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Régi módi. 
Bánatos merengéssel énekelte egykor a 

költő: »nem ugy van már, mint volt régen, nem 
az a nap süt az égen.* Mi pedig derengő 
bizalommal, vágyó reménységgel mondtuk el 
ugyanezt a nótát az imént, midőn Csongrád-
vármegye közéletének egén egy uj nap tünt 
fel, fényesebb és tisztábban ragyogó, mint 
lebukott elődjei valának. 

Tallián Béla főispánságáboz azt a re 
ményt füztük, hogy ő valahára megszünteti 
a régi rendszert, s vaskézzel kipusztítja innét a 
régi korrumpált szellemet. 

A főispán ur jóakaratában most sincs 
okunk kételkedni. De — fájdalom — eddigi 
tapasztalataink mégis azt bizonyítják, hogy a 
régi szellem most is ott kisért a vármegye-
ház termeiben. Mint valami hazajáró lélek, 
makacs pontossággal be-beüti fejét a szárnyas 
ajtókon, s terjeszti maga körül a sirnak rot-
hadt, penetráns illatát, hogy környös-körül 
megfertőztesse vele a hivatalos szobák le-
vegőjét. 

Oh, ennek az átkos szellemnek elűzésére 
nem elég a mirha és a tömjén, nem elég az 
ékesen zengő legszebb zsolozsma sem. 

Ha azt akarjuk, hogy a hazajáró lélek 
mögött örökre bezáruljon a sírbolt vasajtaja, 
ki kell pusztítani a vármegyeházából annak 
egész vérrokonságát. Ki kell pusztítani mind-
azokat, a kik lelki atyafiságban állanak a régi 
szellemmel, s annak erkölcstelen hagyomá-
nyait képviselik ott. 

Higyje el nekünk a főispán ur, hogy a 
mig az általános tisztogatás és söprés mun 
kája befejezve nincs, addig a vármegye ad-
minisztrációjából a régi szellemet távoltartani 
nem lehet. A legbecsületesebb jó szándék is 
hajótörést szenved a kivitel zátonyain, mind-
addig, a mig a végrehajtás eszközei a régiek 
maradnak. 

Ékesen szóló példa erre a Csató alispán 
ellen megindított vizsgálat sorsa. A dolog 
megindult nagy zajjal, szinte megdöboentő 
rohamossággal, — s ime, alig húzta ki innét 
a lábát a főispán ur, rögtön rárakták az ügyet 
arra a mentő csolnakra, mely szép csöndben, 
óvatosan lassú tempóban viszi azt az elpos-
ványodás ismeretes kikötője felé. 

„Az idő pénz" azt tartja az angol; ,az 
idő megbecsülhetetlen drága kincs, mert aki 
időt nyer, az mindent nyer," azt tartja az el-
tussolók zsizsera hada. Bele is markoltak hát 
két kézzel az idő kerekébe; s a nagy sebbel-
lobbal megindult vizsgálat — áll, egyre áll, 
mint a gép, a melyet elhagyott a mozgató erő. 

£s állani is fog még időtlen időkig, mert 
szépen kieszelték, hogy ne mozdulhasson. 

Mikor a főispánnak el kellett utaznia, 
akkor azt a javaslatot tette, hogy a vizsgálat 

során szükségesnek mutatkozó kihallgatásokat 
a bizottság két tagja teljesítse. 

Ezzel a javaslattal szemben az lett a 
megállapodás, hogy a kihallgatásoknál részt 
vehet a bizottság minden tagja; a mi kitágí-
tása ugyan a főispán eredeti javaslatának, de 
épen nem jelenti és nem is akarta jelenteni 
azt, hogy a kihallgatásoknál szükségkép vala-
mennyi bizottsági tagnak jelen kell lennie. 

Csodálkozásunkra azonban nyomban föl-
vetették azt, hogy Fekete Márton ur, családi 
körülményeinél togva, akadályozva van a meg-
jelenésben, tehát — pár napra halasztassanak 
el a kihallgatások. 

Részünkről méltó bámulattal hallottuk 
ezt a halasztási indítványt, és furcsának ta-
láltuk, hogy pár perccel előbb mi^ elég lett 
volna a kihallgatások teljesítésére két bizott-
sági tag is, pár perccel később pedig rájöttek, 
hogy mégis bajos volna azt teljesíteni — Fe-
kete ur nélkül. 

No, de megnyugodtunk benne, remélvén, 
hogy a dolog nem fog sokára elodáztatni. 

Csakugyan ki is tűzték a tanúvallomá-
sok kivételére november 30 át. Lapunk főszer-
kesztője, a ki épen ez ügy miatt utazott le 
még november 23-án a fővárosból, türelem-
mel bevárta a kitűzött határnapot, holott 
már november 2öén szándékozott vissza-
utazni. 

November 30 án azonban a vármegye 
főjegyzője, körlevéllel értesítette a bízottsági 
tagokat és a meghívott tanukat, hogy a ki-
hallgatások bizonytalan időre elnapoltatnak, 
mivelhogy a megjelenésben ez idő szerint 
ismét akadályozva van — Fekete Márton ur. 

Persze, persze, Fekete Márton ur. Az ő 
részvétele nélkül veszedelmes is volna foly-
tatni ezt a csiklandós vizsgálatot. Hiszen ő 
mindig egyik főszerve volt az eltussoló appa-
rátusnak. Oly iskolában nőtt fel, melynek hit-
vallása az eltussolás, s abban az iskolában 
bőséges alkalma volt elsajátítani a furfang-
nak azt a válogatott fogásait, melyeknek 
segítségével az afrikai szerecsent is hófehérre 
lehet mosni. 

Csató úrra tehát végzetessé válhatna 
egykori ellenfelének, de ma már kedves ba-
rátjának, Fekete Márton urnák távolmara-
dása. Uram teremtőm, iszen megtörténhetik, 
hogy ha a Fekete ur kipróbált raffineriája 
nem őrködik a vizsgálatnál, a bizottság még 
valamikép kisütheti az igazságot. Már pedig 
inkább soha se legyen vége a vizsgálatnak, 
mint sem napfényre kerüljön a való. 

Elnapolták hát bizonytalan időre a vizs-
gálat folytatását. S ezzel jó hosszú pórázra 
van eresztve a dolog; működhetik kénye 
kedve szerint az eltussoló apparátus, van rá 
ideje bőségesen. Mert a bizottság két tagja, 
Sima Ferencz és id. Temesváry Antal, Buda-

pestre utaztak; s a mint onnét megjönnek, 
indulhatnak Horgosra, a hol 8-án kezdődik 
meg az ismeretes ügyben a vizsgálat, a mely 
már tovább semmi szin alatt nem halaszt-
ható, s a melynél a Csató-féle Ügy hat vizs-
gáló biztosa közül hárman, u. m. Sima Fe-
rencz, Nóvák József, és id. Temesváry Antal, 
vesznek részt. 

Rosz nyelvek ugyan azt beszélik, hogy 
épen ezekre a körülményekre spekulált a vár-
megyei élelmesség, ugy számítván, hogy azok 
nak az uraknak távolléte alatt, legkönnyebb 
lesz, a Fekete Márton ur védszárnyai mögött, 
szépen átcsúszni a vizsgálat csiklandósabb 
mozzanatain, s kihúzni az alispán urat a 
csávából. 

De mi nem tételezünk fel ily otromba 
merészséget még a vármegyéről sem. Tud-
ják azok az urak, hogy ily szembeszökő c«el-
fogást, vagy — hogy a Fekete Márton ur 
kedvencz szójárását használjuk — Uy „csá-
szár metszést* összetett kézzel nem tűr-
nénk el. 

Inkább hisszük tehát azt, hogy Fekete 
Márton ur háta mögé azért bújtak a tisztelt 
alispán urék, mivel — nem alaptalanul — 
ugy vélekednek, hogy ezzel a huzavonával 
sikerülend az ügyet elposványositani. 

Egészen a régi módi szerint alkalmazott 
fogás. Ám a régi módi maholnap ki megy a 
divatból, s közel immáron az idő, a mikor 
elmondhatjuk, hogy : „más időket élünk, más 
csillagok járnak." 

A forró falat. 
Van egy közismeretü mese a macskáról, meg 

a forró kásáról. Szakasztott ezt a mesebeli történet-
két játsza el mostan a gazdasági egylet és — Zsi-
linszky Mihály ur. 

Az égetően forró kását az a fölöttébb kényes 
kérdés képviseli, hogy voltakép ki viselje a sikkasz-
tás által szenvedett kárt? 

Zsilinszky ur ravasz reménykedéssel várja, lesi, 
hogy ebbe az tizé*-be belekóstoljon a tisztelt gaz-
dasági egylet; ez utóbbi pedig amúgy suba alatt 
egyre azt dörmögi, hogy de Dizony a méltóságos úrra 
vár ez a tál étel. 0 volt a szakács, hát már most 
ám egye meg, a mit a kuktája főzött. 

A kinálgatásba nem fárad bele Zsilinszky ur. 
Az ő biztatására a napokban is itt járt egy buda-
pesti ügyvéd, Kühne gépgyáros képviseletében, a ki-
nek a bizományba átvett és elárusitott gazdasági gé-
pe i ára fejében mintegy 1700 frt követelése van. 
Az ügyvéd ur azt az ajánlatot tette, hogy követelé-
séből hajlandó 700 frtot elengedni, ha az 1000 frtot 
elvállalja az egylet. 

De a gazdasági egylet választmánya nem állott 
kötélnek, s a követelést a titkárra és az elnökre ad-
reszálta; bár Zsilinszky ur magán levélben is nógatta 
az alelnököt, hogy egyezkedjenek ki a gépgyárosokkal. 

Mindezeket a kéz alatti alkudozásokat azonban 
mélységes titokban tartja a tisztelt választmány. A 
dugdosás és takargatas politikaját egészen a végle-
tekig viszik ezek a jó urak. 



1 oldal 
Mikor a mások pénzéről van szó, akkor — 

felfogásunk szerint —a legnagyobb nyilvánossággal 
illik és kell eljárni. A rejtett kártyákkal való játék 
gyanút ós megbotránkozást kelt. 

Éa a megbotránkozásban nincsen is hiány. És 
méltán. Hiszen itt egy nagy fontosságú kulturális 
tényező sorsáról és léteiéről van szó; nem volra 
tehát szabad eLárni az érdekelt feleket attól, hogy 
számon kérjék az egylet vagyonát a sáfároktól. 

Nemcsak azok a nagybirtokosok az érdekelt 
felek, a kik benülnek a választmányban, hanem oly 
kisebb gazdák is, a kik előtt bizony nem közömbös 
dolog, hogy mi történt az ő keservessen összerakott 
filléreikkel. Ezeknek az érdekelt feleknek tehát meg 
kellett volna már az alkalmat adni, hogy megismer-
kedhessenek az egylet helyzetével, s határozzanak a 
szükséges teendők felett. 

Másutt, ha ilyen sikkasztás történik, a választ-
mány nem ismer sürgősebb feladatot, mint össze-
hívni a közgyűlést, s kikérni annak utasításait. 

A gazdasági egylet elnöksége és választmánya 
mind eddig kitért eme természetes kötelessége tel-
jesítése elől; s a takargatós politikáját odáig viszi, 
hogy titokban, a nyilvánosság kizárasával, folytatja 
a sikkasztás ügyében a tárgyalásokat. 

Ezt a bujósdi játékot már rég figyelemmel ki-
sértük. Vártuk türelmesen, hogy a választmány mi-
kor ébred kötelességének öntudatára. 

De miután hónapok óta hasztalan vártunk; s 
miután közel fekszik a gyanú, hogy ez a szemet 
szúró huzavona tulajdonképen csak azért folytató-
dik, mivel a választmány félti a gazdasági egylet 
méltóságos elnökének becses személyét a biztosra 
vett megtámadtatástól, — hát már most el kell 
hagynunk a csöndes szemlélő szerepét, s elérkezett 
sz idő, hogy felemeljük szavunkat a cselekvés ér-
dekében. 

Erre a takart kártyákkal való gyanús játékra 
egyenesen magának a földmivelési miniszternek figyel-
mét hivjuk fel, a ki nem csak felügyeleti jogánál 
fogva, hanem azért is közvetlenül érdekelt fél, mi-
vel tudvalevőleg évenkinti segélylyel támogatja a 
gazdasági egyletet. 

Felhívjuk továbbá Csongrádvármegye ország-
gyűlési képviselőit, hogy a törvényhozás termeben 
is tegyék szóvá ezt a botrányos ügyet. 

Ha már a gazdasági egylet választmánya, kö-
telességének nyílt megszegésével, elzárta az útját 
annak, hogy ez a dolog házi körben elintéztessék, 
— hát hadd tudja meg az ország közvéleménye, 
hogy a politikai botrányok hőse mikép viselkedett 
ebben a kérdésben is, melynek megoldása rá nézve 
a tisztesség kérdése. 

A .forró falat'-ba végre is bele kell kostolnia 
ő méltósaganak, ha szépen nem, hát akkor — mu-
szájból. 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény. — 4 folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
Bene Tamás házában a leirt jelenetet, Kálló 

városában pedig általános megdöbbenest és részvétet 
keltett az a borzasztó csapás, mely Papp Samut, a 
város legvagyonosabb és egyik legtekintélyesebb pol-
gárát érte. 

A szép Papp Ilonát ismerte a városban min-
denki, s bár apja politikai és közéleti öntartásával 
egy egész hatalmas párt állt szemben s harcolt kér-
lelhetlenül Papp Samu ellen; de a szép leányt, ki-
nek a .megye szépsége* jelzőt adta a kallói fiatal-
ság, megcsodálta az utcán mindenki s még apjának 
ellenfelei is örömmel vettek tudomást azon általános 
véleményről, hogy Papp Ilonkának csoda szépségével 
a legnagyobb versenyt szivének nemessége, lelkének 
angyali jósága fejti ki. 

Papp Samu fösvény ember volt, és sok tisztes-
ségtelen tettet szoktak felhánytorgatni róla, mikor 
vagyonának mértéktelen gyarapodásáról van szó a 
közönség ajkán; de leánya keze mindig nyitva volt 
koldusok és szegények szamára, s e tekintetben szív-
beli jósága annyira ment, hogy: ha valami nyomo-
rultról hallott, ki a város félreeső zugában él, az 
emberi könyörületet teljesen nélkülözve, nyomorban, 
kétségbeesve, a szép ós előkelő nő nem idegenkedett 

* ilyen nyomorultak elhagyatott gunyhóját felkeresni 

SMENTÉSt LAP _______ 
— AB á r m e n t e s i t ő t á r s u l a t igaz 

gatásának deczentrálizácziójára vonatkozólag, 
a minap hozott rövid hírünk, — mint érte-
sültünk — különböző érzelmeket keltett föl 
az érdekelt közönségben. 

Vannak, a kik visszariadnak attól a gon-
dolattól, hogy a 10 évvel ezelőtt nagy nehe-
zen összetákolt épület egyszerre darabokra 
szakadjon. Némelyek tárgyi indokokból, de leg-
többen személyes érdekből irtóznak ettől a 
gondolattól, mivelhogy sokan vágynák az 
eszkimók, a kik sajnálnák elszalasztani a 
kövér — fókát. 

Mások ellenben, — és pedig ilyenek túl-
nyomó számban vannak — előszeretettel ka-
rolták föl az általunk csak érintett eszmét; 
és sürgetnek bennünket, hogy azon eszme 
érdekében mielőbb ragadjuk meg az akcziót. 

Midőn megelégedéssel konstatáljuk, hogy 
a hozzánk intézett felszólalások szerint, az 
érdekelt felek többsége egyáltalában nincs 
kibékülve a társulat mai szervezetével, s in-
kább kész a társulat szétdarabolásának esz-
méjéhez hozzájárulni, semhogy továbbra is 
összetett kézzel nézze, hogy a társulat központi 
adminisztrácziójában némelyek, főispáni fize-
téssel, élvezik a különböző szinekurák nagy 
anyagi előnyeit, s az érdekeltségnek évenként 
egész vagyont tevő felesleges kiadásokat okoz-
nak — egyszersmind némi türelemre kell 
kérnünk tisztelt olvasóinkat. 

Most ugyanis abban fáradozunk, hogy 
összegyüjtsünk bizonyos statisztikai adatokat, 
a melyeknek czéljuk és rendeltetésük lesz, 
hogy e kérdésben elfoglalandó álláspontunk-
nak biztos és megtámadbatlan alapul szol 
gáljanak. 

Mihelyt ezek az adatok kezünknél lesznek, 
és mihelyt azoknak alapján módunkban lesz 
kész tervvel és javaslatokkal előállani, rögtön 
kibontjuk a zászlót, megkezdjük és folytatjuk 
az akcziót, azzal az erélylyel és szívós kitar-
tással, a mely működésűnket minden kérdés-
ben jellemezni szokta. 

Ez akczió irányáról és eszmei tartalmá-
ról ez idő szerint még tartózkodnunk kell 
minden pozitív nyilatkozattól. 

De annyit már most is megjegyezhetünk, 
miszerint nagy tévedésben vannak azok, akik 
a 10 év előtti állapotot a maival azonosítják; 
mert a mi akkor jónak és czélszerünek mu-
tatkozott, az ma, a változott viszonyok kö-
zött, már egészen fölösleges lehet. 

Akkor ugyanis leginkább arról volt szó, 
hogy az egy és ugyanazon árteret képező kü-
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lönböző társulatok védgátjai, a közös véde-
lem érdekében, egyforma méretek szerint, 
épittesenek ki; s miután ez a cél csak közös 
erővel volt elérhető, igenis szükséges volt az 
egész érdekeltséget egy társulatba tömöríteni 

Ma már azonban az emiitett főcél el van 
érve; sőt a belvizszabályozási müveletek is 
részint keresztül vannak vive, részint mun-
kába vétettek, s igy mindazon nagyobb 
szabású alkotások, melyekhez az egyesitett 
anyagi erőre szükség vala, maholnap végkép 
befejezvék. 

Nincs tehát immár semmi fontos indoka 
annak, hogy az a kapocs, mely a részeket 
eddig összefűzte, továbbra is a maga teljes 
szigorúságában és egységes voltában fentar-
tassék. 

Sőt ha némely szempontok kívánatossá 
tennék is, hogy a társulat egységes jellege, 
bizonyos tágabb határok között továbbra is 
megóvassék, — a központi adminisztrácziónak 
még akkkor is lehet oly módját találni, mely 
által az érdekeltség meg lesz kiméivé attól a 
rengeteg költségtől, melyet most, egyes em-
berek jóvoltáért, a szó szoros értelmében a 
sárba dob. 

Szóval minden nagyobb veszedelem nél-
kül meg lehet cselekedni a társulatnak ele-
meire való teljee szétdarabolását; de nincs 
kizárva, (habár e részben még semmi hatá-
rozott nyilatkozatot nem teszünk) esetleg oly 
eljárási mód alkalmazása, hogy helyre álljon 
a társulat alkotó részeinek a központi admi-
msztrácziónál sokkal kevesebbe kerülő auto-
nómiája, a nélkül, hogy az egységes gátvé-
delem eszméje végkép elejtetnék. 

Egyelőre csak ennyit tartottunk szüksé-
gesnek e kérdésről elmondani. Álláspontunk 
részletes kifejtése különben nem fog sokáig 
váratni magára. 

Helyi és vegyes hirek, 
— Személyi hir. Budapestre, a belügymi 

niszterhez és a pénzügyminiszterhez kiküldött depu-
táczió tagjai, névszerint: Burián Lajos városi ügyész, 
id. Temesváry Antal, Szeder János városi képviselők 
és Abaffy Zsigmond városi mérnök,csütörtökön utaztak 
el. E deputáczióval utazott lapunk főszerkesztője, 
Sima Ferencz országgyűlési képviselő is, nejével 
együtt. 

—- A trónörökös Csongrádvármegyé-
ben. Ferencz Ferdinánd főherceg, a reménybeli 
trónörökös, mint bennünket értesítenek, szerdán ér-
kezett Kistelekre, honnét egyenesen Pallavicini Sándor 
őrgróf pusztaszeri vadászkastélyába hajtatott. A fő-

— S akihez egyszer igy betette lábát, annak a haj-
lókát soha sem hagyta el a jótékonyság angyala, 
mely örökké ott virasztott a szép leány lelke fölött, 
állandóan biztatva, hogy enyhítse a nyomort min-
denütt. 

S való, hogy Papp Sámuelt sok ember gyú-
tölte a városban; de ez a gyűlölet, Bene Tamást 
kivéve, talán mindenki lelkéből elvonult Kállón, mi-
kor Papp Ilona halála híre szét futott a városban, 
ugy hogy Papp Samunak legnagyobb ellenfelei siet-
tek részvétükkel felkeresni a gyászos házat, mintegy 
igazolásául annak, hogy a szép Papp Ilona halála 
általános gyászba borította a várost. S ezt a gyászt 
s az általánosan érzett részvétet csak fokozta, hogy 
Papp Ilona magával rántotta a sírba anyját is, ki 
nem bírta tul ólni leánya halálát. V 

A tudakozódók ós résztvevők, szinte megostro-
molták Papp Samu házát, hol fejét veszítette az 
iszonyatos és kettős csapás beköszöntére mindenki. 

Papp Sámuel a rideg, parancsoló büszke em-
ber, ki közéleti küzdelmekben mindig meg tudta 
őrizni hideg vérét ós soha sem mozdult meg arcá-
nak egyetlen vonása se a legkegyetlenebb támadá-
sokra, melyeknek bővében ki volt téve, ki mikor nagy 
birtokának összes terményét a láng felemészté, hi-
degen, büszkén mondta a körülötte sopánkodóknak, 
hogy: annak ég akinek van, most nem szólt sem-
mit, engedte a szobákon keresztül kasul járni-kelni 
a résztvevő publikumot, szegényt, gazdagot s mere-
ven bámulta az embereket; de nem szólt senkihez, 
s nem felelt még jó barátai részvétnyilatkozataira se. 

Rá nézve most nem létezett a világ, ugy nézett ki, 
mintha elvesztette volna az eszét. A nagy ebédlőben 
a zongorára könyökölve nózte amint jönnek a láto-
gatók, arcának egyetlen izma sem mozdult me?, mi-
dőn a melllékszobában, hol leánya és felesége rava-
talon feküdt, fel fel hangzott egy egy résztvevő ki-
áltás hogy : minő szép volt, milyen jó volt, oh miért 
vette el az isten ? — hány szegény ember adta volna 
érte a magáét P 

Az első pillanatban, sirt ós tépte a haját, s mi-
kor könyét kisírta, akkor teljes apathiába esett. — 
Ha egyik másik barátja, hogy fájdalmát enyhítse, 
mint szokás, figyelmeztette a keresztényi türelemre 
ós megnyugvásra, nem szólt semmit; de ilyenkor egy 
satiricus mosoly futott végig arczán; de az arcz a 
másik pillanatban már visszanyerte merevségét. 

Egyszer azonban, mikor a mellékszobából egy 
éles hangot hall, melyet nyomban keserves zokogás 
követ, erre visszanyeri Papp Samu lelkének egyen-
súlyát, berohan a halottas szobába. 

Ki van itt P kiáltott a boldogtalan ember, s 
mikor leánya ravatalánál egy szép fiatal nőt látott 
meg, ki nem volt más, mint Bene Tamás leánya, 
oda rohant hozzá, megragadta a kezét. 

— Eljöttél, te is eljöttél ? kiáltá szivrázó han-
gon, ugye hogy borzasztó szerencsétlen ember va-
gyok én ? — S aztán Bene Tamás halálos ellensége, 
ott a leánya ós felesége ravatalánál megölelte Bene 
Irént. 

— Köszönöm, köszönöm. — Ugye-e az apád 
küldött f (Folytatása kOvstkwik, 
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herceg kíséretében vannak : főudvarmestere Wurm-
brandt gróf és Fürs'enberg gróf, továbbá Traun 
gróf, Trautmansdorf gróf, Apponyi Géza gróf (no, 
hála Istennek, mégis van egy magyar név is) és maga 
a házi gazda, Pallavicini Sándor őrgróf. A vadászat 
csütörtökön vette kezdetét. 

— Pályásat a megyei U-od alj egy-
•őségre. Sulcz Lajosnak árvaszéki ülnökké tör-
tént megválasztatása folytán a vármegyei II od al-
jegyzőségre pályázatot hirdetett az alispán. A kér-
vények f. hó 12 ig nyújthatók be a vármegye főis-
pánjához. 

— A bttldi ártéri hid javitási munká-
lata a mult hó 28-án lett vállalatba kiadva az al-
ispán által, zárt ajánlati verseny utján. A verseny-
ben részt vettek városunk fakereskedői, és iparosa-
ink közül is többen. A legelőnyösebb ajánlatot Klin-
ger Albert szegedi vállalkozó tette, a ki a munka 
teljesítését, a faanyaggal együtt, a 7000 frtnyi elő-
irányzattal szemben, 6620 frt 77 krért vállalta el. 

— Aa utczai vi lágítás nyomorúságos 
volta miatt történt felszólalásnak, és az arra kelet-
kezett közgyűlési határozatnak mégis csak volt vala-
melyes hatása. A főkapitány szíves volt engedelmes-
kedni a közgyűlésnek, és vizsgálatot indított a 
vállalkozó ellen. A vizsgálat során a vállalkozó 
mentségül azt hozta fel, hogy a lámpák, felállításuk 
óta uj bélvezető rézcsavarokkal nem lettek ellátta, 
s a használat folytán e rézcsavarok megromlottak 
továbbá ahányszor uj lámpát állíttattak föl, mind-
annyiszor más gyárbői történt a megrendelés, minek 
folytán az egyforma lámpából az egyik lámpánál 
nagyon tág, hogy a csavar alig fogja, a másiknál 
pedig oly szoros, hogy alig lehet felcsavarni. Ezekre 
a mentségekre lehetne ugyan megjegyzéseket tenni, 
de nem akarunk a hatósági intézkedésnek elébe 
vágni. 

— Zajlik a Tisza, sőt itt ott már be is 
állott. Ha igy tart az időjárás — pedig nincs kilá-
tás időváltozásra — maholnap jégpánczél borítja 
az egész folyót. 

— A csongrád-szentesi müntnak ne-
vezett országút felülvizsgálatát f. hó 12-én ejti meg 
Kőszegi László kir. felügyelő. 

— A nagyvendéglő bérbeadása ellen 
zúgolódni kezdenek némelyek, sőt — mint halljuk 
— egy 2000 frtos utóajanlat oeadasaval is fenye-
getik Kaas Gusztávot, ha nem ád egy kis-sapot. Ismer-
jük a sáp után ábitozókat, de a leleplezéssel várunk, 
a mig fenyegetésüket beváltják. Egyébiránt az a tá-
madás, melyet ez ügyből kifolyólag a képviselőtes-
tület ellen intéztek, egészen eltévesztette a czimet, 
mert nem a közgyűlés, hanem a volt polgármester 
ellen kellett volna azt intézni. Így épen olyan a do-
log, mint mikor a futó tolvaj ordítja leghangosab-
ban, hogy : vfogjátok meg." 

— József főhereseg mint keresatapa. 
József főherczeg alcsuthi kastélyában nemrégiben 
egy Lakatos nevü czigány állított be azzal a 
kijelentéssel, hogy felesége az éjjel leányt szült, 
hát elhozta azt a főwoywodnak megmutatni, s 
rögtön megkérte a főhercegei, fogadna el a kereszt-
apaságot, József főherceg csakugyan elvállalta ezt. 
Így tehát a barna kis leányt néhány órával későb-
ben az udvari kápolnában ünnepélyesen megkeresz-
telték. Délután a főherczeg maga látogatott el a 
ezigánytanyara, ruhakat és nyalanksagokat hozva 
keresztianyának. A többi czigany között pedig sört 
osztatott ki. Sajnos, az árpáié annyira feltüzelte a 
különben szelíd cziganyokat, hogy a főherczeg tá-
vozta után kegyetlen módon összekaptak s a keresz-
telő véres verekedéssé fajult. 

— Meglőtt erdőkerülő. Varannóról ír-
ják, hogy Molnár J., Ballassa István báró, hrabóczi 
földbirtokos gazdatisztje, e hó 22-én meglőtte az ot-
tani uradalmi kerülőt. Az eset előzményei a követ-
kezők: A kerülő e hó 27-énv vasárnap, erősen be-
pálinkázva beállított Molnárhoz és pénzt követelt 
tőle, A gazdatiszt azzal válaszolt, hogy pénzt nem 
ad s mikor erre a kerülő gorombáskodni kezdett, 
Molnár azzal a fenyegetéssel, hogy a szolgálatból 
elbocsátja, a részeg parasztot kikergette szobájából-
A kerülő, miután megfenyegette Molnárt, hogy .vi-
gyázzon *z életére", káromkodva távozott. Másnap 
a gazdatiszt, engedve neje kérésének, biztonság oká-
ért, pisztolyt vett magához s felfegyverkezve ment 
a magtárba, ahol valami dolga akadt. Alig ért a 

SZENTESMiAP^ 
sötét helyiségbe, arrikor a kerülő, ki már hosszabb 
ideje leskelődött utána, rejtekéből rlőugorva, kést 
emelt Molnárra. Ez önvédetemből elő rántotta pisz-
tolyát és a veszélyes embert oldalba lőtte, azután 
önként följelentette magát a helybeli járásbíróságnál. 
A kerülő sebe nem életveszélyes. 

— Végaetes bikaviadal. Argepa mexikói 
városban bikaviadal közben borzasztó jelenet játszódott 
leaczirkuszban. Egy bika, amely viaskodás közben su 
lyos sebeket kapott, megvadult és megtámadta még az 
ott lévő többi bikát. Ezek megfutamodtak, berohan-
tak az arénába és átugorva a korláton, egyenesen a 
közönség felé iramodtak. A nézők ijedtségükben 
mindnyájan az aréna egyik oldalira menekültek, 
ugy, hogy ott a nagyobb tehertő1 lejzakadt az emel-
vény. Esés közben több, mint 50 ember sérült meg. 
A bőszölt bikák is megsebesítettek tizenöt embert, 
nyolczat pedig megöltek. 

— A megdéasmált pénatár. A posta-
igazgatóság, tegnap nyomára jött, hogy Kádár Bela, 
makói postahivatali főnök, nagyobb összeget sikkasz-
tott el a kezelése alatt lévő pénztárból. Kádár azzal 
ébresztett gyanút maga iránt, hogy az igazgatósag-
tól ezer forintnál több előleget kért. Az igazgatóság 
mielőtt a kért előleget megadta volna, tegnap egy 
rovancsoló biztost küldött a postahivatal megvizs-
gálására. Kádár a biztosnak még a pénztár meg-
vizsgálása előtt kijelentette, hogy abból háromszáz 
forint hiányzik; valószínű azonban, hogy a hiány 
nagyobb, mint amennyit Kádár bevallott . . . A fő-
nököt azonnal letartóztatták. 

— A asiros hivatal, Mégis akad hát nagy 
Magyarországon ember, a kinek nem kell zsíros 
hivatal. Ez a ritka ember Klier Bertalan hajdu-bö-
szörményi tanító, a kit az ottani római katholikus 
iskolában alkalmaztak háromszáz forint évi fizetéssel. 
Ezenfelül még egy szobácskát is adtak neki, a mely-
ben lakjék. A szegény tanító csakhamar arra a szo-
morú tapasztalatra jutott, hogy ebből a fizetésből 
megélni nem lehet és arra kérte az ottani plébánost, 
hogy emeltesse fel a fizetését, mert különben ott-
hagyja. Erre a kérelmére a plébános kegyesen azt 
felelte Kliernek, hogy reggelizni valója legyen, ő 
maga ad neki hat kilogramm szalonnát, de — ke-
nyeret nem ígért hozzá. Ezt a zsiros hivatalt hagyta 
ott a hajdú böszörményi tanító. 

— A Messiás megérkezett! Nagyvára-
don, az orthodoz templomban, a reggeli ájtatossjg 
végzésének közepette, egy szegény szobapiktor lázas, 
beteg agyában homályos, rejtelmes fantáziák eleve-
nedtek meg. A Messiást látta, akiről tudva van, 
hogy meg kell érkeznie és akinek fényes, hatalmas 
alakja jelent meg a beteg ember képzelete előtt, a 
hűvös, komor templomban. A szegény szobafestőt 
fogva tartotta, magával ragadta ez az igézet és ön-
feledten, őrjöngve rohant fel a templom első eme-
letére, a honnan ittasultan, végtelen lelkesedéssel 
adta tudtára az utcai népnek, hogy: ,A Messiás 
megérkezett." Eközben pedig kitörte az ablakokat, 
teljesen össze vérezve migát. Fél óra múlva pedig 
a Messiás jövetelét hirdető — megérkezett a nagy-
váradi közkórházba. 

— Garáadálkodó betyárok. Nagy ria-
dalmat okozott a minap Péth pusztán, egy három 
tagból állo rablóbanda. A betyárok, mint a Magyar 
Hírlapnak Varpalotaról irják, először a fürdőhazat 
törték fel, ahol azonban nagy hosszúságúkra semmit 
sem találtak; majd a birkás majorban tettek láto-
gatást, ahonnan meg a komondorok űzték el a gazem-
bereket. Utóbb a malmokat vették sorba és néhány 
üres zsákot meg két malacot kerítettek zsákmányul. 
Erre aztan a betyárok megharagudtak, befeszítették 
a lakóház ajtaját és csak a fenyegető erő elől hát-
rálták meg. Ugy latszik, a pusztanak még többször 
lesz szerencséje hozzájuk. 

— Tót legények magyar leányok. 
Mözs község ott van Szegszárd mellett. Szegszárdon 
jó borok teremnek, Mőzsdön pedig erős, szálas tót-
legények. A mőzsi tótlegények arról híresek ott a 
környéken, hogy magyar leányokat vesznek feleségül. 

— Miért kell nektek feleségül a magyar leány ? 
— kérdezi nemrégiben a szegszárdi pap az egyiktől. 

— Magyar leány zides megvan tüzes megvan, 
— felelt az elbájolt tótlegény. 

A mult héten a szegszárdi templomban öt 
mözsi tótlegény esküdött örök hűséget magyar leá-
nyoknak. 

3. oldaL^ 
— Nevezetes esküvő. South-Schiddsben 

(Anglia) közelebb egy esküvő ment véghez, melynél 
a vőlegény Haddley ur, egy méter ós 90 czentimé-
ter magas, a menyaszony: miss Aríel Lilifuzian pe-
dig csak 96 centiméter magas volt. A tanuk szintén 
nem közönséges lények voltak. A vőlegény egyik 
tanuja Hubert, kar nélkül született s fogai közé fo-
gott tollal irta alá a házassági szerződést, a másikat 
Dallas kapitányt pedig méltán az óriások közé lehetne 
számítani, mert magassága 2 méter és 40 czentimé-
ter. A menyasszony egyik tanuja: Belatra asszony 
600 kilogrammot nyom, a másikat (Satanella kisasz-
szony) „tüzasszony" név alatt ismerik Angolor-
szágban. 

— Egy f é r f i miatt. Apst Julís és Dobos 
Julis hajadonok, becsületes foglalkozásukra nézve 
budapesti mosónők, lángoló szerelemre gyuladtak 
egy és ugyanazon férfi iránt. Miután azonban belát-
ták, hogy ketten egy férfié nem lehetnek, elhatároz-
ták, hogy a férfira bízzák: válaszon közülök. A csa-
podár férfi azonban egyiket sem választotta, hanem 
egy harmadik m.sónőt boldogított szerelmével. Ezen 
aztán annyira elkeseredtek, hogy elhatározták, hogy 
együtt mennek a halálba. Lakásukon mérget ittak, de 
szerencsére csak csekély mennyiségben, mert nem 
lett tőle nagyobb bajuk. Most mind a ketten a kór-
házban fekszenek. 

— Nyilvános számadás. A .Szentesi 
iparos ifjak képző ós segélyző egylete által 1892. 
nov. hó 26 án sajat könyvtára javára rendezett táncz-
vigalom, bevételei és kiadásairól: Bevételek: Belépti-
jegyekből 135 frt, felülfizetósekből 4 frt, összesen : 
139 frt. Kiadások: Engedélyért 1 frt, teremért 50 frt, 
zenészek 45 frt, nyomtatványokért 17 frt 30 kr., 
jegyek elhordásáért 7 frt, összesen: 120 frt 30 kr., 
mely összeget a bevételből levonva maradt tisztajö-
vedelem 18 frt 70 kr. Felülfizetések: Kotvics Juliska 
k. a. 1 frt, Nyiry Gyula 1 frt, Matics István 1 frt, 
N. N. 50 kr., Budai Bálint 50 kr., Fogadják a tisz-
telt felülfizetők egyletünk nevében hálás köszönetem 
nyilvánitásá*. Szentes, 1892. nov. 28. Kanáse-Nagy 
Antal, egyleti pénztárnok. 

Minden köhögés! 
és liurutos betegségek ellen, nehézlégzés, mell 
szorulás, aszthma, nyálkásodás, torokcsiklandoz ás, 
mellbetegség szamárhurut stb. biztos sikerrel 
és leggyorsabban távolítja el a „ S z e n t -
G y ö r g y * t e a . Több évek óta sikerrel hasz-
nált és hires orvosok által ajánlva; ára cso-
magonként 50 kr. orvosi utasítással együtt. 
Áz eredmény pár napi használat után azon-
nal észrevehető; — Kevesebb 2 csomagnál 
nem küldetik. Csomagolásért csupán 20 kr. 
számíttatik fel; rendelmények közvetlen in-
tézendők: Szmt Oyörgg gyógyszertár B é c s 
Wimergasse 33. sz. 9V12 

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

mas cognac pillanat alatti készi-
tésére, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben sem 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-erósitő-kivoBatom 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 kivül ajánlom még valamennyi 
essenc%amat, rum, szilvapálinka, törköly, fukeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet és borecet készitésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Árjegyzék ingyen . a*-5o 
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 

J P o l l é J s ^ Z é x o l y F - C L l ö p 
essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.) 
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9086./189Í. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pá l y á z a t i h i rde tmény . 
Csongrádvármegye törvényhatóságánál 

üresedésben levő s évi 750 forint fizetéssel 
és 150 forint lakbérrel javadalmazott I l - o d 
a l j e g y z ő i á l l á s r a ezennel pályázatott hir-
detek s felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni kivánják, hogy az 1883. évi I. t.-cikk 
ben meghatározott képesítettséget igazoló kér-
vényeiket, méltóságos Tallián Béla főispán 
úrhoz címezve hivatalomban f. évi december 
hó lí-ik napjának d. u. 5 órájáig nyújtsák be. 

Szentesen, 1892. november 26-an. 
1—3 Dr . Csató Zs igmond, 

alispán. 

Felhívás heti betétekre. 
A ^ C i o n g r á d m e g y e i t a k a r é k -

p é n z t á r r é s z v é n y t á r s a s á g ezennel fel 
hivja mindazokat, kik az intézet kebelében 
megnyiló immár hetedik évcsoportbeli betét-
egyletbe belépni óhajtanak, mikép ebbeli 
szándékukat az 1 frt beiratási díj lefizetése 
mellett az intézet helyiségében (Kossuth-utca, 
Sajtós-féle ház) mielőbb jelentsék be. 

A betétegyletbe belépők arra kötelezik 
magokat, hogy 6 e g y m á s u t á n k ő v e t -
kező éven át h e t e n k é n t 5 0 k r a j c á r t 
fognak az intézetbe befizetni, mely idő eltel-
tével a befizetett összegek után, tisztán és 
adómentesen járó s félévenként tőkésítendő 
öt százalékos kamatokkal együtt az egész be 
tett összeg ki fog fizettetni. A betétegylet tag 
jai az általuk befizetett heti betétek k i l e n c 
t ized részé t személyi hitelre bárm ko 
igénybe vehetik. 

A betevők sem adót nem fi¿etnek, sem 
az üzleti költségekhez nem járulnak, sőt az 
intézet a betett összegek és kamatai kitizeté 
séért 70.000 forintnyi teljesen befizetett alap 
tőkéjével szavatosságot vállal. 

Bővebbi értesítést az intézet hivatalnokai 
a délelőtti üzleti órák alatt bárkinek a leg-
készségebben adnak. 

Szentes, 1892. november 26. 2V3 
A Csongrádmegyei takarékpénztár igazgatósága. 

SZENTESI LAP. 

H i r de tmény . 
1. A város tulajdonához tartozó kucori 

és bflkényi csárda épületek a f. évi decem 
ber 15-én d. e. 9 órakor a tacács teremben 
tartandó szóbeli árverésen 1893 évi január 
1-től — 1895. évi dec. 31-ig terjedő 3 (három) 
évre haszonbérbe adatnak. 

Bérelni szándékozók 40, illetve 28 frt 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben jelen 
jenek meg a tanács teremben, a hol a félté 
telek addig is megtekinthetők. 

2. A város belterületén már meglévő 
413. és a jövő évre újból felállitandó 100 
drb. utcai lámpa világítása, a f. évi dec. 16 án 
d. u. 2 órakor a tanács teremben tartandó 
árlejtésen, az 1893. év tartamára vállalkozó-
nak fog kiadatni. 

Vállalkozni kívánók 200 frt bánatpénzzel 
ellátva a kitűzött helyen és időben jelenjenek 
meg. A feltételek a tanácsteremben addig is 
megtekinthetők. 

Szentes. 1892. nov. 26. 

4. oldal. 

ro e o e o e o s o e o e o # o # o s o # o e o e o s o e o e o o 

Meghívás. I 
A szentesi takarékpénztár 

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

| Rendkivüli közgyűlést tart § 
melyre a t. részvényeseket az alapsza- 2 

bályok 22. § a értelmében tisztelettel meg-
hívja. 

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

9 K i s s Zs igmond, g 
o e l n ö k - g 
o o o e o s o o e e e e e o e o o o e o e o e o e o e o e o e o e o e o 

2 — 3 N a g y Imre , 
tanácsnok. 

Puskás-Varga Sándornak 
10 db. kereskedelmi bank részvénye akár 
egészben, akár részben eladó ; értekezni lehet 

II. t. 319 szám alatt. 1 - 2 

Eladó földbirtok. 
A kunszentmártoni határban 88 hold 

(1100 öl) föld, abban 80 hold szántóföld és 
8 kaszáló; ugyanott közelben 43 hold jómi-
nőségü szántóföld a rajta lévő tanya épületek-
kel együtt eladó. Bővebb értesítést ad. 

2—4. G y ő r i G á l I s tván . 
II. t. 327 sz. a. 

á r i a c z e l l í 
Gyomorcseppek 

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áltolánosan ismeretes házi 
és népszer. 

A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorgyengeség, bűzös lehelet, felfujtság, 
savanyu telböffögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges nyálkakiválasztás, sárgaság, undor 
és hányás, iiyomorgörcs, szűkülés. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól szár-
•-iázott, (jyomortulterhelésnél »'telekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hámorrhoidáknál. 

Emiitett bajoknál a Máriaczelli gyomorcseppek évek ota kitűnőknek bizo-
j f * w nyúltak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára 

r j Á A használati utasítással együtt 44) kr., nagy üveg ára 70 kr. — Magya-
• * rországi főraktár: 

Török József gyógyszertára 
Budapest. Király utcza 12 sz. 

A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni!! Csak oly 
cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van 
ragasztva a készita aláírásával (G. Brady) és ezen szavakkal: „Valo-

scbuUm.rk.. diságát bizonyítom". cr 
r t / ^ u u t ^ ' ^ Máriaczelli gyomorcseppek valodian kaphatók. f'||| 

Szentesen : Várady Lajos és Phodrahszky Ferencz Kunszentmár 
tonban: Szilárdfy Károly s Remetei Dezső gyógyszertáraiban. 

Ugy helybeli, mint vidéki 

közlésére ajánljuk minden-
kinek a 

„SZENTESI LAP" 
hirdetési rovatát; melynek 
mindenegyes száma2000 
p é l d á n y b a n jelenik meg. 

I E I i r d . e t é s e l s : 
felvéttetnek helyben e lap 
kiadó-hivatalában Kurcza-
parti-utcza 31. ház szám. 
BUDAPESTEN, valamint 
BÉCSBEN minden hirde 

tési irodában. 

Rövidáruk és díszek. 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rófös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

3ÉPE KÁLMÁN cég 
Kossuth-tér nagyvendéglő épület 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 Iramat engedménynyel árusit el Dus választékban vannak: 
Női ós férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztalterité-

kek, nagy selyem- ós tólikendök, kttl ós belföldi karton, voil és 

valódi színtartó mosó-barchet, pike és színes barchettek, 

valamint bélés áruk férfi- és nöi szabók részére. 

^ j " F é r f i r u h a s a ő v e t e k b e . | 




