z -
bér b e v a l l á s i i v e k e t ia, melyeket a ház 
birtokos házgondnok, vagy házfelügyelő tar-
tozik kitölteni és a lakbérlőkkel is sajátkezű 
leg aláíratni és aláírni, az igy kitöltött ház 
bérjövedelem valomási ivet köteles az illető 
legkésőbb f. évi november hó 15—30 közötti 
időben a l ó l i r o t t h i v a t a l h o z beadni . 

Figyelmeztetés. Azon házbirtokos, ki a 
bérvalomási ivet, annak kitöltése előtt, azaz 
mielőtt abba a bérösszegeket bejegyezte volna, 
a bérlőkkel aláíratja, annyiszor büntettik 100 
frttal, ahány bérlőnél követte el ezen mulasz-
tását; (1873. évi VI. t. k. 3. §.) 

A házbérjövedelem eltitkolása és valótlan 
adatok bevallása, jövedéki kihágást képez, 
mely az eltitkolt bérösszeg 1—8 szorosával 
büntettetik. (1883. XLIV. t. c. 100 §.) 

Azon házbirtokos, házgondnok, vagy ház-
felügyelő, aki bérvallomás nem ad, vagy a 
hiányos alakban beadott vallomás hivatalosan 
megjelölt hiányait a kivető közegek által ki-
tűzött legalább 8 napi záros határidő alatt 
nem pótolja, a hiányok kipótlása végett el-
rendelt helyszíni szemle költségeit viselni tar 
tozik és 1 frttól 50 frtig terjedő birsággal 
büntettethetik. (1883. évi XLIV. t. c\ 15 és 
101 §§ok.) ezen felül pedig adója hivatalból 
fog megállapittatni. 

Szentes, 1892. november 9-én. 
3E3 Juhász János, 

birt. njilv 

SZENTESI LAP. 
Földadó 

Az 1893. évi állami földadó kiróvhatása 
végett felhivatik a birtokos közönség, misze-
rint mindazok, a kik az 1892 évfolyamán el 
adtak, vettek, cseréltek, örököltek, vagy bármi 
uton birtokot szereztek, — hogy ezen birtok 
változásaikra vonatkozó adásvételi szerződé 
seiket. birói átadó végzéseiket, szóval a vál-
tozásra vonatkozó okmányaikat a százalékle-
véllel együtt, legkésőbb f. évi november hó 
30-ig a városi birtoknyilvántartói hivatalhoz 
okvetlen mutassák be. 

Szentes, 1892. november 9-én. 
3E3 Juhász János, 

birt nyilr. 

8708.-1892-
Csongrád vármegye alispánjától. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csongrádmegye közigazgatási bizottsá-

gának 1892.évi október hó 18-án 1142-1892. 
sz. a. hozott határozata folytán a szentes-
csongrádi Törvényhatósági uton 6974 frt 8 kr. 
költséggel a 4—5 kim. szakaszon levő böldi 
ártéri hid kijavítási munkálatainak biztosítása 
céljából 1892 évi november hó 28-án délelőtt 
10 órakor az alispáni hivatalban zárt ajánlatu 
versenytárgyalás fog tartatni. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
fentirt összegnek megfelelőleg, 5%*i bánat-
pénzzel felszerelt zárt aiánlataikat a verseny-
tárgyalást megelőzőleg a fent megnevezett 
hivatalhoz annyival inkább adják be, mert a 
később érkezettek, vagy hiányosan felszerelt 
ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni 

Bánat pénzül ovadékképes értékpapírok, 
a letét napját megelőző tőzsdei árfolyam sze-
rint elíjgadtatnak. 

Az ajánlatok cimzendők : „Ajánlat a 
szentes-csongrádi tvh. uton helyreállítandó 
böldi ártéri hid javítási munkálatainak bizto-
sítása tárgyában.* 

n terv, költségvetés, építési feltételek a 
csongrádmegyei m. kir. államépitészeti hiva 
tálnál Szegeden és a megye alispáni hivatal-
ban Szentesen a szokott hivatalos órákban 
megtekinthetők. 

4. oldal. 

Az ajánlatokba az árengedés, esetleg eme-
lés, száztólikban számtkkal és betűkkel kiírandó 
és világosan kiteendő az épitési feltételek teljes 
ismerete és elfogadása. 

Megjegyzem, mikép ajánlat külön a szük-
séges faanyagok szállítására és külön csupán 
a teljesítendő munkára is tehető, valamint, 
hogy a munka teljesítésére és a szükséges 
faanyagok szállítására vonatkozó együttes aján-
lat is figyelembe fog vétetni. 

Szentes, 1892. nov. 7. 

2V1. 
Dr. Csató Zsigmond, 

alispán. 

H i r d e t m é n y . 
1. A Kurcában termett nád f. évi november 

22 én kedden d. e. 9 órakor kezdve, a szegvári ha-
tártól a kongó hídig, d. u. 2 órakor a kongó híd-
tól a csongrádi határig, apró szakaszokban, a hely-
színén tartandó árverésen, azonnali fizetés mellett el-
fog adatni. A venm szándékozók jelenjenek meg a 
helyszínén. 

2. A serházi nagy épület tetőzetének és egyéb 
faálkatrészeinek lebontása, a falakból és alapozás-
ból a tégla anyag kiszedése, f. évi november 23-án 
d. e. 9 órakor a tanácsteremben tartandó árlejtésen 
vállalkozóknak fog kiadatni. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy eziránt a 
tanácsteremben jelenjenek meg. 

3. A város részére szükséges 800 csomag 56 
dekagrammos stearin gyertya szállítására zártajánlati 
verseny nyitattatik. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy lepecsé-
telt borítékba zárt ajánlataikat f. évi november 30-ig 
Nagy Imre tanácsnoknál nyújtsák be. 

Szentes, 1Ő92. november 19. 
N a g y Imre, 

tanácsnok. 

Dr. Pollák Sándor 
I. tized 231. számú házánál 4 szobából s 

mellékhelyiségekből álló lakás kiadó. 

Özv. Tibold Ferencné 
I-ső tized 13. sz. háza kedvező feltételek 

mellett eladó. 1 — 1 . 

Rövidáruk és 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

„ S Z É P E K Á L M Á N cég -" 
Kossuth-tér nagyvendéglő épület. 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 lkamat engedménynyel árusít el. Dus választékban vannak: 
Nöi ós férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztalterité-

Ü kek, nagy sslyem- és télikendök, kül és belföldi karton, voil és 

satinok, valódi színtartó mosó-barchet, pike ós színes barchettek, 

valamint bélés árnk férfi- és nöi szabók részére. 
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Férfi ruha szövetekbe . 

SíuitM, 1891. Nyomatott Sima FwiQc gyowajtóján. 




