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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

tekintélye ebben a vármegyében a semponton 
jóval alább sülyedt. Nincs ebben a várme-
gyében már olyan naiv lélek, a ki igazságot 
várjon onnét, a hol oly vérlázzitó igazságta-
lanságokat követtek el, S bizony nehéz mun-
kát vállal magára, a ki ennek a hitelvesztett 
testületnek tekintélyét helyre akarja állítani. 

Szeretjük reményleni, hogy a főispán 
programmjához hiven, nemes becsvágygyal 
vállalkozik erre a nagy feladatra, és — idő-
jártával — meg is oldja azt. 

Nem kell ahoz különben egyéb, csak 
gyökeresen kiirtani onnét a hagyományos 
szellemet, mely a »megyei politika* hamis 
zászlója alatt űzte garázdálkodásait. Vissza 
kell jogaiba helyezni a kiüldözött törvényt 
és igazságot, s meghonosítani a részrebajlat-
lanság szellemét. Kitűzni a becsületes köz-
igazgatás jelszavát, s megtántorodás nélkül 
híven követni is azt. 

Szóval a Zsilinszky szellem helyet be-
kell plántálni a — jobb erkölcsöt! 

— A tápéi s t ik l i hőse a vádlottak 
p a d j á n . Mint értesülünk, a közigazgatási 
bizottság fegyelmi választmánya ma fog dön-
teni a tápéi stikli ügyében; ma mond Ítéle-
tet Albertényi Antal fölött. 

Szerfölött kíváncsian várjuk ez Ítéletet 
főleg azért mert, az némi részben világot fog 
vetni arra a kormányzati szellemre, melyet az 
uj főispán követni fog; s igy mintegy útmu-
tatóul fog nékünk is szolgálni jövendő ma-
gatartásunkra nézve. 

Ebből a tényből megfogjuk tudni, hogy 
végre helyre állott-é Csongrádvármegyében a 
törvény és tisztesség uralma. Tájékozódni 
fogunk az iránt, hogy lehetünk-é munkatár-
sai a főispánnak a béke munkájában, avagy 
le kell akasztanunk a szegről harci fegyve-
rünket. 

Ha a hagyományos szellem által meg-
fertőztetett vármegyei klikk akarata érvénye 
sül, ugy előre is tisztában vagyunk az Ítélet-
tel. Hiszen a vármegye tiszti ügyésze még 
azon melegében, mikor a hirhedt stikli elkö-
vettetett, nyilvánossan hirdette cinikus röhö-
géssel, hogy Albertényit nem engedik meg-
büntetni. Sőt valószínűleg még jutalmat is 
szántak neki. 

Igaz, hogy maga Szapáry Gyula, a ki 
pedig Zsilinszkyék bűneinek mindenkor kész-
séges palástolója volt, s a kinek fásult, szi-
barita lelkéből hiányzott az érzék a törvény-
tisztelet iránt, maga is páratlan komiszság-
nak bélyegezte Albertényi hüntettét. 

Igaz, hogy egy teljesen hasonló esetben 
maga Tisza Kálmán, belügyminiszter korá-
ban, 2000 frt. pénzbírsággal büntette a tör-
vényszegő választási elnököt, s ezt körrende-
letben tudatta az ország összes központi vá-
lasztmányaival, hogy jövőre hasonló vissza-
élést elkövetni senki se merészkedjék. 

Igaz, hogy maga Csató alispán annyira 
gálád dolognak tartotta azt a büntettet, hogy 
nem vállalkozott annak végrehajtására, da-

Jobb erkölcsöt! 
Tallián Béla, Csongrádvármegye főis-

pánja, igazában csak ma kezdi meg tényle-
ges működését, midőn a közigazgatási bizot-
ság elnökségét átveszi. 

Megragadjuk ezt az alkalmat arra, hogy 
vármegyénk közigazgatási bizotságáról elmond-
junk egyetmást, melyet jó lesz a főispán ur-
nák megszívlelni. 

Ha valaha, ugy most, ennél a thémánál 
volna módunkban Csongrád vármegye hirhedt 
adminisztrációjának visszaijesztő képét hiven, 
a maga elszomoritó mivoltában lefesteni. 

E képtől bizonyára megdöbbenne a fő-
ispán ur. 

De ma nem kívánunk erős színekkel 
dolgozni. A fekete, komor kép, sötét hangu-
latot kelt, és mi az uj érát nem akarjuk ri-
deg, vagy épen haragos ábrázattal üdvözölni. 
Tehát csak odavetett, nagy vonásokban raj-
zoljuk meg a keretet, a töhbit képzelje hozzá 
a főispán ur. 

Hogy akkor, midőn a vármegyei admi-
nisztráció bűneit idézzük föl emlékezetünkbe, 
épen magának a közigazgatási bizotságnak 
működését tesszük fejtegetésünk tárgyává, az 
onnét van, hogy ma már voltakép a köz-
igazgatási bizottság a — vármegye. 

Azok a kórók, melyeket az ősvármegye 
jogainak nagy koszorújából kegyelmesen meg-
hagyott az újkori törvényhozás, jóformán 
mind a közigazgatási bizotság kezében van-
nak összepontositva. Az adminisztrációnak ez 
a szerve valóságos státust képez a várme-
gyei státusban, s tényleg hatalmasabb magá-
nál a megyei bizotságnál. 

Hatalmasabb nemcsak azért, mivel a köz 
igazgatási jogszolgáltatásnak egyik fóruma, 
hanem főleg azért, mivel a tisztviselők fölölt 
fegyelmi jogot gyakorol. 

Az adminisztráció jó vagy rossz voltára 
fő fontossággal bir az, hogy a közigazgatási 
bizotság mikép él a ráruházott fegyelmi joggal? 

Ott, a hol a közigazgatási bizotság, le-
hetőleg lerázva a személyes és párttekintetek 
békóit, igyekszik — még ha csak látszat sze-
rint is — részrehajlatlanul gyakorolni fegyelmi 
hatalmát, az adott viszonyok között, arány-
lag nincs rosz közigazgatás. Ott a tisztviselők-
ben feltámad — ha nem is a kötelességér-
zet, de legalább a rosztól való tartózkodás; 
s ha jót nem sokat müveinek is, de óvakod-
nak bünt elkövetni. 

De a hol klikk uralom áll fenn, a hol a 
sógorság komaság grasszál, a hol politikai 
pártszempontok szerint mérik az igazságot, 
ott a tisztviselők csak arra törekednek, hogy 
felölthessék a klikk szolgáinak bérruháját, be-
juthassanak a hatalmasok atyafiságába, s 
úgynevezett hasznos politikai szolgálatokat 

tegyenek a kormányon ülőknek, — aztán 
szabad a vásár. Ott Csaky szalmájává lesz a 
a közvagyon, bitang jószággá a közérdek, s 
a bün kihivó arccal járdái az utczán, mert 
tudja, hogy mindent megbocsátanak és min-
dent megengednek a hü cselédnek, a sógor-
komának, a jó kortesnek. 

Az ilyen kormányzati szellem mellett fel-
tartóztathatlanul, rohamos gyorsasággal terjed 
a korrupció, mint a dögvész. A rossz példa 
ragadós; az alkalom csinálja a tolvajt; s egy 
két büntetlenül maradt bűnös megmételyezi 
az egész tisztikarnak erkölcsi érzetét-

Igy volt ez nálunk — Zsilinszky uralma 
alatt. A közigazgatási bizotság tagjainak egyéni 
becsületességét nem vonjuk kétségbe s ezt 
kiválóan hangsúlyozni kívánjuk ; de állí-
tani merjük, hogy ez a testület egészen ve-
zetőjének átkos szelleme által volt szaturálva, 
s hallatlan részrehajlása által megteremtette, 
ápolta, fejlesztette a legvadabb korrupciót, s 
megalapította a legutálatosabb politikai rém-
uralmat. 

Yarjassy gazságot-gazságra halmozhatott, 
I hosszú időn át a hajaszála se görbült meg1 

s végre is büntetlenül futni engedték, mert 
— az alispán veje volt. 

Zádory elkövethette a legégrekiáltóbb 
visszaéléseket, s csak akkor pusztult, mikor 
ügye már országhirü botránnyá nőtte ki magát, 
mert hiszen — kitűnő kortesszolgálatot tett. 

A Döme-féle sikkasztás alkalmából va-
gyonilag megrongálták azokat, a kik a sik-
kasztásban teljesen ártatlanok voltak, de 
szerencsétlenségükre a vármegyei ellenzékkel 
állottak összeköttetésben, — s ugyanakkor 
büntetlenül futni engedték azt a megyei tiszt-
viselőt, a ki hamis zármérleg készítése által 
járult hozzá a sikkasztás elpalástolásához. 

Mátéffy Kálmán szolgabíró korában zsa-
rolásokat követett el, és büntetésül behozták 
— megyei aljegyzőnek. 

Az ellenzéki Filó Tihamért egy éjjeli ze-
néért hivatalvesztéssel büntetiék, de a megyei 
főszámvevő büntetlenül pofozkodhatott a vár-
megye közgyűlési termében, még csak meg se 
dorgálták érte. 

Valóságos sátáni uralkodás volt az a 
Zsilinszky uralkodása, és a közigazgatási bi-
zotság mindig mindenben engedelmes eszköze 
volt neki. S hogy a gazdálkodás minél sza-
badabb, minél féktelenebb legyen, megcsele-
kedték azt, a mit még alkotmányos országban 
nem cselekedtek meg sehol soha, hogy a 
közigazgatási bizottságból teljesen kiszorították 
az ellenzéket. 

Még igazlátónak se hagytak meg egyetlen 
egy ellenzéki embert se a bizottság régi tagjai 
közül, mert az ő működésük nem állta ki az 
ellenőrzést, volt okuk rettegni a kritikától. 

Ez az oka, hogy a közigazgatási bizottság 
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hercehurcának, azt a 20 fr'ot a képviselőtestület 
rendelkezésére bocsátottá, a következő előterjesztés 
kíséretében: 

.Tekintetes képviselő testületi 
A hírlapi közleményekből bizonyára van már 

tudomása a tek. képviseíö testület tagjainak arról, 
hogy a kataszteri számadások felülvizsgálata alkal-
mával felsőbb helyen kifogásolták ama napidijakat, 
melyeket én a munkálatok folyama alatt ünnepna-
pokon teljesített működésemért felvettem. Ezen na-
pidijak mindössze 20 frtra rúgnak. 

Raga«zkodha»nám ugyan *hoz, hogy e napidí-
jakat a tek. képviselőtestület reszerare minden észre-
vétel nélkül megállapítván, ez altal kétségtelenül 
elismerte, hogy én azokat kiirdemelte a, Hrátkoz-
hatnám arra, h o g y h a a hétköznapokon való működése-
mért járt napidíj, akkor jár a* ünnepnapokon történt 
működésemért is ; s midőn egy köztisztviselő annyira 
buzgó, hogy még a pihenésre szánt ünnepnapokat 
is önként feláldozza, csakhogy a rábizott munkát 
gyorsabban elvégezhesse, aikor nem gánc ot és díj 
levonást, hanem elismerést érdemel. Utalhatnék arra 
a tényre, hogy az írnokok napidijai az ünnepna-
pokra sem kifogasoltattak, s igy fölöttébb furcsa, 
líogv a m: ?i írnoknak hnár működéséért, az nem 
jár ki a főnöknek. Appe'lálhatnék a tek. képv selő-

r i u - w »1 testület ismer* meltanyoss^gara, s megvagyok győ-Juhasz János nyilvántartó ur felkért bennünket is iméi .»m« j 

1 oldal 
cAra Zsilinszky biztatásainak, s inkább meg 
se jelent a választás szinhelyen, holott az 
nap Szegeden tartózkodott. 

Igaz, hogy maguk a legvadabb pákulieok 
is ugy ünnepelték azt a büntettet, mint a 
legnagyobb vakmerőséget, a mit valaha ebben 
az országban elkövettek. 

De hát mindez egy cseppet sem akadá-
lyozza a vármegyei klikket abban, hogy eltus-
solni iparkodjék a dolgot. 

Hiszen mi az a törvény? Fő dolog a 
cimboraság, s a legfőbb dolog, hogy az el-
lenzék kijátszásáról van szó. Nem büntetést 
hát, hanem jutalmat és dicséretet a hősnek! 

Nagy kérdés, hogy osztozik-é ebben a 
gyönyörű felfogásban a főispán ? A klikk elég 
arcátlan azt a reménységet táplálni, hogy 
Tallián nem dezavuálja Zsilinszkyt. 

Mi máskép vagyunk meggyőződve. Er-
kölcsi lehetetlenségnek tartjuk, hogy a főispán 
első tényével is bünt szentesítsen. Ez való-
ságos harakiri volna. 

A kataszteri számadások ügyéhez. 

annak kijelentésére, hogy a .Szentes és Vidéke-

vasarnapi számában ellene megjelent támadásra, 
méltóságán alól állónak tartja válaszolni. 

A közönség — úgymond — ismeri őt, és is-
meri támadóit, valamint azokat a piszkos indokokat is, 

ződve, hogy nem hiába apellalnék, mert a tek. kép-
viselőtestület bizonyára fentartaná ez ügyben elfog-
lalt, s annak idejében jól megfontolt álláspontját. 

De én kellő tisztelettel meghajlok a felsőbb 
hatóság rendelkezése előtt, s elakarom kerülni azt. meri támadóit, valamint azokat a piszkos ínaoKonai is, - képviselőtestület miattam a felsőbb ha-

melyeken ezek a fjalád taraadások alapulnak. Nem * 1 * 
saját személyét félti ezektől a meghurcoltatásoktól, ^ b o c s á t k o Z Z t k ' , , , m . . . 
hanem csak attól fél, hogy ellenségei elvakult dü- Ennélfogva van szerencsem a ké dóses20 f tot, 
hőkben a fürdővízzé együtt a gye'eket is kiöntik; ide mellékelve, ezennel a tek. e p v i s e A ^ 
s elvégre majd a város közönsége fizeti meg annak ^kezesére bocsatani, azzal a tiszteletteljes kéréssel, 
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Azt hisszük, ehez az előterjesztéshez fölösleges 
minden további kommentár. A nyilvántartó ur e 
férfiasan nemes lépése által nemcsak agyarkodó el-
lenségeit fegyverezte le, hanem kétségkívül jelenté-
kenyen fokozta a nagyrabecsülés és rokonszenv amaz 
érzelmeit, melyekkel irányában tisztelőinek és bará-
tainak sokasága eddig is viseltetett. 

a mulatságnak az árát, melyet az emiitett lap szer 
kesztösége, a saját gyönyörűségére insceniroz. 

Mabr Kázmér tanúvallomására pedig csak egy 
megjegyzése van a nyilvántartó urnák, s ez az, hogy 
tény ugyan, hogy^dupla árban fizette meg a Máhrék 
kotyvaléa&t, de hát ez azért történt, mivel rendes 
árban olyan hitvány kosztott adtak, hogy a város 
vendégét olyannal ellátni abszurdum lett volna. Ab-
ban a bitben volt tehát, hogy ha duplán fizet, majd 
nemcsak mennyiség, hanem minőség, tekinteté-
ben is tisztességesebb kosztban részesül a város 
vendége. Végre is azonban kénytelen volt belátni, 

'hogy ebben a föltevésében csalódott, s végkép ott 
hagyta a Máhr hosztházát. Inuét a harag és a -
tanú vallomás. 

A kataszteri számadások ügyében van n i é»; kegyeskedett, 
egy másik momentum is, a mi a nyilvántartó ur Maeami 
személyét érinti. Tudvalevőleg ugyanis némelyek ki-
fogásolták, hogy ünnepnapokon is dolgozott, azaz 
hogy — nem azt, hogy dolgozott, banem azt, hogy 
dolgozván, a napidijait is fölvette. Ezek a napidijak 
20 frtra rúgnak. 

A nyilvántartó ur, hogy véget vessen a tovább» 

hogy ha netán a tek. képviselőtestület, elvi állás 
pontjának fentartása és megóvasa tekintetéből, vagy 
bármiféle más indokbót nem érezné magát indíttatva 
arra, hogy ez összeget a kózpénztárba beutalványozza, 
az esetben kegyeskedjék azt, bölcs belátása szerint, 
valamely jótékony célra fordítani. 

Nekem bősegesen elég jutalom a híven telje-
sített kötelesség fölemelő öntudata. Minden napidíj-
nál jobban esik lelkemnek az a tudat, hogy utóbbi 
időben némelyek altal sokat gáncsolt működésem-
mel sikerült Szentes város mélyen tisztelt közönsé-
gének adózási érdekeit, minden irányban, teljesen 
kielégítően megoltalmazni; s valóban nincs előttem 
drágább kincs annál az elismerésnél, melylyel a 
a gazdaközönség és tek. képviselőtestület, szerény 
fáradozásomért, már számos alkalommal elhalmozni 

Helyreigazítás. 
Mikec Ödönről azt irtuk vasárnápi cikkünkben, 

hogy mindkét b;vatala után felvette a fizetését. 
Időközben azonban arról értt ¿ültünk, hogy ez 

az állitásunk helyreigazításra szorul, a mennyiben 
Mikec sem az ármentesitő társulatnál, sem a város-
nál tényleg nem vett fel pénzt. 

Ez állitásunk tehát, a hozná fűzött megjegyzés-
sel együtt, elesik. 

De ez épen nem változtat azon az eltagadhatlan 
tényen, hogy Mikec jogtalanul két hivatalt visel. Sőt 
még azt sem zárja ki, hogy ezután felvegye mind-
két helyen tisztifizetését, miután ahoz törvényes joga 
van. A dolog konzekvenciája tehát még is csak az, 
hogy — lemondásra kell őt szorítani. 

Midőn anélkül, hogy ez tőlünk kívántatott volna» 
saját jószántunkból megtettük ezt a rektifikációt, ez-
zel csak azt akartuk bebizonyítani, hogy igyekszünk 
mindig mindenben az igazságot szolgálni. 

E tekintetben nekünk tökéletesen mindegy : ba-
rátról vagy ellenfélről van e szó. 

Kíméletlenül sujtunk ott, a hol ok van rá, — 
viszont készséggel beismerjük, ha tévedésbe esünk. 

Ezt tartjuk lovagias dolognak. S azért sem Mi-
kec ur, sem más, ne tekintse ezt a helyreigazítást 
egyébnek, mint a mi tényleg akar lenni, t. i. a lo-
vagias kötelesség teljesítésének. Szerk. 

Magamat a tek. képviselőtestület további ke-
gyeibe és megtisztelő jóindulatába ajánlva, kiváló 
tisztelettel maradtam 

Szentesen, 1892. nov. 20 
alázatot szolgája : 

Juhász János s. k. 
birtok nyilvántartó. 

Helyi és vegyes hirek 
— Tallián Béla főispán, nem mint 

hire volt, vasárnap, hanem hétfőn délután érkezett 
körünkbe. 

— A kolera sem Szentesen, sem a megye 
más községeiben nem mutatkozik, csupán Mindszen-
ten fordult elő két gyanús megbetegedés. Pollák 
Sándor dr. főorvos rögtön a helyszínére utazott, s 
megtette a szükséges óvintézkedéseket. A betegek 
közül az egyiket már javuló félben találta. Külön-
ben még egyik betegre né/.ve sincs megállapítva, 
hogy valóban ázsiai kolerában szenved-é ? A meg 
figyelés és vizsgálat eredményéről, annak idejében 
majd hírt adunk. 

— Jól aikerült Katalin-bált rendezett 
vasárnap az 1-ső 48-as népkör. Az anyagi eredmény-
ről a következő értesítést kaptuk: .Tekintetes szer-
kesztő ur ! Az I-ső 48-as kör által rendezett Kata-
lin bal jövedelméből, a kör könyvtára javára maradt 
tiszta haszon 119 frt 93 kr, mely összeghez felül-
fizetéssel járultak: Pápai Ferenc ur 1 frt, Héjj* La-

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény. — 

Irta: Sima Ferenc. 
1 folyt. 

Bene Tamásnak is egyetlen leánya volt, mint 
halalos ellenségének Papp Samunak; de Papp Sa-
munak volt még egy fia is, mig Bene Tamásnak 
nem volt, s azért mégis ugy érezte magát Bene Ta-
más gyűlölt ellenfelével szemben, mintha azt egye-
nesen azért fosztotta volna meg az Isten egyetlen 
leányától, hogy amint megsemmisítette annak minden 
boldogságát, aképpen emelte az övét: — tehát bosz-
szut állt Isten Papp Samun, hogy elégtételt szerez-
zen Bene Tamás kiolthatlan gyűlöletének. — Ez az 
érzés, ez a tudat foglalta el Bene Tamás egész va-
lóját, s Papp Samu leánya halálának hírére nem 
jutott eszébe, hogy annak még van egy fia is, egy 
fia, kit talán jobban gyűlölt Bene Tamás még Papp 
Samunál is, és csak azért; mert sokszor hallotta, 
hogy halálos ellensége minden földi öröme között 
legbüszkébb fiára, ki valóban derék ember; mert 
25 éves korára kitűnő sikerrel tette le — az ügyvédi 
vizsgát s dacára annak, hogy a népszerű Bene Tá-
rtál mindent megtett ellent; szülő városa Kálló, 

Darvas Simon, a volt kepuseiő varatlan elhalalozasa 
folytan nyomban megválasztotta országgyűlési kép-
viselőjévé. 

Mindaz azonban most nem jutott Bene Tamás 
eszébe, ő csak egyet érzett csak azt, hogy halálos 
ellenségét megfosztotta Isten egyetlen leányától s ő 
pedig éppen az imént csókolta meg az övének üde, 
piros, puha arcát, s csak most hallotta fülébe csen-
geni bájos hangját, azt a hangot, melyre Bene Ta-
más mindig össze szokott rezzenni; mert hallatára 
idegein bizonyos delejes érzés fut végig, mely lelkét 
kéjjel önti el. 

Ez az érzés kapta el most is egy pillanatra B*ne 
Tamás lelkét és újra felkiáltott: .oh, mily boldog 
vagyok, hogy van egy leányom ! — S neki immár 
nincsen, megfosztotta tőle az Isten s ezzel bosszút 
állt rajta, kegyetlen bosszút a sok bűnért, melyet 
velem elkövetett. Ezért és csakis ezért ölte meg Is-
ten egyetlen örömét anak a nyomorult embernek. 

Oh tehát mégis csak van isten, ki bosszút áll 
az embereken elkövetett vétkeikért, s ezzel elégtételt 
szerez a közmorálnak, s megnyugtatja az embert 
istenben vetett hitében, hogy ha késik is az örök 
igazság bosszúálló keze, de nem marad el. — Lá-
tod-e Papp Samu, hogy nem marad el? — Most 
fújd ki gőgödet leányod holt teste mellett, most nézz 
mosolyogva az égre, hogy: mihez te kezdessz, azt 

mind az Isten kezdi; mert benned az ég akarata 
nyilvánul, s azért lesz ugy minden amint te óhajtód. 

Gőgös ember, óbajtottad-e azt, l.cgy leányod 
holt teste fölött zokoghasd el apai könyed ? — Akar-
tad-e, hogy egyetlen leányodat, bimbó korában *épje 
ki karjaid közül a könyörtelen halál ? — Ugy van-e 
hát minden ahogy te kívánod? Oh boldog volnék 
ha látnám, hogy mint issza föl a föld fájdalmad 
vérkönyeit, amint te mondád, hogy: neked olyan 
ha nálam megdöglik egy ökör, mintha a tied sza-
porodna egygyel. — S hogy neked most már nin-
csen, nekem is olyan, mintha két leányom volna. 

B»ne Tamás lelkében Papp Ilona halála hí-
rére oly hullámokkal járt kelt az ellenséges indulat 
vihara, hogy szinte megfeledkezett arról, hogy a ha-
lai eset iránti nagyjbb megbizonyosodás kedvéért 
szolgáját hírt hozni küldte, s csak akkor ocsúdott 
föl lelke mámorából, mikor a szolga belépett min-
den kopogtatás nélkül s szakgatott hangon hebegte 
el, hogy: Papp Samunak immár nemcsak a leánya 
fekszik halva, hanem a felesége is, ki leánya halála 
hirére elájult; de nem is ébred föl többet, valószi-

jnüleg megrepedt a szive. 
— A csapás tehát Papp Samunál sem jár 

; egyedül, kiáltott föl Bene Tamás, az elégtétel érze-
tével. Most már menj és mond, hogy hozhatják az 
ebédet! (Folyt, köv.) 
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jos ur 1 frt, Jancsik Józset ur 50 krt, Dr. Filó La-
jos ur 1 frt, N. N. ur 50 krt, összesen 4 frt. Fogad-
ják ezen tisztelt urak hálás köszönetünket. A rendező 
bizottság nevében: Varga Bóniámin, rendező bizot-
sági elnök." 

— Kovács J. budapesti fogorvoi ki 
már bárom hét óta működik városunkban, már csak 
e hót végéig tartózkodik Szentesen, s áll a közönség 
rendelkezésére; azért jól teszik azok, akik fogbajban 
szenvednek, ha mielőbb sietnek a Kass szállodában 
9-ik sz. a. lakásán fölkeresni, mivel vannak fogmü-
tétek, melyek több napot vesznek igénybe. 

— Kedélyes házi mulatságról értesi-
tik lapunkat, mely szombaton este zártkörben folyt 
le. A fesztelen jókedv, mely a rósztvevők előtt feled-
heti enné tette ezt a mulatságot, hajnali i/i3 óráig tar 
totta együtt a vidám társaságot, melyben a vidék és a 
főváros is képviselje volt. Jelen voltak: Götzl Flóra, 
Götzl Piroska, Sonnenfeld Etel, Csillag Franci és 
Neuman kisasszonyok, özv. Götzlné, Sonnenfeldné, 
Neumanné, Hackernó és Csillagné úrnők. Ez az 
első siker arra az elhatározásra inditotta a résztve-
vőket, hogy jövőre minden hónapban rendeznek 
egy ilyen mulatságot. Kívánunk hozzá a mostanihoz 
hasonló jókedvet. 

— Ongyilkonág. Lengyrl Pál, 73 eves 
aggastyán, f. bó 19-én IV. 212. számú házának 
kamrájában a gerendára felakasztotta magát; s mire 
hozzátartozói észrevették, már halva volt. A szomorú 
tett oka ismeretlen. 

— A karácsonyi ünnepek közeledtével 
mindenki gondolkozni kezd, hogy a legkedvesebb 
csaladi ünnepre, a karácsony estélyére mivel lephesse 
meg övéit, szeretetteit. Ezen fejtörést okozó gondok 
elhárítására szentelte Hoffmann Jakab helybeli jó 
hírnevű kereskedő (Kossuth-tér, Harris-ház) bécsi 
bevásárlási útját, hol 10 napi tartózkodása alatt óriási 
mennyiségű karácsonyi árucikkeket szerzett be a 
kedves kicsinyek számára. — Bátrak vagyunk e jó 
hírnevű céget ajánlani t. olvasóink figyelmébe, hol 
legjobban szerezhetik be ajándékaikat ós idényszerű 
szükségleteiket. i 

^ZENTESIJJLP. 
országos honvédgyülésre bízatott. Ennélfogva az 
iránt kérlek fel bajtársias szeretettel titeket kedves 
bajtársaim: hogy a kitűzendő rendkívüli országos 
honvédgyülésen, lehetőleg minden egyes társegylet 
magát képviseltesse, ós oly határozottan kötött uta-
sítással küldje ki képviselőit: hogy azok oda hassa-
nak, miszerint a budai honvédemlók-szobor leleple-
zése, az 1849. évi május hó 21-én történt Budavár 
bevételének történelmi napjára, 1893. évi május bó 
21-ikóre tűzessék ki, ós hogy ez ünnepély akként 
rendeztessék, hogy az méltó legyen a nemzethez ós 
multunk dicsőségéhez; hogy majd egykoron, a mi-
dőn mi már élni nem fogunk, a szobornál, mint a haza-
fiság szent oltáránál, a melyen a hazaszeretet örök 
tüze fog tisztán lobogni, az utókor évente, a dicső 
honvéd harcosokért, a magyarok istenéhez imát re 
beghessen és példát meríthessen, hogy miként kell-e 
hazát szeretni, és érette, ha kell meghaini 1 Végre 
pedig, hogy odahassanak, hogy Tisza László, Ivánka 
Imre és érdektársai ellen, kik ez ügyben oly botrá 
nyos és hazafiatlan eljárást tanúsítottak, a bizal 
matlanság határozatilag kimondassek, mert kedves 
bajtársaim, azt immár tovább tűrnünk nem lehet, 
hogy dicső honvóndügyünk vezetése Tisza László 
kezében egy percig is megmaradhasson". 

— Kelet és nyugat határpontja. Buda-
pesten, a VI., VH-ik ker. kör helyiségében Vámbéri 
Ármin kifünő tudósunkérdekes felolvasásttartottBuda 
pest szék- és fővárosról, mint a kelet és nyugot határ-
pontjáról. Az elmés felolvasó háromnegyed óráig 
tartó csevegésben szórakoztatta a közönséget és ki-
mutatta, hogy a magyar főváros ama versenyben 
melyet Bécscsel kell kivívnia, előbb-utóbb okvetlenül 
győztes fog maradni. Ezt a várost ugyanis a termé-
szet maga jelölte ki a jövő városává. Fekvése, föld-
rajzi viszonyai, rohamos fejlődése, és lakosainak 
szorgalma s életre valósága mind azt mutatják, 
hogy rövid idő alatt valódi világvárossá fejlődik, 
melyre büszke lesz a magyar, s a melyet irigyelni 
fog tőlünk a külföld. Fejtegetésében sok elmésséggel 
kiterjeszkedett a magyarok eredetére s kimutatta, 
hogy a magyar, mint a legtöbb európai nép, ázsiai 
eredetű ugyan, de nem tisztán szittya faj, a mint-

— T e mondád. A sötét, csillagtalan éj leple h o | y t i g x U n é p f a j a j i g v a n a Tilágon. Igy például 
alatt egy gyanús alak bandukolt a minap a régi a 

póstaház utcán. Léptei bizonytalanok, ingatagok, de 
vágya annál szilardabb — födél alá jutni. A vágy 
elérése akadályba ütközik, mert a kiszemelt helyen 
zárva van a — kapu. De az erős akarat nem ismer 
akadályt. A sötét alak merész elhatározással fölku-
szík a kerítésen, és szerencsésen bepottyan az udvarba. 
A gazda éber, fölriad a puffanásra, ós egy istentelen 
nagy doronggal fölfegyverkezve, kiszalad — tolvajt 
fogni. ,Ki vagy ?" hangzik az elszánt ember meny-
dőrgő szava. .Rabló, betyár" — nyöszörög töredel-
mesen a megszeppent éji látogató. „Te mondád", 
feleli csöndes flegmával a házigazda, a mint fölis-
meri gyanús vendégében — Csató Sándort, az el-
csapott tanítót. Aztán, atyai intések kíséretében 
kitessékeli a kapun a népnevelő urat, a ki öles lép-
tekkel iramodik tova, szentül megfogadván, hogy az 
olyan házhoz, a melyiknek ilyen nyitott szemmel 
alvó gazdája vagyon, nem teszi be többé a lábát, 
sem a kapun, sem a kaputetején. (Beküldetett.) 

— Fogadás gróf Szapáry bukására. 
Érdekes kis fogadás dőlt el Temesvárott aznap, mi-
kor gróf Szapáiy Gyula néhai miniszterelnök átnyúj-
totta Bécsben a lemondását. Mikor gróf Szapáryt 
január 28-án Temesvárott képviselőnek választották, 
Hack Mihály, az ottani gáztársaság pénztárosa egy 
előkelő városi tisztviselővel fogadott, hogy gróf Sza-
páry egy év múlva már nem lesz miniszterelnök. 
Hack az írásbeli fogadást megnyerte, a kikötött ösz-
szeget már át is vette a vesztestől s a pénzt a Ba-
ross-szobor alapja javára adományozta. 

— A budai honvédszobor leleplezése 
ügyében Krúdy Gyula, a szabolcsmegyei honvédegy-
let elnöke, a következő körlevelet intézte az 1848—49-es 
honvédtársegyletekhez: „Tudomástok van arról, 
hogy a budai honvédemlékszobor leleplezési ünne-
pely alkalmával egyidejűleg, az ismeretes Hentzi-
szobor is, Tisza László, Ivánka Imre ós néhány tár-

német sem az. A németek nagyrészt tótok voltak 
valamikor; erre mutat az, hogy a legtöbb német 
város neve tót név, mint pl. Berlin, tót nyelven 
brlina (tölgy); Lipcse: lipseika (bükkfa); Drezden; 
trsztenc (nádas). Sőt még Bismark n*ve sem eredeti 
német, hanem szintén tót: brsmraki a mi magyarul 
elhomályosodást jelent. A németek e fejtegetésekre 
talán fejüket ráznák, de a felhozott példák elég vi-
lágosan bizonyítják az állítás helyesegót. A magyar 
sem tiszta faj de az egyik szerencséje, mert a vegyes 
fajok rendszerint erősek, életrevalók éa szépek. Kü-
lönösen szépek pedig a magyar nők, a kikről Vám-
béri valóban hízelgő módon nyilatkozott, mondván, 
hogy a magyar nő a legszebb a világon. Azt ai 
állítást szívesen el hiszűk a világlátott tudósnak, de 
elhitte a közönség is, mely e kijelentésót zajos él-
jenzéssel fogadta. A mi a magyarsag összeségére 
mondatott, az áll természetesen a fővarosra is, mely 
a fejlődő kelet és kifejlődött nyugat határvárosaként 
tekinthető s mintegy hídját képezi majd egykor a 
két világrész kereskedésének és kultúrájának. 

— Véres lövflgyakorlatok cím álatt 
megírtuk azt a szerencsétlenséget, mely Nagyváradon 
a honvédek és a közös hadseregbeli katonák lőgya-
korlatai közben történt. Az esetről most a következő 
részleteket írhatjuk: A Nagyváradon állomásozó 4-ik 
honvédezred egyik szakasza tegnap Szlányi főhadnagy 
vezetére alatt a Bonó-kut melletti gyakorló-rórre vo-
nult ki, hogy a szokásos rendes gyakorlatokat vé-
gezze. A tágas térség keleti oldalán a közös hadse-
regbeli katonák gyakoroltak, míg a két csapat között 
Szabó János honvédhadnagy segédtiszt a dobosokkal 
ós kürtösökkel tartott gyakorlatot. A hadnagy lóhá 
ton volt. Az egyik kürtös hirtelen odaszól Szabó 
hadnagynak: „Hadnagy ur kérem, itt éles töltések-
kel lőnek !" De már későn jött a figyelmeztetés. Szabó 
hadnagyot jobb karján találta egy golyó ós köpe-
nyege ujjánól patakként ömlött a vér. A hadnagy 
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golyó oda is eljutott és a mint a katonák arcvonal-
ban állottak, oldalt érte őket a lövés. A golyó a 
szélső ember lábába fúródott, keresztülhatolt a sze-
rencsétlennek mindkét lábán és szomszédja ftlaő 
lábszárát is megsebezte. A golyó ezután irányt vt-
szitve, a földbe fúródott. A két katona nyomban 
összerogyott ós hordágyon szállították be őket a ka-
tonai kórházba. Szabó hadnagyot lakásán ápolják. 
Az éles töltények, mint irják, ugy kerültek a fegy-
verekbe, hogy a nagyváradi honvédség tegnapelőtt 
Kardó község mellett nagy céllövészetet tartott éles 
töltényekkel. A gyakorlat befejezése után a legény-
ségnek kötelessége lett volna a megmaradt éles töl-
tényeket beszolgáltatni és az illető tiszteknek és al-
tiszteknek ennek megtörténtéről személyes meggyő-
ződést kellett volna szerezniök. Ugy látszik, hogy ezt 
tenni elmulasztották, mert csak igy történhetett meg, 
hogy egyik-másik katona tölténytáskájában éles töl-
ténynyel vonulhatott ki a gyakorló térre. Az sem 
lehetetlen, hogy egyátalában elfelejtették a legény-
ségtől az éles töltényeket beszedni és igy a gyakor-
laton minden lövés ha talál, halált okozhatott volna. 
Hogy a következményeiben kiszámithatlan katasztrófa 
be nem következett, annak tulajdonitható, hogy a 
honvédek a völgyben állottak, mig a közös hadsereg-
beliek fönn a sáncárkok tetején ós igy részben fedve 
voltak. A helyszínén azonnal foganatosított fegyver-
vizsgálat csak négy élestöltény kilövésót konstatálta, 
melyek közül egyik a hadnagyot, a másik a két 
közkatonát sebesítette meg ; a harmadik egy közös 
hadseregbeti katona puskájának az agyát roncsolta 
szót, mik a negyedik, ugy látszik, nem talált. Az 
ügyben szigorú vizsgálatot rendeltek el. 

Megbírságolták a miniszterelnö-
köt. Az „Arad és Vidóké"-ben olvassuk, hogy 
Wekerle Sándor dr. hogyan károsította meg a pénz-
ügyminisztert 50 kr. erejéig. Az aradi adóhivatalhoz 
a pénzügyminisztériumból nagyobb iratcsomó érkezett. 
E¿ek közt akadt egy törlési engedély is, melyen 
Wekerle Sándor dr. pénzügyminiszter volt a benyújtó 
ós aláíró. Az adóhivatal rájött, hogy az engedélyen 
— elhasznált bélyeg van. Ennek alapján kellő tisz-
telettel, de szabályszerűen „megleleteztók" a minisz-
terelnököt, ki eddig már bizonyosan kutatja a hiba 
elkövetőjét. 

- (Elkésett tragédia.) Nagylétán, Bihar-
megyében egy Oláh Dániel nevü jómódú gazda már 
jó idő óta elválva ólt a feleségétől. Most — mint 
levelezőnk jelenti — egyszerre rájött az elkeseredés 
pisztolyt ragadott és meglövöldözte az asszony. Há-
rom lövése közül kettő talált s az egyik az asszony 
nyakát vérezte meg, a másik a koponyacsonton la-
pult el. Az asszony elájult s a férj abban a hitben 
hogy meghalt, meglőtte magát. Az asszony most 
már jól érzi magát. 

— Télidő. Az ország sok helyén régóta be-
köszöntött már a tél havazással, fagygyal. Csak 
Budapesten volt állandóan szép őszi idő, de a mai 
nappal náluk is véget ért az őszi kabátok szozonja. 
A mult éjjel erős hideg volt városunkban, a hő-
mérő 4 fokot mutatott, a mi már elég arra, hogy 
az apró vizekre jégkéreg fuvódjék egy éjszakán át. 
Hajnalban zúzmarásak voltak a fák és dér födte a 
házak tetőit. A fákról most már sűrűn hullanak az 
utolsó fonyadt levelek is. Ha igy tart a hideg, akkor 
nemsokára megnyílnak a korcsolyapályák. 

sai által hasonlóul megkoszoruztatni szándékoltatott: nem vesztette el lélekjelenetét, leugrott lováról, 
de tudomástok van arról is, hogy eme szörnyszü-
lött eszme megvalósítása, minden igaz hazafi örö-
mére, a központi választmány határozatából meg-
akadályoztatott, és hogy a szobor leleplezési ünne-
pély programmjának megállapítása, egy rendkívüli 

gyorsan levetette köpenyét ós zubonyát, és meggyő 
ződött, hogy sebe nem veszélyes. Hirtelenében zseb-
kendőjével kötötte be karját és intézkedni akart 
gyakorlat beszüntetésére, mire a közös hadseregbe-
liek csapatában is nagy riadalom támadt. Egy éles 

a kő-

A közönség köréből. 
(E rovatban köxlöttekért nem vállal felelősséget a Sxerk.J 

Tasnádi Imrs urnák Helyben. 
Hozzám intézett levelére vonatkozólag 

vetkezőkben vegye válaszomat: 
Azt hittem, ha tiszti kardbojtját aposztrofálom, 

sértve érzi magát Tasnádi, a katona; de Tasnádi, a 
Sanyaró Vendel ezt máskép értelmezte. 

Különben — én, az ön drágalátos bátyjának 
hivatalba csempészése, s gyászos közéleti aiereplése 
óta, nem érezhetem sértve magam, ha egy Tasnádi 
velem kezet nem fog. És a köztünk fenforgott affair 
után méginkább fentarLm e véleményemet. Sőt egy 
elismert gentleman szavai szerint az ellenkezőt tar-
tanám magamra nézve lealásónak. Mindössze is, csak 
az ön hősieskedését akartam megismerni, Ez azon-
ban csak olyan »Lajdinánt Stibli" — féle hősieskedés. 
Amit mindenki a saját értékére tud devalválni. 

Szentes 1892. november 21. 
¿fővy Sándor. 
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Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra i 5 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
SsdmoJbra érkezik 11 óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

perc éjjel. 
SsoUobról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra51 perc éjjel 
SsenUsre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc reggel 

Szentes—Budapest. 
SsenUsröl indul 5'óra 35 perc éjjel, 12 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 47 perc. d, u 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza—csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 

délután, 2 óra 35 perc délután. 
Félegyhására érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 46 

perc délután, 4 óra 56 perc délután. 
Félegyhásáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20 

perc délután. 
Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 02 

perc este. 
Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyhására érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyhásáról indul 11 óra 01 perc délelőtt. 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 
Félegyháza—Szeged. 

Feleg'/házáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 
Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 

Ssegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 óra57 perc este 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta 

Peteri felé)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
Félegyhására érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 

14 perc délután. 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

i / .-M.- Vásárhelyről indul 6 óra 46 perc reggel, 4 óra 
06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 

Ssegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 
délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H. M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel, 10 óra 

54 perc délelőtt, 7 ora 43 perc este. 

SZENTESI LAP. 

i Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
Szegedről-Szolnokra indul vasárnap s csütörtö-

kön mindenkor reggel 6 órakor. 
Szolnokról Szegedre kedden és szombaton in-

dul reggel 6 órakor. 
Szentesről uf?v le, mint fölfelé a hajó minden-

denkor d. e. 11 órakor indul; úgyszintén az omni-
busz is d. e. 10 órakor indul ki a szokot helyről 
(Kass-szállóból) a Tiszara. 

Cognac-Quint-ki vonat . 
Kitűnő, egészséges és tartal-

mas cognac pillanat alatti készí-
tésére, 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 utasítás ingyen mellékel-
tetik. Legjobb sikerért egészséges 
gyártmányért, kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
érhető e felülmulliatlan pálinka erősítőkivonatom 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. 

£ különlegességeken kívül ajánlom még valamennyi 
essenciamat, rum, szilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet és borecet készitésére 
felülmulliatlan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Á r j e g y z é k i n g y e n . 20-50 

Egészséges gyártmányokért kezességet vallalok. 
^ o l l á i l s I ^ á r o l j r IF'-Vilöp 

essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(T i sz tes kepviaolők k e r e s t e t n e k . ) 

17 2 6 URAK 
nemi yyenyeseyben szenvednek, — 

rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-
zott „ I R e í e l E t O r 4 4 nevü galv. 
villanyos készülék leírását tartalmazó 
Képes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordasa teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva. 
A készüléket ismertető füzete lingyen 

(10 kr bélyeg ellenében boríték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Biermanns 
villamtechnikus Bécs, I. bcnuierstr. 10. 

I. o l d . ' . 

Haszonbérlete 
Haszonbérbe adatik 1893. január 1-től 

hat évre Nmlts gróf Károlyi Alajos hagyaté-
kához tartozó K e n y e v e t e g l á s i 414 h o l d 
l e g e l ő — szabad használatra külön-külön 
egyszáz holdas részletekben. 

Az árverés f. év i december hó 4 - é n 
délelőtt 9 órakor fog M & g o o s o n a központi 
irodában megtartatni. 

Mágocs, 1892. november 8 án. 
3V3 A s u r a d a l m i in té sőség . 
i P P P f W 

Minden köhögés! 
és huiutos betegségek ellen, nthézlégzés, mell 
szorulás, aszthmat nyálkásodás, torokcsiklandoz ás, 
mellbetegség szamárhurut stb. biztos sikerrel 
és leggyorsabban távolitja el a „ S z e n t -
G y ö r g y * t e a . Több évek óta sikerrel hasz-
nált és híres orvosok által ajánlva; ára cso-
magonként 50 kr. orvosi utasitással együtt. 
Az eredmény pár napi használat után azon-
nal észrevehető; — Kevesebb 2 csomagnál 
nem küldetik. Csomagolásért csupán 20 kr. 
számíttatik fel; rendelmények közvetlen in-
lézendők: Szent György gyógyszertár B é c s 
Wimergasse 83. sz. 7vii 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS. 
Van szerencsém a tisztelt közönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy 

cipó, kalap és divatáru 
üzletemet a Haris fele ház g ö r ö g t e m p l o m 
m e l l e t t i lielyiségégébe helyeztem át. 

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

Uj helyiségemben nagy forgalmat elérendő 
az á r a k a t i s m é l y e n l e s z á l l í t o t t a m . 

9V10 tisztelettel 

özv. Klein Auguszta. 

R ö v i d á r u k és tiiszek. 

IV 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

2 É P E K Á L M Á N c i 
Kossuth-tér nagyvendéglő épület. 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 ^ a m ^ t en^edménynye l árusit el. Dus választékban vannak: 
Női ós férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztalterité-

kek, nagy selyem- és télikendök, kül és belföldi karton, voil ós 

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

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