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Mircaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
Qyek és az előfizetési pénzek is 
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Kőizerkesztö és kiadó-tnlajdonos SIMA FEREUCl 

Felelős szerkesztő: PINTÉR GYULA. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Náader és SoMafsM A. kiayv- és paplrkeri 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

bármiféle anyagi előnyökért szószegővé alacsonyítsa 
le magát; a mit nemhogy egy erkölcsi testület, de 
még egy tisztességes magán ember se cselekszik 
meg soha. 

Nem emlegetjük föl azokat az indokokat, me-
lyek a város képviselőtestületét arra ösztönözték, 
hogy a polgármester vétkes mulasztása által kény-
szer helyzetbe sodort Kass Gusztávval szemben mél-
tányosságot gyakoroljon. 

Mellőzzük azt a szempontot is, hogy az utó-
ajánlat kifejezetten három évre szól, holott a kép-
viselőtestület — több oknál fogva — ez idő szerint 
nem akarta és nem akarhatja a bérletet egy évnél 
több időre megkötni; s ha már ettől a szándékától 
eltekintve, hosszabb időre adná ki a vendéglőt, azt 
csak nyilvános árverés utján tehetné, a mire az idén, 
az idő rövidsége miatt, már gondolni is képtelenség. 
Sőt képtelenség volt rágondolni már november 24-ón, 
vagy is akkor, midőn ez ügyben a képviselőtestület 
határozott. Mert feltéve, hogy akkor rögtön kihir-
dették volna az árverést, azt — a hirdetések közzé-
tétele nagyobb időt igényelvén — deczember 15 előtt 
megtartani alig lehetett volna; a közgyűlés legfel-
jebb deczember 17—18-án határozhatott volna az 
eredmény fölött, s igy az árverés csak január ha-
vaban válhatott volna jogérvényessé, — pedig a 
bérlet már deczember végével lejár. 

Mind ezen — figyelemre méltó — szempontok-
nak részletes kifejtésétől most elállunk. De egyre rá 
kell mutatnunk, — s ez az: hogy Szentes város 
képviselőtestületére nézve a szó szoros értelmében 
erkölcsi lehetetlenség az efféle revolverező népség-
gel még csak szóba is allani. 

Ha tisztességes ember módjára tettek volna a 
városnak egy üzleti ajanlatot, akkor is állást kellene 
annak elfogadasa ellen foglalnunk, pusztán tárgyi 
indokokból. 

De midőn tudjuk, hogy csak a sáp után való 
áhítozás, és a bosszúvágy vezeti az ajánlattevőket, 
akkor a személyekre való tekintetből is az elutasí-
tás mellett kell szavaznunk, — mert a város az 
effajta piszkos üzelmek eszközéül magat felhasznal-
tatni nem engedheti. 

Az ily saép madarakkal alkura nem léphe-
tünk sohal 

Fekete urf a — haragos. 
Baráti kézből vesszük az óva intő figyel-

mezteté&t, hogy tanácsos lesz csínján bánni 
Fekete Márton úrral, és a hozzá tartozó ap-
róbb istenekkel, mivelhogy fölöttébb zokon 
esik nekik az a nem túlságosan gyöngéd, sőt 
talán uem is nagyon kíméletes hang, melyen 
az utóbbi időkben a tisztelt főigazgató ur 
közéleti magatartását bírálgatni bátorkodtunk; 
tehát legyünk elkészülve, hogy a társulati 
Olimpus szörnyű haragjának öldöklő meny-
kövei maholnap lesújtanak árva fejünkre. 

Hát bizony mi egy pillanatig sem kétel-
kedünk abban, hogy egyik másik zokszavunk 
keservesen esett Fekete Márton urnák. De 
Isten látja a lelkünket, nem tehetünk róla. 

Fekete ur nyilvános szereplésének egész 
folyama alatt szerfölött el volt kényeztetve. 
Mig mások, a kik közéletünkben számottevő 
helyet foglaltak el, pártkülönbség nélkül, köl-
csönösen ki voltak téve a legkérlelhetlenebb 
támadásoknak, s az ádáz küzdelem hevében 
kapták és osztogatták a legérzékenyebb sebe-
ket, — addig Fekete ur mindig óvatosan 

Oh, ők nem félnek ! . . . 
A gyámoltalan inasgyerek, ha éjszaka 

kül# valahová a keményszívű majsztram, 
fütyül, dalol, kiabál, hogy lármájával tova 
űzze a szivét remegtető félelmet; vagy leg-
alább elhitesse magáról, hogy lelkében derü-
és gondtalan bátorság honol. 

Hajh pedig, szegény fiúnak «.ebiét a ret-
tegés gyötrelmei marczangolják. Hangjának 
rezgése árulójává lesz szive tiikolt érzelmé-
nek, és danája nem ugy hangzik, mint a szi-
laj jókedv vidám kurjantása, mely önkényte-
lenül ig magával ragad és földerit, hanem ugy, 
mint egy éles, metsző fájdalom sikol+ás, mely 
meghat és szánalomra gerjeszt. 

Az inasok ott a pákulicz seregben most 
ép ilyen lármával vonják magukra a figyel-
met. Oh, ők nem félnek — hirdetik hangos 
szóval — dehogy is félnek. Hiszen nincs is 
miért. Nem ők a ludasok, persze, hogy 
nem ők. 

Az ő rovásukon nincsen semmi. Nem 
ők halmoztak itt visszaélést visszaélésre, bünt 
bűnre, gazságot gazságra. 

Nem ők csinálták meg a tápéi stiklit. 
Nem ők tussolták el a horgosi gazságokat, 
sőt azok sem ők valának, a kik a följajduló 
horgosi panaszosokat megbüntetni merték, a 
miért panaszra fakadtak. 

Kisteleken, Dorozsmán, Csongrádon sem 
ők leplezgették hosszú évek során át a bünt 
és visszaélést. Sőt Mátéfify Kálmánt sem ők 
mosták ki a szegvári iparosok vádjából. 

Tasnádit sem ők erőszakolták Szentes 
város nyakára. Magától termett az ott, mint 
a gomba. 

És nem ők védelmezik ma sem; nem 
ők játszanak vele egy kézre; nem ők szeret-
nék helyére visszacsempészni, ha lehetne. 

A Csató féle vasúti manipulációról sem 
tudnak semmit, — az ő kezük tiszta minden 
szennytől és mocsoktól. 

Azok sem ők valának, a kik kiüldöztek 
a vármegye és községek adminisztrácziójából 
majdnem minden tisztességes embert, ha vakme-
rősködött ellenzéki érzelmeket táplálni, ellenben 
atyai gondossággal megvédelmeztek, sőt meg-
jutalmaztak minden bűnöst, ha pákuliczsá-
gának bizonyítékait szolgáltatta, avagy valami 
atyafiságban állott az intéző körökkel. 

Ártatlan báránykák, szüztiszta angyalok 
ők valamennyien; s azért reménylik, hogy 
akármi féle kormányzati szellem lép is itt ér-
vénybe, nekik a hajuk szála sem görbül-
het meg. 

Ünnepélyeien fel is ajánlják hát becsü-
letes szolgálataikat minden fajta kormányzat-
nak, és hiszik, hogy ajánlkozásuk elfogadtatik. 

Hiszen valamikor Rózsa Sándor is ajánl-
kozott Ráday grófnak, hogy beáll hozzá — 

csendbiztosnak. A királybiztos ugyan — köz-
bevetőleg legyen mondva — nem fogadta el 
a puszták királyának ajánlatát, — de ez a 
példa nem feszélyezi a pákuliczokat. A mi 
nem sikerült akkor, annak, — az sikerülhet 
most, nekik. 

Akármit beszél is hát a mi lapunk és 
pártunk, ők — nem félnek. 

. . . És mi olyan jószivüek vagyunk, 
hogy elhisszük ezt nekik . . . Csakugyan nem 
félnek ő kelmök, hanem csak — r e t t e g n e k ! 

Szép madarak. 
Lapunk mult számában említettük, hogy a nagy-

vendéglő bérlőjét, Kass Gusztávot, azzal riogatják 
bizonyos emberek, hogy a vendéglőre utóajánlatot 
adnak be, ha nem ád nékik egy kis — sápot. Meg-
ígértük, hogy leleplezzük ezt a szép madarakat, ha 
fenyegetésüket beváltják. 

Nos, ez az időpont már beállott, mert az utó-
ajánlatot csakugyan be adták Künstler Sámuel és 
társa, az ital- és fogyasztási adó szedési jog ide 
települt bérlői. 

A dolog története a kó .tkező: 
Néhány nappal ez előtt megjelentek az emii-

tett vállalkozók Kass Gusztávnál, és minden teke-
tória nélkül felszólították, hogy sáp fejében vagy 
adjon nekik a nagyvendéglő helyiségében egy bol-
tot ingyen, és ráadásul még 700 forintocskát is; 
vagy pedig ha nem akar készpénzt adni, hát adjon 
két boltot, meg egy pinczét szintén ingyen. Mert ha 
ezt a fidélis kívánságukat elég esztelen volna nem 
teljesíteni, akkor ők ráígérnek a vendéglő bérletére 
— 2000 frtot. 

E szemérmetlen ajánlatot még azzal a katego-
rikus kijelentéssel toldották meg, hogy ha Kass csü-
törtökön délután 2 óráig kívánságukat nem teljesiti, 
akkor az utóajanlatot még az nap beadják. 

S hogy nagyobb nyomatékot kölcsönözzenek 
fenyegetésüknek, ugy látszik, protekciót is kerestek; 
mert a másik lap csütörtöki szamában egy — szo-
katlanul tárgyilagos színezetű — czikk jelent meg, 
a mely hosszas fejtegetés után oda lyukadt ki, hogy 
a képviselő testület 2000 frt. tár t okozott a város-
nak azzal, hogy Kassnak engedte át a vendéglőt. 
Sőt e czíkk a nagyobb hatas kedvéért móg azt a 
költői szabadságot is megengedi magának, hogy 
3000 frtra teszi a vendéglős által a boltok haszon-
béréből bevett összeget; holott ez állítás — a mint 
mi értesültünk — egyszerűen nem igaz. 

Félreértések kikerülése végett megjegyezzük, 
hogy mi nem vádoljuk a másik lapot azzal, mintha 
öntudatosan akart volna propagandát csinálni a sáp 
után áhitozók ügyének, — de valami sajátságos 
eszmerokonság még is látszik abban, hogy az illető 
lap is épen kerek számban 2000 frt. kárról beszél 
akkor, a mikor a regalebérlők szintén 2000 frtos 
utóajánlattal fenyegetőznek. 

Kass Gusztáv, mint azt egy tisztességes em-
bertől el is kell várnunk, megvetéssel utasította 
vissza a gyalázatos alkut. Ennek következtében csü-
törtökön délután csakugyan beadták az utóajánlatot. 

Ez ajánlat valóban 2000 frttal ígér több ha-
szonbért, csakhogy nem egy, — hanem — három 
évre. A tényleges felüligérés tehát egy évre 666 frt 
66 kr. 

Nem szólunk most arról, hogy Szentes város 
közönségére nézve erkölcsi lehetetlenség az, hogy 
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behúzódott az úgynevezett opportunitás ments 
várába. 

Gyakran elvetette a szelet, de a vihart, 
mely vetésének nyomában kélt, a mások nya-
kába hagyta zudulni. Nyiltan, vagy titokban, 
de többnyire részt vett a volt vármegyei kor-
mányzat minden özeimében, azonban mindig 
kitudta mesterkélni, hogy a felelősséggel járó 
ódium ne érintse az ő necses személyét. 

Akkor is, mikor a leggyülöletesebb czé-
lokért küzdött, ugy tudta magát alkalmai.ni, 
hogy szereplésében a bámuló világ a meg-
győződés bátorságát üsztelje, holott csak az 
ügyességet kellet volna bámulnia, melylyel 
port hintett a közönség szemébe. 

Ha nem is mint cselekvő, de mint su-
galmazó, nagyon sok vármegyei stiklinek volt 
részese, — ám ha a süklik következményeiért 
helyt kellett állani, akkor mindig a kulisszák 
mögé rejtözött, s talált társai között valakit, 
a kinek az adomabeli czigáay módjára oda 
súghatta: „szólj már te is, dade !* 

Innét van, hogy közéleti szereplését bi 
xonyos hamis nimbusz vette körül. Elismer-
ték róla, hogy okos ember; s ha nem is 
rokonszenveztek vele, tetteiben nem találtak 
elég anyagot a támadásra. 

Még azok is, a kiknek éles szeme beha-
tolt az álarcz alá, egyelőre futni engedték ; 
mert a nagyszabású közéleti háború kisebb 
nagyobb csatái közepette, bőségesen megtalál-
ták a dolgot az azokkal való viaskodásban, 
a kik a közerkölcsök elfajulásában közvetlen 
tettesek, és a történtekért hivatalosan felelő-
sek valának. 

Most azonban már tisztul a levegő. A 
maszlag pusztul, és maholnap gyökerestől ki 
fog veszni. Ideje van tehát, hogy a Fekete 
ur viselt dolgait is leleplezgessük lassanként. 

Hiába, meg kell ezt szoknia Fekete Már 
ton urnák is. Hasztalan minden érzékenyke 
dés, mert hiszen az ő magas haragjától senki 
sem retteg. 

Aztán nincs is oka arra a nagy apre-
henzióra. Lehet, hogy majd később inkább 
lesz rá oka. 

Eddig csak a vármegyei és községi élet-
ben tanusitott magatartásának sürü fátyolát 
lebbentettük meg néha néha. Azt is csak köny-
nyedén, csak ugy per tangentem. 

A kép, melyet róla festettünk, csak váz-
lat, egy-egy odavetett ecsetvonás. S ha igy 
is találó, nem a mi érdemünk, csak az ő 
hátránya. 

Hanem majd apránként rá kerül a sor 
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társulati főigazgatói működésének 
is melyet eddig még nem is érintettünk. Ott 
már majd gondosabban kezeljük az ecsetet; 
s a kép, mely kezünk alól kikerülend, meg fogja 
döbbenteni öt is, a közönséget is. 

Haragos Fekete Márton ur tehát ne> m-
dulatoskodjék. Tartogassa bosszúságát későbbi 
időkre. Hiszen hátra van még a — fekete leves. 

Helyi és vegyes hirek, 
- A Budapestre küldött deputáczió 

pénteken tisztelgett a miniszterelnöknél. Az ital- és 
fogyasztasi adó szedési jog bérlete tárgyában kevés 
biztatót mondott a miniszterelnök ur, miután - ugy 
látszik — csakugyan valónak bizonyul az a hir, hogy 
a szerződés 3 évre feltétlenül van megkötve a ma-
gánbérlőkkel. Mély sajnálat fejezte ki a miniszterei-
nök a fölött, hogy korábban nem értesült a város 
óhajtásáról, melyet bizonyára minden egyéb ajánlat-
tal szemben teljesített volna. S midőn arról értesült, 
hogy a volt polgármester mulasztásában rejlik a hiba, 
indignálódva jegyezte meg, hogy e súlyos beszámítás 
alá eső mulasztásért felelősséggel tartozik az az em-
ber. A miniszterelnök e nyilatkozatához a magunk 
részéről hozzáfűzhetjük, hogy ha semmi egyéb nem 
volna is, ez az egy fegyelmi vétség bőven elég volna 
arra, hogy Tasnádinak nyakát szegje és végkép el-
zárja előle az utat a polgármesteri székhez. — A 
belügyminiszternél szombaton tisztelgett a küldötség. 
E kihallgatás eredményéről még nem kaptunk tu-
dósítást. A deputácziót, melynek szónoka öurián La-
jos városi ügyész volt, mindkét miniszternél lapunk 
főszerkesztője, Sima Ferencz országgyűlési képviselő 
mutatta be. 

— Városi közgyűlés lesz — mint már 
irtuk — hétfőn, f. hó 5-én d. e. 10 órakor; mely-
nek tárgya a volt polgármester felfüggesztése folytán 
szükségessé vált helyettesítés. Ujolag figyelmeztetjük 
pártunk tagjait, hogy a polgármesterségre Burián 
Lajos, a helyettes ügyészségre pedig Ecseri Lajos 
dr. ügyvéd ur pártunk jelöltje. 

— A nagyvendéglő bérbeadása ellen, 
mint értesültünk, Tasnádi Antal volt polgármester, 
felebbezést adott be. Lám, iám, csakugyan a tolvaj 
kiabálja, hogy: .fogjátok meg.® 

— Tüz. Folyó évi nov. 25-én kigyuladt a 
főutezán Vincze László szalonnás bódéja. A hirtelen 
odaérkező Nemes Sándornak köszönhető, hogy a 
tüzet sebtében sikerült eloltani. 

— Himlős juhok. Károlyi László gróf 
szegvári gazdaságában a juhok között a himlő jár-
vanyszerüieg fellépett. A szokásos óvintézkedések 
megtörténtek. 

— Hirtelen halál. Simon János szombaton 
d. e. az utczán hirtelen összerogyott, és szörnyet 
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h a l t A z orvosi vizsgálat a halál okául szélhüdést 
állapított meg. 

— Karácsonyfa ünnepély. A karácsonyi 
szent ünnep alkalmából, Ehrlich Laura, magán óvoda 
tulajdonosnő, - mint halljuk - nagy örömet és 
szép meglepetést akar szerezni apró növendékeinek, 
azzal, hogy részükre egy diszes karácsonyfát állit föl. 
A Kaas szálloda nagy terme lesz a szép ünnepély 
színhelye; hol nemcsak az illető családtagok, ha-
nem az érdeklődő gyermekbarátok is a legszívesebben 
láttatnak. Élőre is felhívjuk erre az — a mily ritka, 
ép oly kellemes látványosságra a közönség figyelmét. 

— H a l v a c s o r a . A «szentesi szegény izr. 
iskolás gyermekeket felruházó egylet' a folyó hó 
10-én a Kass szállodában tánczmulatsággal egybe-
kötött halvacsorat rendez, melyre a közönséget ez 
uton, minden más meghivás mellőzésével hívja meg. 
Aláírási ivek a Gassinóban és Kass szállodában van-
nak kitéve. Egy teríték ára, mely áll: halpaprikás, 
kenyér ós tésztából: 1 frt 50 kr. Kezdete este fél 8 
órakor. Tekintettel az igazan nemes czélra ós arra, 
hogy az estély nagyon jó mulatságnak Ígérkezik 
melegen ajanljuk ez estélyt a közönség figyelmébe. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik 
.. hó 3-án szeretett nórn illetőleg leányom, temetésen 
részvétökkel fájdalmunkat enyhíteni iparkodtak, fo-
gadjak ez uton is tiszta szívből eredő köszönetünket. 
Lakos Lajos, özv. Mikecz Imréné ós családja. 

— A Szépe Kálmán féle végeladás 
nagy léptekkel üaiad czeljafelé, a mennyiben a kö-
zönség maüoinap elkapkodja az eladasra szánt áru-
czikkeket. Figyelmeztetjük e körülményre az érdek-
lődőket. 

— Nem kel l reá bélyeg. Ritka világ-
csodája ez : egy miniszter, aki azért panaszkodik, 
hogy minek tesz a közönség olyan okmányokra bé-
lyeget, a melyre nem kell. T. i. az olyan anyakönyvi 
kivonatok, csaladi értesítők, lelkészi bizonyítványokra, 
malyek a telekkönyvi betétszerkesztéshez, a tényleges 
birtokos tulajdonjogának megállapítása végett szük-
ségesek, bélyegmentesek. Azonban, amint az igazság-
ügyminiszter panaszolja, a lelkészek vonakodnak 
bélyeg nélkül kiállítani. Most erre a panaszra Gsaky 
gróf körrendeletet adott ki a fentebbi értelemben, 
a melyet vármegyénknek is megküldött. 

— Feltalált ősrégi temető. Csongrádi 
levelezőnk írja, hogy a napokban nagyon érdekes 
ősrégi temetőre akadtak ott Forgó Pál ottani birto-
kos birtokán. A birtokos az úgynevezett Kádár-
dombot hordatta le s alig ásták le a dombot másfél 
ölnyire, tömérdek csonthalmazra bukkantak. Csakha-
mar kiiünt, hogy ősrégi magyar temetőre bukkantak, 
A csontvázák, ősi magyar szokás szerint, fejjel mind 
kelet felé voltak fordítva, s egy lovastul eltemetett 
csontvazra is akadtak. A régi temető helyén tömér-
dek aranygyűrűt és fülbevalót is találtak, mely utób-

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény. — 5 folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
— Mondd, ugy-e apád akarta, hogy eljöjj és 

sírj az én véghetetlen szerencsétlenségem felett? — 
kérdé ismételve Papp Samu aztán két tenyerébe rejté 
arcát és fuldokolva zokogott, hogy szinte megrepedt 
a szive, ki ezt a leirhatlan fájdalmat látta. — Két 
kopörsó egyszerre s benne életem, boldogságom, 
mindenem! Oh örök isten mórt sújtottál la engem 
ennyire P! Vagy ha akartad, hogy megsemmisüljek, 
miért nem sújtottad le rám villámaidat, hogy kö-
nyörtelenül eltörültessem egyszerre a föld színéről. 
Ha atartad, hogy szenvedjek, bűnhődjem vétkeimért, 
— mért nem bocsátottál rám, hosszú kinos beteg-
séget, hogy nap nap után vegyem el sujtoló kezed-
ből az ítélet keserű poharát? £s ittam volna bár 
mérget és égtem volna el a poklok gyehennáján, oh 
isten, megtörve, megalázva imádtam volna szent ne-
vedet és nem szállna kétség az ajkamra, hogy még te 
is igazságtalan lehetsz; de midőn szeretetteimtől lát-
tam megrabolva magamat, midőn élete delén eltépve 
láttam magamtól, ki életem küzdelmeinek jó és bal 
sors között kísérője, terheim megosztó ja volt, s mi-
kor könyörtelenül látom keblemről letépve ós meg. 
sammiaitve a virágszálat, ki ezután akart élni, hogy 

boldog legyen és boldogítsa embertársait, — oh ha 
e két halottra nézek, a fájdalom örök homályát ér-
zem agy velőmre nehezülni; de mielőtt kialudna lel-
kem szövetneke, mely bennem az embert, az em-
berekhez és istenhez köti: oh örök valóság, véghe-
tetlen bölcsesség, Isten ! — ki ezt a világ egyetemet 
föntartod és ítélsz elevenek és holtak fölött, mondd, 
vétkezem-e ha perbe szállok veled ?! S a helyt hogy 
megtörtél volna? — kiáltott és őrültként kaczagni 
kezdett Papp Samu, felszabadítottad a lázadás min-
den indulatát lelkemben, s elédbe állok, hogy átkot 
szórjak mennyre és földre, átokkal forduljak feléd, ki 
élve szakítottál el engem földtől és menytől egyszerre!! 

A résztvevő közönség egy része zokogva, más 
része kövé meredve hallgatta, a szenvedés és fájda-
lom sajtolta iszonyú beszédet. 

— Te isten I miért vagy láthatatlan, miért vagy 
elérhetetlen, hegy össze mérhetném veled összetört 
lelkem vonagló erejét, hogy kiszakíthatnám kezed-
ből elrablott boldogságomat ? Papp Samu nagy erős 
ember volt, hangja menydörgött, s már nem volt 
szemében köny, nem volt arcán fájdalom, hanem 
egy elméjét veszítette ember féktelen indulata, mely 
immár nem irgalmat, esdekel isten előtt, hanem az 
őrület bosszúját lihegi a természet örök törvényével 
szemben. 

A rémület fogott el mindenkit, mikor a sze-
rencsétlen ember ökölbe szorította izmos kezeit föl-
emelve, fenyegetőleg tekintett fölfelé, hörögve kiál-
tozá: isten! isten! miért tetted ezt velem ? 

En vagyok-e a legnyomorultabb halandó e föl-
dön, hogy felettem öntsd ki haragodnak minden vil-
lámait ? ! 

Emberek, emberek, könyörüljetek rajtam, — s 
ha kedve telt istennek benne, hogy megfosszon min-
den boldogságomtól, oh oltsátok ki életemet, mire 
én már képtelen vagyok! 

— Samu bácsi az istenért? — kiáltoU síró 
hangon Bene Irén : jöjjön magához. — Ne káromolja 
az istent, oh ne tegye, gondoljon arra, hogy: ma-
radt még akit szeret, van még egy fia. 

— Van még egy fiam, szólt egy egész percnyi 
kinos szünet után, tompa csendes hangon Papp Samu. 
— De lesz-e, ha megtudja e borzasztó csapást? — 
S ha elbírja viselni ezt a gyászt, vajon az én fiam-e 
az, vagy egy idegen, kit az örökrész megkétszerező-
désének reménye indit a keresztényi türelemre és meg-
nyugvásra, hogy lelkemben egyszerre megvetés és 
gyűlöletté váljon minden ami eddig szeretet volt 
iránta ? 

Oh jobb volna, ha nem volna fiam; mert ha 
ő el bírja viselni a borzasztó csapást, akkor ez az 
ember idegen lesz nekem, kialszik keblemből min-
den vonzalom iránta. — S akkor nekem jobb ha 
élve temetnek el, hogy ön húsomat tépve jussak oda, 
hol ők várnak reám, — abjl ti vagytok lelkem an-
gyalai ! 

(Folytatása követkaxik.) 
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biakat a csongrádi iskola régiségtárának fogják aján 
dékozni. Farkas Sándor csongrádvidéki régiségbuvár 
legközelebb meg fogja vizsgálni e leleteket, hogy 
megállapítsa, mely időből való lehel a temető. A 
feltalált ősrégi temető már abból a szempontból is 
kiválóan érdekes, minthogy Pusztaszer ott van a 
közelben. 

— Artézi kutak a községekben. A 
községeknek egészséges ivóvízzel való ellátása ugy 
közgazdasági, mint közegészségi tekintetben egyíránt 
fontos. Ez a czél leginkább ártézi kutak fúrása által 
volna megvalósítható. A földmivelésúgyi miniszter, 
hogy ily kutaknak minél nagyobb számban való 
furatását lehetővé tegye, értesülésünk szerint, az ér-
dekelteknek ugy geologiai, mint műszaki közegeit 
rendelkezésére kívánja bocsátani, hogy az artézi 
kutak fúrására nézve azoknak szaktanácsot adjanak. 
A miniszter a törvényhatóságok utján tudomására 
fogja hozni a községeknek, hogy az ártézi kutakat 
fúratni akaró érdekeltek kérelmére intézkedni f o g a : 
iránt, hogy a geologiai szakértő a helyszínén meg-
jelenvén, a talaj- és vízviszonyokra vonatkozólag a 
szükségez felvilágosításokat megadja. Az érdekeltek 
feladata azután, hogy a geologus szakvéleménye 
alapján a kútfúrási vállalkozókkal megegyezésre 
jussanak. A miniszter azonban ezt a feladatot is 
megakarja könnyíteni s gondoskodni fog arról, hogy 
a vállalkozókkal való versenytárgyalás feltételei, nem-
különben a kiviteli módozatok, a közegészségi szol-
gálattal megbízott kultúrmérnök utmutatása mellett 
állapíttassanak meg és az egész műszaki müvelet 
keresztülvitele is annak felügyelete alatt történjék. 
Ama községeknek, melyek ártézi kutakat fúratni kí-
vánnak, ez iránti kérvényüket egyenesen a földmi-
vnlésügyi miniszterhez kell felterjeszteni. A vízjogi 
törvény az ily ártézi kutak fúrását — a már létező 
hasonló müvektől megállapított távolságon tul — 
hatósági engedélyhez nem köti ugyan, miután azon-
ban a különböző földtani és furásviszonyoknál fogva 
az ujabb müvek létesitése a már meglevőket veszé-
lyeztethetné : ezért az érdekeltek jól teszik, ha az 
ártézi kutak fúrásának engedélyezése iránt saját ér-
dekükben, a szükséges lépéseket előbb megteszik. 
Legközelebb visszatérünk e fontos tárgyra. 

— Az angol bank. Egy franczia lap mun-
katársa Londonban járván, abban a ritka szerencsé-
ben részesült, hogy megnézhette az angol bank belső 
helyiségeit, melyekbe idegen csak nagy ritkán pillant-
hat be. így irja le a látottakat: 

Először a bullión-officzebe jut az ember, a hol 
a bankba befolyó vagy általa kiadott arany- és 
ezüzt-pénzt ellenőrzik. Ez egy nagy mérlegen történik, 
mely egy nagy üvegszekrényben áll, B melyen 2000 
kilogrammot lehet megmérni. Víz hozza működésbe, 
s érzékenysége olyan, hogy 28 milligr.-nyi különb 
séget már kimutat. Ha egy levélbélyeget tesznek 
egyik serpenyőjébe, a mutató rögtön megmozdul. 
Ha egy aranypénz vagy aranyrud a legcsekélyebbel 
töhbet nyom, rögtön megszólal egy elektromos csön-
getyü figyelmezteti a tisztviselőket. Innen egy elektro-
mos fénynyel világított helyiségbe jutunk, melyben 
ezrével feküsznek az aranyrudak. Polczokra vannak 
rakva, vagy erre való talyigákon hevernek, melyek 
mindegyike 1.600,000 frt-nyi aranyat bír meg. Egy 
másik külön helyiségben vizsgálják a bankba érke-
zett aranyakat abból a szempontból, hogy a meg-
állapított legkisebb súlyt megütik-e. Sarokba rakva 
állanak az aranyak s danbonkint csúsznak egy 
mérlegre, n.ely ugy van berendezve hogy ha a pénz-
darab megüti a sulymínimuraot, magától a mérleg 
alatt jobb felől, ha nem üti meg, a mérleg alatt 
balfelől álló szekrénybe hull. Ez utóbbi esetben egy 
góp mindjárt fel is darabolja a pénzeket. A mérle-
gek egy perc alatt 26 darab aranyat mérnek meg. 
Az angol bankban az a szabály, hogy mindig csak 
újdonatúj bankjegyeket adnak ki, a befolyó használt 
bankókat azonban nem semmisitik meg, hanem el-
teszik. Ehhez is tekintélyes helyiségre van szükség. 
Ilikor a franczia ott járt, szekrényekbe rakva 77745000 
darab bankó hevert a bankban, melyekből ha egy-
másra rakjuk őket, egy kilencz kilometer, több 
mint egy mértföld magas oszlop származott 
volna. Sulyuk 90 tonna, értékük 17 milliárd 
frt. • bank utalványatt nagy, rézből való gé-
peken kettesével nyomtatják a legerősebb papiroson. 
Érdekes, hogy a nyomtatáshoz szükséges fekete fes-
téket megszenesitett szőllóvenyigéDŐl készítik. A bank 
kincstárát, melyből a rendes használatra való pénz-
tárak meritsnik, nagy vasszakrénjek töltik mag, 

melyekben az arany 2000 font sterlinget tartó 
zacskókban, a bankók egy millió font ster-
linges csomókban vannak elhelyezve. Éhben a 
kincstárban átlag 800 millió forint van. A bank őr-
zésére 34 ember van, kik állandóan éles töltésű 
fegyverekkel vannak ellátva, azonkívül pedig a titkos 
rendőrök egész serege, a kik minoen egyes belépőt 
szemmel tartanak. Ha valaki hamis bankót ád be a 
pénztárnál, az illető pénztáros rögtön elektromos 
uton ád jelt a bejáratnál álló őröknek. 

— A fa ln legénye. Kisteleknek kiváló alakja 
a jeles Sisák József, aki már elküldött falulegényi 
minőségében egy embert a másvilágra s ezért le is 
ült a börtönben bárom esztendőtt. Ma megint a 
törvény elé állították. Még a nyáron történt mtg, 
hogy Sisák nagyot mulatott egyik kisteleki korcs-
mában. A banda búzta, Sisák ivott s ugy állott a 
dolog, hogy okvetlenül lesz egy kis parázsverekedés. 
A kisbíró ennélfogva, hogy megszűnjön a duhajkodás, 
eltiltotta a czigányoknak a hegedűlést. Sisák azonban 
nem volt egészen megelégedve ezzel az intézkedéssel 
s ezt az által fejezte ki, hogy egy sörösüveget vágott 
a kisbíró fejéhez. A visszaeső bűnöst a törvényszék 
két évi börtönre ítélte el. 

— Sajt mint ágyúgolyó. Az argentínai 
köztársaság és Montevideo közötti háború idején 
Montevideo részéről Con volt a vezér, míg Buenos-
Ayrest Brown admirális védte. A harcz folyamán 
mindkét fél elpazarolta már töltényeit. Ekkor egy 
hadnagy igy szólt Conhoz: 

— Mit tegyünk mostP Egyetlenegy golyónk 
sínesen, pedig az ellenség nem tágít? 

— Van még puskaporunk ? kérdezte a vezér. 
— Igen az van bőven. 
— Ma reggelire nem kőkeménységü hollandi 

sajtot ettünk? 
— Igenis, bele is törött a késem. 
— Hány darab van még belőle? 
— Vagy három tucat, 
— Beleillenek a sajtok az ágyucsőbe? 
— Igazán, ezt meg kell kisérlenünk. 
Néhány perczczel később az ellenség legnagyobb 

bámulatára a Santa Mariáról újból tüzelni kezdettek. 
Egy löveg szorosan Brown admirális mellett fúródott 
a főárboezba, azután ezernyi kis darabra pattant szét. 

— Ugyan miféle golyóval tölti meg agyúit az 
ellenség? — kérdezte Brown. 

A legközelebbi golyó két embert leterített, 
sajátságos csattanással a földre zuhant és ott apró 
darabkákra pattant szét. így jöttek egymásután a 
csodálatos golyók Con hajójáról és csak nagy so-
kára tudta meg az ellenség, hogy sajtból való go-
lyók elől volt kénytelen hátrálni. 

— A haladás mostohái voltak minded-
dig a vidéki nagyobD városok lakói. A gőz és a vil-
lám a mi időnk áldásos fegyvere, de a vele járó 
áldásból a vidék vajmi keveset élvezett. Noha az ér-
deklődésen kivül ezer politikai és gazdasági érdek 
fűződik minden nagyobb eseményhez, ekkoráig nem 
történt gondoskodás, hogy ez események hire teljesen 
megbízható formáoan es a lehető legrövidebb idő 
alatt elérkezzék az ország minden részébe. A vidék 
majdnem teljes egy nappal későbben értesült min-
den nagyobb eseményről, minta főváros,majdnem tel-
jes egy nappal elmaradta világtól. Ezt az egy napot, ezt 
az elveszett időt szerzi vissza a vidéknek a Pesti Napló, 
mely december közepétől uj alakban, uj szervezettel 
jelenik meg olykép, hogy estilapját már a déli gyors-
vonatok szétvihetik mindenfelé az országna. Egy fél 
nappal közelebb hozza a «Pesti Napló" a vidéket a 
világhoz, de azonfelül azon lesz, hogy olyan újságot 
adjon a közönség kezébe, mely nemcsak a megér-
kezés idejére, hanem a tartalom gazdagságára és 
megbízhatóságára is felülmúlja a többi lapokat. Egé-
szen újonnan rendezte be nyomdáját, két hatalmas 
rotációsgépet állítván fel, melyek nyomják, hajtogat-
ják, felvágják és egyúttal összeenyvezik az egyes 
lapokat, ugy hogy a Pesti Napló minden egyes — 
16—24 oldalra terjedő száma — egy-egy füzet lesz, 
teljesen kimerítő tükre az elmúlt napnak. Kitűnően 
szervezett szerkesztőség gondoskodik a lap szellemi 
tartalmáról, nagy és kiváló szakemberekből álló ki-
adóhivatal intézi a gyors ós ügyes expedíciót. A 
szerkesztőség élén a főszerkesztő és kiadótulajdonos 
ilj. Ábrányi Kornél országgyűlési képviselő áll, s a 
felelős szerkesztő Barna Izidor és helyettes szerkesztő 
Káinoki Izidor mellett olyan kiváló erőkből össze-
állított redakció működik, mely már egymagában 
teljes garancia a lap jeles volta mellett. Örömmel 
üdvözöljük tehát az újonnan szervezett Pesti Nap-
ló-t, s mikor a vidéki közönségnek is a legmelegeb-
ben ajánljuk e lapot, felhivjuk olvasóink figyelmét 
hirdetési rovatunkra, ahol az előfizetési feltételek 
olvashatók. 

Felhívás 
a helybeli ipari és kereskedelmi alkal-

mazottakhoz. 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara elhatá-

rozta, hogy az ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
részére a tél folyamán vasárnapi nyilvános előadá-
sok rendezéséről kíván gondoskodni kerületének azon 
nagyobb városaiban, melyekben ily előadások tartá-
sára egyrészt fölolvasókat nyerhet meg, másfelől pe-
dig bizonyságot szerezhet, hogy az előadásokat az 
azokra utaltak kellő számban fogják látogatni. 

E czélból nevezett iparkamara engem azzal bí-
zott meg, hogy egy arra a czélra megalakítandó 
bizottsággal egyetértve ily előadások előkészítéséről 
és rendezéséről gondoskodjam. Miután erre nézve 
az előkészületek megtétettek, felhívom s felkérem az 
érdekelt helybeli ipari és kereskedelmi alkalmazot-
takat s általában az iparos és kereskedői osztályt, 
hogy ezen előadásokat, melyek mától keedve minden 
második vasárnap délután 3 órakor a helybeli ipar-
testületi hós (czéhház) nagytermében fognak meg-
tartatni, minél nagyobb számban szíveskedjenek 
látogatni, mert ettől van függővé téve a további 
előadások folytatása. Az előadások sorát ma alul-
írott fogja megkezdeni, a következő felolvasók sor-
rendje annak idején a helybeli lápokban fog kö-
zöltetni. 

S?entes, 1892. dec. 2. 
Balássovits Norbert, 

bix. elnök. 

ELHALTAK NÉVSORA 
1892. november 26-tól deczember — 3-ig. 
Balla anna, 10 hónapos, hártyás toroklob. — Félegyházi 

Török János, 45 éves, süly. — Biró Anna, 30 éves, tüdövész, 
— Mikec Lidia, 32 éves, értömülés. — Gombos Anna, 79 éve«, 
aggkór. — Szabó Imre, 62 éves, szívbaj. — Nagy Ferenc, 2 
órás, születési gyengeség. — Kiss Sándor, 6 éves, roncsoló to-
roklob. — Pája Bálint, 2i/a éves, agykérlob. — Fazekas János, 
60 éves, agyszélhüdés. — Kun Lidia, l/a napos, születési gyen" 
geség. — Balogh Sándor, 4 éves, agykérlob. — Pataki Rozá-
lia, 4 éves, hártyás gégelob. — Varga László, 40 éves, hagy-
máz. — Gulyás Dániel, l l / i éves, bélhorut. — Vinee Ferenc. 
2 éves, tüdőhurut. 

S Z E N T E S I P I A C I A R A K . 
Szentes, 1892. decz. 3. 

Pompás jó utunk van s ezért piaezunkra igen 
nagy a behozatal. Gabna piaezunk azonban vidékről 
ide szállított kukoricából és kevés árpából áll, a 
melynek ára pár hét óta jelentékenyen vissza esett. 

Buza ára a hét folytán 5 — 10 krral szilárdult, 
de termelőink igen tartózkodók, mert sokkal na-
gyobb áremelkedést remélnek tavaszra. 

A következő árakat jegyezhetjük: 
Buza 78—79 kilós mmja 7.20 7.30 frt. 76—77 

kilós mmja 7. 7.10 frt. 7 4 - 7 5 kilós mmja 6.70 
6.80 frt. 

Árpa köble 4.50 frt, mmja 4 frt 6 0 - 7 0 kr. 
Kukoricza mmja 4.50 frt, köble 4.20 frt. 
Zab köble 3.60 frt. 
Heremag mmja 38—40 frt. 
Szalonna mmja 40 frt. 
Hízott sertés tiszta vágásra 3 6 - 3 7 kr. kiként. 

Legfinomabb rozsa-kü'önlegességü 

p a p r i k á t 
mindenkor friss minőségben szállítunk leg-
szebb vörös színben, zamatos, valódi minő 
ségért jótállás mellett 5 kilós posta cso-
magokban 

f r t 3 . 3 5 
utánvét mellett bérmentve minden posta-
állomáshoz. 

KLEIN M. és K. Budapesten. 

Szántó Dániel 
II. t. 347. számú házánál egy b o l t h e l y i s é g 
á l v á n y n y & l e g y ü t t azonnal bérbe kiadó; 
esetleg a bolti álvany (stellars) külön is eladó. 

Eladó ház. 
A kisérben a rom. kaht. templom közelében 
egy 3 szobából, zárt-konyhából, éléskamrából, 
istálló, sertésól és szép kerthelyiségből uriasan 
berendezett ház eladó. Hol megmondja lapunk 

kiadó-hivatal. 

ifj. Pataki Jánosnak 
a vekerzugi tanyáján egy nyolez öles kazal 
buzaszalmája és egy nyolc öles törek kazalja 

vau eladóy értekezni III. t. 4 6 | sz alatt, 



i n 
SZENTESI LAP. 

4. oldal. 

PESTI NAPLÓ 
¿fölveszi r ég i , e redet i a l a k j á t ! 

december 18-ikától kezdve naponkint két-
szer legalább 16—84 oldalnyi teriedelemben 

fői vágva és ragasztva jelenik meg. 

rí? 

főszerkesztője és kiadótulajdonosa : 

itj. Ábrányi Kornél 0 5 S s i 

felelős szerkesztője. B a r n a l z i d o i 

politikai pártoktól teljesen független 

szerkesztősége egészen újra, — az ország 
legjelesebb hirlapiróiból — alakult, 

bel- és külföldi tudósításai, hirei és táv-
iratai frisek és eredetiek lesznek s a leg-

megbízhatóbb forrásokból erednek, 

ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági rova-
tát kitűnő szakirók szerkesztik, 

bel- és külföldi tőzsde rovata mindig pon-
tos és megbízható lesz, 

nagy gondot fordit szépirodalmi rovatára, 
hol mindig a legkiválóbb irók neveivel ta-

lálkozik az olvasó, 

regényei és tárcái élénkek lesznek és a kö-
zönségnek kellemes olvasmányul fognak 

szolgálni. 

A PESTI NAPLÓ karácsonyi száma feltűnést keltő közleménynyel lepi meg olvasóit. 

A P E S T I i\ A P L 6 e lőf izetés i á r a i : 

E g é s z é v r e 14 f o r i n t = 2 8 k o r o n a 
F é l é v r e 7 „ = 1 4 
N e g y e d é v r e 3 , 5 0 = 7 
1 h ó n a p r a 1 . 2 0 = 2 , 4 0 fillér. 

M F * E g y e a p é l d á n y o k m i n d e n h i r l a p k e r e s k e d é s b e n k a p h a t ó k 5 k r é r t = 1 0 fillérért 

A Pesti Napló előfizetési ára (naponkint kétszeri posta küldéssel, reggel és a 
délutáni gyorsvonatokkal) 

E g é u é v r e 2 0 f o r i n t = 4 0 k o r o n a 
F é l é v r e 1 0 „ = 2 0 
N e g y e d é v r e 5 „ = 1 0 , 
1 h ó n a p r a . . . . . . 1 . 7 0 = 3 , 4 0 fillér. 

A Pesti Napló délutáni kiadása Budapestről a délután 3 óra előtt 
induló gyorsvonatokkal indittatik s minden vidéki városban még a 
megjelenés napján az ujságelárusitóknál 4 krajczárért = 8 fillérért 

kapható lesz. 
A Pesti Napló szerkesztősége 

Budapest, Ferenciek tere 3. sz. 
A Pesti Napló kiadóhivatala 

Budapest, Ferenciek tere (Bazár-épület.) 

A ki a Pesti Naplóra előfizet, az december 18-ikától január 1-éig a 
lapot ingyen kapja, ugy, hogy az előfizetés csak január 1-én kezdődik. 
Mutatványszámokat december 18-ikától kivánatra egy hétig ingyen küld 

a PESTI NAPLÓ kiadóhivatala. 
S m l « , I89S. Nyomatait Sima f t f i o i gyanajtéján. 




