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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Csató ur — a kis hamis. 
Soha nem hanyatló éber figyelemmel, 

soha nem lazuló feszült érdeklődéssel nyug-
szik tekintetünk folyton, a nemes vármegye 
diszes palotáján. 

Kíváncsiságunk gazdagon van kielégítve, 
mert alüan a modern boszorkánykonyhában 
csoda-dolgokat müveinek mindig. 

És bűvészkedésük nem válik unalmassá, 
egyhangúvá soha ; mivelhogy nagy benne a 
— változatosság. Kifogyhatatlanok a lelemé-
nyességben, s nap nap után képesek valami 
körmönfont stiklit megcselekedni. 

Uram teremtőm, ha annyi észt, annyi 
buzgóságot, annyi ügyességet fordítanának a 
jóra, mint a mennyit elpazarolnak a rosszra, 
milyen áldásos, milyen szép dolgokat művel-
hetnének azok a tisztelt urak ! 

De elvadult erkölcsi érzékük, gyűlölettől 
áthaiott sivár lelkük nem ismer nemesebb 
ambicziót, mint a saját önző érdekeik istápo-
lását, nem ismer magasabb czélt, mint a vár-
megyei ellenzék kijátszását. 

Ebben sántikál most megint az érdemes 
alispán ur. Egy „császár metszést-1 szeretne 
ejteni a vármegyei ellenzéken, a kis hamis. 
De ebbe már ismét beletörik a bicskája. 

A közigazgatási bizottságot, mely mai 
összeállításában egészen a vármegyei kormány-
zat képére van formálva, s mely épen ezért 
mindig hűséges és engedelmes eszköz volt az 
alispán urék kezében, szeretné jövőre is a 
mostani elemekről összealkotni. 

Igen ám, de az a bökkenő, hogy a me-
gyebizottsági tagok választásánál az ellenzék 
előreláthatólag, az egész vonalon, diadalmas-
kodni fog, s igy számban és eiöben gyara-
podva, a megyebizottságban meg fogja törni 
a pákuliczok uralmát. 

Ha ezt az időpontot bevárnák, akkor 
mérget lehet rávenni, hogy az uj megyebi-
zottság az uj közigazgatási bizottságot nem 
az alispán urék inye szerint alakítaná meg, ha-
nem a pákulicz farkasok közé bizonyára bevá-
lasztana egy néhány ellenzéki Nimródot. 

Mit csinált hát a csintalan Csató urí 
Kapta magát, fölvette a folyó hó 17-iki megyei 
közgyűlés tárgysorozatába a közigazgatási bi-
zottság újra alakítását is, remélvén, hogy igy, 
a mai szervilis többség segélyével, sikerülend 
neki a közigazgatási bizottságba a maga pá-
kulicz pajtásait becsempészni; s ekkép, ha a 
közgyűlésben nem is, de a nagy hatáskörű 
közigazgatási bizottságban jövőre is teljes 
virágában fentarthatja a pákulicz uralmat. 

Mellesleg megjegyezve, magának Csató 
urnák nem lenne ebből a csínyből valami 
fölöttébb sok előnye és haszna, mivelhogy az 
ő alispánsága tudvalevőleg már csak pünkösti 
királyság. De azért magasabb érdekek mégis 

azt követelik, hogy ennek a jogtalan kísérlet 
nek egész erőnkkel útját álljuk. 

Útját álljuk nemcsak az ellenzék, hanem 
az igazság és a törvényes jog érdekében is. 

Nem kell ahoz törvénytudomány, csak 
egészséges jogérzet és egy csepp józan ész, 
hogy az alispán ur kísérletének abszurd vol-
tát, mindenki, első tekintetre beláthassa. 

Mert mi az a közigazgatási bizottság ) 
Magának a megyei bizottságnak állandó meg-
bízottja, delegácziója. 

Már most, midőn magának a megyebi-
zottságnak mandátuma a folyó év végével 
részben lejár, hogyan volna jogosítva ez a 
megbízatását vesztett bizottság magát a jö-
vőre is képviseltetni a közigazgatási bizott-
ságban ? Hiszen holt embert senki sem képvi-
selhet, csak az örökösöket. 

Az örökösök pedig ebben az esetben a 
majdan megválasztandó megyebizottsági tagok 
lesznek. Ezeknek abbeli jogát, hogy a vár-
megye legfontosabb delegácziójában, a köz-
igazgatási bizottságban képviseltessék magu-
kat, a mostani megyebizottsági tagok nem 
uzurpálhatják. 

Aztán micsoda abszurdum volna az, 
ha a most már haldokló megyebizottság, élete 
végső perczeiben, olyan tagokat választana 
be a közigazgatási bizottságba, a kik nem 
lesznek újra megválasztva megyei képviselőkké 
s igy nem lesznek tagjai annak a testületnek, 
melynek delegácziója a közigazgatási bizottság ? 

Avagy micsoda abszurdom volna az, ha 
az uj megyebizottsági tagok közül olyanok, a 
kikkel az uj többség magát a közigazgatási 
bizottságban képviseltetni kívánná, évek során 
át ki volnának zárva abból a bizottságból?.. . 

. . . Oh, kedves Csató ur, talán ideje 
volna már egyszer fölhagyni a csintalanko-
dással. Hiszen a stiklik korszaka immár visz-
szahozhatatlanul lejárt, s az efféle kísérletek 
rendre csütörtököt mondanak. 

Hagyjon fel hát a játékkal — kis hamis! 
Mert mi tovább csakugyan nem játszunk, 
összetépjük a babaruhát, s aztán majd a — 
körmöcskéjére is találunk koppintgatni! 

H á t f á j ? . . . 
A legközelebbi városi közgyűlés kérlelhetlen 

szigorral, járt el egy pár hanyag tisztviselővel szemben 
Kérlelhetlenül de igazságosan. Es ezzel sem többet, sem 
kevesebbet nem tett : mint a mit törvény szerint 
tennie kellett. Az a felügyelet, melyet a törvény a 
községi tisztviselővel szemben a képviselőtestületnek 
engedélyez: nemcsak jog, hanem kötelesség is; mely-
nek meg nem tartása egyértelmű a kötelesség sze-
géssel. 

Jól van, mi szívesen concedáljuk, hogy a tör-
vény szavainak merev alkalmazása sokszor méltat-
lanságra vezet. Több oldalról hallottuk, hogy a pá-
kuliczok panaszkodnak, hogy a közgyűlés tulszigo-
ruau járt el, midőn Sulcz Károly adóügyi tau«csnokot 

és Balogh Ferencz iktatót állásától felfüggesztette. 
Talán sokkal filantropikusabban cselekszik vala, 
ha szemet huny a nagymérvű kötelesség mulasztás 
és hivatalos hatalommal való visszaélés előtt s a 
vétkes tisztviselőket hagyja tovább is a megkezdett 
uton haladni. 

De hát Istenem ! Ki tanította meg a képviselő-
testületet arra, hogy a törvény rideg szavaitól kö-
nyörületet nem lehet esdekelni ? 
Ki adta először a tanitást, hogy a törvény rideg 
szavai megett nincs élet, nincs kivétel és nincs mél-
tányosság ? 

Ki hangoztatta fennen, hogy egy nagy város 
minden óhajának, minden törekvésének el kell né-
mulni a törvény rendelkezésével szemben P Senki más 
mint maga a varmegye s annak gyönyörűséges alispán-
jai, kik Stammer Sándortól kezdve Csató Zsigmondig 
egytől-egyig arra tanították a képviselőtestületet, hogy 
nem csak a becsülettel és tisztességgel alkalmazott, 
hanem a perfidmódon félrecsavart törvény előtt is 
meg kell hajolni! És éppen ennek a két tisztviselő-
nek, a kik Csongradmegye hírhedt alispánjainak s 
általában a megyei hatalomnak nrndig vak szolgájai 
és mindenre kész csatlósai voltak, — még a neki* ke-
nyeret adó képviselőtestülettel szemben i s : éppen 
nem lehet okuk panaszkodni a fölött a szigorúság 
fölött, melyet velők a képviselőtestület gyakorolt, 
mert hisz ők ugyanezen iránynak voltak hűséges 
támogatói s adott alkalommal, másokkal szemben 
alkalmazói is. 

A mérték tehát, melyet velők szemben alkal-
maztak : a tőrvény mértéke, s egy cseppet sem mért 
szigorúbban a képviselőtestület, mint a minő mér-
tékkel mért az alispán, a polgármesteri és főjegyzői 
választás alkalmával a kandidacionális jog szemér-
metlen magyarázatával a képviselőtestületnek. 

Sietünk tehát megnyugtatni ugy a két köteles-
ségmulasztó tisztviselőt, mint nagybecsű pártfogóikat, 
hogy velők is csak az történt, a mi inas emberfiával, 
azzal a különbséggel, hogy a mig például dr. Filó 
Tihamér és Tóth Kálmánnal szómban elég oknak 
látszott a felfüggesztésre és elmozditasra a megyei 
hatalommal szemben elfoglalt part-álláspont, — 
addig Sulcz Károly és Balogh Ferencz egy-
szerűen nem teljesítették azt a kötelességet, me-
lyet a törvény és hivatali esküjök rájuk nézve 
előirt. 

A mi a törvényesség kérdését illeti: azzal tehát 
végeztünk volna. 

Hatra volna még a méltányosság és kíméletes-
ség szempontjából bírálni meg a dolgot. 

Nohát mi erre is készek vagyunk. S előre is 
biztositjuk azokat a tisztelt emberbarátokat, kik Sulcz 
Károly és Balogh Ferenczet illetőleg az ekzisztencialis 
és családi kérdésekkel szemben magasabb erkölcsi 
piedestálra helyezkednek, hogy az erkölcsi mérték-
nek ugyan azt a mérő vesszőjét alkalmazzuk prote-
zsákjaikkal szemben, mint a minő mértéket alkal-
maztak ők Sima Ferencz, Balogh János, dr. Filó 
Tihamér és Tóth Kálmánnal szemben. 

Sőt még méltányosabbak leszünk. 
Gyerünk csak sorba. 
Balogh János ellen, mert annak egyenes jelleme, 

a megyei intéző körök által ¡rányitott nyomorult 
rendszerrel, meg nem férhetett: gyalázatos hajszát 
indítanak. A bajsza következménye az volt, hogy 
Balogh János a megyei árvaszéki elnökségről le-
mondott. 

A megyei bizottság a lemondást sajná-
lattal veszi tudomásul s Balogh érdemeit jegyző-
kjpnyvoe iktatja. A szentesi közönség előre örül. 



S. oldal 
hogy Balogh Jánost polgármesteréül nyerheti meg, 
• tömörül mellette a képviselőtestület szine-java. 

S mikor a választást megelőzőleg a kandidá-
cióra kerül a sor, Stammer volt alispán elköveti azt 
a visszaélést, hogy ugyanazt a Balogh Jánost, a 
kinek érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja egy törvény-
hatóság, Szentes város polgármesteri állására kan-
didálni sem engedi, hanem epy törpe nrnoritás és 
zsandár-szuronyok segítségével polgármesternek ne-
vez ki egy: Tasnádi Antalt. 

A kik nem ismerd Balogh János vagyoni ós 
családi viszonyait, hát azókat felvilágosítjuk, hogy 
Balogh János egy tekintélyes vagyont költött el Szen-
tes város szolgálatában és érdekéből, s hogy az 
illető nős és családapa, a ki családját hivatalos 
fizetéséből tartotta fenn. 

Sima Ferencz ellen, mer* a Zs;linszkv—Stara-
mer-féle rendszer ellen élet halál harczot folytatott 
ós, mert becsületes közigazgatást akart: még aláva-
lóbb hajsza folyt. Nincs az a gyalázatos eszköz, me-
lyet vagyoni tőnkretételére, becsülete megcsorbítá-
sára alkalmazásba ne vettek volna. Az ármentesítő 
társulatnál elfoglalt szakasz igazgatói állását Szen-
tes város nagy fia, Fekete Márton hathatós közre-
működésével beszüntették. (Nem is szóllunk arról, 
hogy a szakasz igazgatói fizetésen, milyen testvéries 
osztozkodás történt.) 

Sőt hogy Sima Ferencztől egjszersmindenkorra 
megszabaduljanak, a töm^gos párbajra való kihívá-
sok által, egyenesen életére törtek. Simát a tápéi 
kerület országos képviselőjévé választja meg. A vá-
lasztás ellen petitiót nyújtanak be s kiviszik kormányi 
segítséggel, hogy a választás megsemmisíttetik s hogy 
még tetőzve legyen a gyalázatos hajsza, elkövettetik 
Aloertényivel ellene a tápéi gvalázatos s'iklit. £s 
mindezt azért, hogy az ellenzék félelmes és rettent-
hetlen vezérét anyagilag tönkre tegyék, erkölcsileg 
lehetetlenítsék. 

A kik talán Sima Ferencz anyagi és c«abd; 

viszonyait nem ismernék: azoknak m?gsu;juk, hogy 
legfőbb jövedelme szakasz igazgatói fizetése volt, s 
hogy az illető nős családos s 6 gyermek apja. 

Dr. Filó Tihamér igen fiatal korában kerül 
Szentes város főjegyzői székébe. Ifjú heve elragadja 
s Stammer alispán ablaka alatt a ,Jaj de hunczut' 
kezdetű nótát huzatja el. Ezért a fiatalos csínyért 
hivatal vesztéssel és erkölcsi pellengérrel, büntetik 
azt a fiatal embert, ki a szorgalom becsületesség ég 
szivjósag példányképe volt s a kit hivatalos műkö-
désében soha gáncs, csak dicséret ért. 

Pedig ennek a Filó Tihamérnak is Ősz öreg 
atyja, szerető édes anyja és testvérei vannak s egye-
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Jó barátok és ellenségek. 
— Regény. — 9 folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 

Bene Irén. még akkor is zokogott, mikor haza 
ért. — Haza, honnan apai engedelem nélkül ment 
el barátnéja és ennek édes anyja ravatalához, hogy 
részvét könyét kicsorditsa a kettős koporsó mellett, 
hol apja halálos ellensege állt összetörve, megsem-
misítve. 

Bene Tamás fenyegetése, apai szigora nem volt 
képes leányát eltántorítani azon elhatározástól, hogy 
elmegy A halottas házhoz, hol már nem volt tíz 
esztendő óta; de hova mindannyiszor hazáig kísérte 
Papp Ilonát valahányszor csak találkoztak; mert 
hiszen a két gyermek apjaík gyűlölködése daczára 
szerette egymást s a szeretetnek minden alkalommal 
szüleik láttára is kifejezést adtak. — S Bene Tamás 
soha nem pirongatta meg leányát azért, ha hallotta, 
vagy látta, hogy ez Papp Ilonnal bálban vagy bár-
mely más nyilvános helyen a legmelegebb barátné-
ként viselte magát; de isten mentsen, ha azt meg-
hallotta, vagy megtudta volna, hogy leánya betette 
lábát halálos ellensége házába. — Ezt tudta Bene 
Irén es nem is cselekedte ezt soha; de most, mikor 
barátnéja ravatalon feküdt, megmondta, hogy megy 
ós ment apja minden tiltakozása és fenyegetése 
ellenére. 

— Éppen a legkegyetlenebb szóváltás folyt apja 
és anyja között a leány engedeUensóge miatt, mikor 
IróA zokogva a szobába lépett. 
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düli jövedelmét a főjegyzői állásból élvezett fizetése 
képezte. 

Tóth Kálmán adóügyi tanacsnok nemes awbi-
tióval él hivatalának. Segít ott a hol lehet, az adó-
val agyon zaklatott polgárokon. Nem nyuz, nem oa-
sáskodik s az adóbehajtásnál a befolyt adóösszeg 
után jutalomra és perczentre nem számit. 

De hát ő is Simapárti ember volt s olyan mu-
lasztás miatt, mely őt nem is terhelhette, hivatal 
vesztésre ítéltetik. 

Mit tartozik a bósszu vágyára, hogy Tóth Kál-
mán még akkor vagyontalan volt s a méltatlan sé-
relem a szerető hitvest ágyba dönti, s az aggódó 
beteg, anyát a sírba kergeti! 

Hát talán jobb lesz azt a méltányosságot és 
kiméletességet nem emlegetni. És ugyan mit tett az 
a pedáns és jó lelkűnek híresztelt Sulcz Károly és 
Balogh Ferencz, mikor az elősorolt méltatlanságok-
ról tudomást szerzett. 

Oh! a jó lelkű Sulcz Károly beleült egy kis 
alispáni kandidácziónális manipuláczió segítségével 
Tóth Kálmán örökébe, egyébbként pedig Balogh Fe-
renczczel, a megyei párt által a meghurczolások és 
hivatal fosztogatások fölött a Kaszinóban tartott 
banketteken ivának nagy áldomást. 

Aztán mondja valaki, hogy Szentes város kép-
viselőtestülete igazságtalan és kíméletlen! 

* * 
* 

Tisztelt munkatársunk talán nem fogja rossz 
néven venni, ha czikkének ama részére, mely lapunk 
főszerkesztőjének személyével foglalkozik, egy észre-
vételt teszünk. 

Észrevételünk az, hogy főszerkesztőnk abszolúte 
semmi sérelmet nem lát szakaszigazgatói állásának 
beszüntetéséten, s e czimen sem Fekete Márton ur el 
len, sem más ellen, semmi keserűséget nem táplál. 
Mert ő már 1Ő88 ban, midőn még talán Fekete ur 
agyában sem fordult meg a szakaszigazgatóság be-
szüntetése, le akart mondani állásáról, ugy véleked 
vén, hogy mint magánember, függetlenebbül felelhet 
meg közéleti feladatanak. S csak barátai és legköz-
vetlenebb hivatalos környezete kérésének engedve 
állott el lemondási szándékától. 

A mi pedig a szakaszigazgatói fizetésen való test-
véries megosztozást illeti, ezt a kérdést most még nem 
kívánjuk bolygatni. Tehát: spongyát rá ! Szerk. 

Levél a főszerkesztőhöz. 
Kedves barátom ! 

Lapod f. évi decz. 6-án megjelent 143-ik 
számában, — mely azonban a hófúvások 

— Olyan vad makacs mint te vagy monda az apa. 
— Olyan megátalkodott engedetlen mint te vagy, 

vágott vissza Benéné; de azt a megátalkodottságot, 
mely ma nyilatkozott benne, szeretem, örülök rajta 
és megcsókolom érte ha haza jön. 

— Ugy ugy anyám, szólt a leány és zokogva 
borult anyja nyakába ölelj meg, csokolj meg; mert 
a legnagyobb emberbaráti, a lcgnagyjbb keresztényi 
cselekedetet műveltem, hogy: beléptem Papp Samu 
hazába. — Felszántottam egy pillanatra egy kegyet-
lenül lesulytott ember patakzó könyét, enyhítettem 
fájdalmat, melyet viselt valaha ember földön. Oh ha 
látnátok azt a szerencsétlen embert ? ! Oh apám, ha 
látnád, megbocsátanál neki. 

— Soha! kiáltott föl Bene Tamás ridegen, 
fenyegető mozdulattal. 

— Apám menj el és látogasd meg Samu bá-
csit. — Menj el, kér, hogy menj és lásd őt porig 
megalázva, ö maga mondta, hogy: most már nincs 
okod rá haragudni, mert elérted czélod. beteljesedett 
rajta kívánságod, hogy; Isten megverte, nyomorul-
tabbá tette az utolsó koldusnál. — Oh édes jó apám, 
esdekelt a leány, menj el, menj, enyhítsd fájdalmát 
egy kegyetlenül lesújtott embernek. Ha látnád őt 
amint én láttam, simái te is . . . . 

— En, riadt fel Bene Tamás, te szerencsétlen 
meddig élsz még vissza türelmemmel ? — Tudod e, 
hogy lelkemet fenekestől forgattad i'sl, hogy annak 
az embernek házába betetted a lábad ? — Tudod-e, 
hogy ezt ón nem engedtem meg neked, tudod-e, 
hogy az az ember egész óletem boldogságát gázolta 
össze, tudod-e, hogy nekem életemben m a van igazi 
örömem, hogy ezt a nyomorult embert a sorstól 
lesulytva tudom. Oh örülük, hogy ballom ennek az 
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okozta közlekedési zavarok folytán csak ma 
érkezett kezeimhez, — ,Egy kis replika* 
czim alatt czikket közöl, melyben csekély sze-
mélyemről is tétetik emlités, még pedig oly 
módon, hogy azt helyreigazítás nélkül nem 
hagyhatom. 

A jelzett czikk ugyanis azt állitja, hogy 
a »Szentesi Lap* f. évi 25-ik számában fog-
lalt azon mondás, meíy szerint ,Fekete Már-
ton e vármegye legtisztább és legönzetlenebb jel-
lemű fér fia,* csak az én egyéni véleményem 
volt, ki akkoriban Fekete Márton urnák titkára 
lévén, véle szemben alárendelt viszonyban 
állottam s igy könnyen érthető, hogy főnö-
kömről dicsérőleg nyilatkoztam. 

Szívesen elismerem, hogy az idézett pas • 
sus az én akkori egyéni véleményem volt, 
melyet te már akkor is túlzottnak tartottál, 
és melyet a „Szentesi Lap* szerkesztőségé-
nek több tagja egyenesen helytelenített; de 
meg kell jegyeznem, hogy ezen egyéni véle-
ményem akkori meggyőződésemen alapult és 
forrása nem a nivatali viszonyban rejlett, an-
nál kevésbbé, mert sem fölebbvalóimmal sem 
alárendeltjeimmel szemben nem szokásom a 
hivatali viszony természetszerű kötelékeit a 
hivatal küszöbén kivül is viselni, vagy vi-
seltetni. 

Eltekintve attól, hogy én Fekete Márton 
urnák titkára soha sem voltara, csak az ő 
igazgatása alatt álló körös-tisza-marosi ármen-
tesitő és belvizszabályozó társulaté, te tudha-
tod legjobban, hogy szentesi közéleti és hír-
lapírói szerény szereplésemben gyakran állot-
tam hivatali főnököm véleményével homlok-
egyenest ellentétben. Ennélfogva lapod azon 
állítása, hogy ama kijelentésem, mely szerint 
n Fekete Márton ur e vármegye legtisztább és 
legönzetlenebb jellemű férfia• csak a köztünk 
fenállott hivatalos viszony kifolyása volt, helyt 
nem állhat. 

Amit megirtam, az akkori egyéni meg-
győződésem volt. Most már több hónapja 
vagyok távol Szentestől és csak hébe-hóba 
értesülök közéletetek fontosabb mozzanatairól; 
nem vagyok tehát már ma illetékes arra, 
hogy események és személyek felett kritikát 
gyakoroljak. De ha a régi rendszerrel való 
szakítás jelszava alatt létrejött paktum és an-
nak utólagos megtagadása utáni következmé-
nyek nem nékem, hanem azoknak adtak iga-

embernek véghetetlen szc rencsétlenségét. — És ha 
apai haragom teljes mértékét ki nem öntöm, ha 
megbocsájtok neked, hogy elmentél, azt nem azért 
teszem, mert szeretlek, hanem mint mondod, hogy 
azt az embert, ki tiz év óta csak azért élt, hogy 
nekem se legyen egy nyugodt perczem, láttad bol-
dogtalannak, láttad sírni, lattad haját tépve. — Oh 
ha itt érezném lábom alatt kéjjel tapodnék rá, kéj-
jel gázolnám össze minden üdvösségét . . . 

— Oh édes jó apám, hát hazudtam ón mikor 
azt mondtam, hogy az én apám a legjobb a legne-
mesebb ember a világon P 

— Nem hazudtál, igazat mondtál. — De gver-
mek tudd meg, hogy az ember nemessége, jósága 
nem abból áll, hogy egyszerre elfeledi egy egész 
élet méltatlansagát, elfeled minden bűnt, és gazsá-
got, melyet vele követtek / — Nem. 

Jó és nemes az az ember, aki már a születés-
sel örökölt eraberi tulajdonságánál fogva csak jót 
kivan tenni ember társaival; de szerencsétlen és 
hülye az, aki bosszút nem áll a rajta köve'ett mél-
tatlanságokért, ha erre alkalma van. 

— És te most akarsz bosszút állni Papp 
Samun ? Kiáltott a lány. 

— Most. 
— Most mikor annak lánya és felesége halva 

fekszik ! 
— Igen akkor akarok örülni, mikor ez az em-

ber az isten sulytó karjai között vonaglik. — Oh, 
csalódtok, ha azt hiszitek, hogy engem, Papp Samu 
könye, fájdalma megindít. 

Csalódtok ! 
(Folytatása következik.) 
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zat, kik kijelentésemet már akkor is Hfogá 
solták, sőt helytelenítették : arról én valóban 
nem tehetek. 

Bpesten, 1892. decz. 11-én. 
Igaz hived: 

Nyáry László. 

Erre a helyreigazitó nyilatkozatra legyen 
szabad nekünk egy pár megjegyzést tennünk. 

Az egyik az, hogy lapunk 143-ik számá 
nak ama közleményét, melyre Nyáry László 
ur észrevételei vonatkoznak, nem lapunk fő-
szerkesztője, hanem a felelős szerkesztő irta. 
Felelős szerkesztőnknek pedig nem volt sze-
rencséje Nyáry urat közelebbről ismerni, s igy 
könnyen érthető, hogy midőn azokat az in-
dokokat kereste, melyek Nyáry ur tollát a 
Fekete Márton ur személyére vonatkozó jel-
lemzés megirására vezérelték — egészen a 
föltevések mezejére volt utalva. 

A fenti nyilatkozatból azonban őrömmel 
veszi tudomásul felelős szerkesztőnk, hogy 
Nyáry ur a Fekete Márton közéleti szereplé-
sének megítélésében jóhiszemű tévedés áldo-
zata volt; valamint még nagyobb örömmel 
veszi tudomásul azt is, hogy Nyáry ur Fekete 
Máitonra nézve ma már egészen más véle-
ményben van. 

Midőn tehát szíves kézséggel rektifikáljuk 
lapunknak a Nyáry ur indokaira vonatkozó 
föltevését, egyszersmind kijelentjük, hogy azzal 
a föltevéssel Nyáry ur hírlapírói működésének 
és intenczióinak tisztaságát gyanúsítani vagy 
csak érinteni is — nem kívántuk. 

A másik megjegyzésünk pedig az, hogy 
Nyári László ur megnyugodhatik abban, hogy 
nem egyedül ő volt az a ki Fekete Márton köz-
életi működésének méltatásában tévúton járt. 

Fekete Márton színészi talentuma úgy-
szólván egész környezetét képes volt megté 
veszteni, s bizony ma már nagyon sokan 
belátják, hogy az az ur nem annyira nagy 
férfiú, mint inkább nagy — stréber, a ki az 
ügyes viselkedése által félrevezetett közönség 
jóvéleményét, saját emelkedésére, eszközül 
fölhasználta ugyan, de sem jó cselekedetet, 
sem hálát nem adott érte cserébe. 

Szerk. 

Helyi és vegyes hírek, 
— A csongrádi basa, Rótby Ferencz fő-

szolgabíró ellen, az ottani laphoz intézett botrányos 
ukáza miatt, — mint biztosforrasból értesültűnk — 
meg lett téve, és pedig Tallián Béla főispánhoz a 
fegyelmi följelentés. Ez a páratlan basáskodás külön-
ben, az országházban is interpeliáczió tárgyát fogja 
képezni. 

— A Csató alispán elleni vizsgálat 
ma, hétfőn, egész nap folyt. A bizottság tagjai, Nó-
vák József és Filó Lajos dr. kivételével, kik közül 
az első meg nem jelenhetett, az utóbbi pedig eluta-
zottnak jelentette magát — teljes szamban ott vol-
tak. A kihallgatások eredményéről majd a befejezés 
után referálunk. A vizsgálat folytatása — tekintettel 
a vizsgáló bizottság tagjainak elfoglaltatására — folyó 
hó 15-re elhalasztatott. 

— A horgos! vizsgálat, melynek ma 
kellett volna megkezdődnie, a forgalmi akadályokra 
való tekintetből, s a bizottsági tagok egyéb elfoglal-
tatása miatt, bizonytalan időre, elnapoltatott. 

— Párbaj. Az Orbán János és ifj. Maasburg 
Sándor báró közötti párbaj f. hó 11-én, vasárnap 
történt meg Budapesten, karddal. Mint értesülünk, 
valamely csodalatos véletlen folytan, Orbán ur sebe-
sült meg, a ki pedig általánosan elismert jó vívó. 
Az eset részleteiről jövő számunkban referálunk. 

— A .Tiszavidék" czimü csongrádi lap 
felelős szerkesztését Hegyi Antal ottani plébános vette 
át. Talán mondanunk is felesleges, hogy e változás 
nemcsak magára az említett lapra, hanem a vár-
megyei ellenzékre nézve is kiszamithatlan horderővel 
bír, mert az uj szerkesztő, a mellett hogy kitűnően 
forgatja a hírlapírói tollat, tudvalevőleg a vármegyei 
ellanzéknek is egyik legelső vezértagja. A szerkesztő 
változáshoz tehát a legmelegebben gratulálunk tisztelt 
laptársunknak. 

SZENTESI LAP. 
— E g y e n l ő m é r t é k k e l ! A rendőr 

kapitányság erélyesen rászorítja a háztulajdo-
nosokat, hogy a havat a járdáról takarítsák 
el. Ez helyes. De az már nem helyes, hogy 
az átjáró utakon a természet kegyelmére van 
bizva az eltakarítás. Ugy tudjuk, hogy az át-
járók tisztántartása a tisztelt hatóságnak volna 
kötelessége; de hái ez utak havát nem aka-
ródzik meglátni az érdemes kapitányság. Van 
még egy másik furcsaság is. Kiss Zsigmond 
ur a napokban — a mint sajnálattal értesü-
lünk — a görög templom melletti lejtős jár-
dán elcsúszott, s kificzamitotta a karját. Nosza, 
meg is parancsolta rögtön a kapitány ur, hogy 
azt a veszedelmes járdát meg kell csináltatni. 
Ez rendjén is van. De az már megint nincs 
rendjén, hogy a mikor figyelmeztették tisz-
telt kapitány urat, hogy szakasztott olyan 
lejtős járda van az alispán kurczaparti háza 
előtt is, erre hidegvérüen azt telelte, hogy „az 
más, ott nincs olyan élénk közlekedés, mint 
a görög templom mellett/ Más szóval a kur-
czaparti utczán járókelők bátran kitörhetik a 
nyakukat, azért ugyan kár volna fájlalni a be-
cses fejét az alispán urnák. Az egyenlő mér-
tékkel való mérésnek ez a szép példája eszünkbe 
juttat egy régi adomát. Lelkendezve fut a 
szegény paraszt a falusi paphoz. „Tiszteletes 
uram, baj van, az én tehenem agyonszúrta a 
tiszteletes uram tehenét/ „Meg is fizeti kend* 
— csattan fel a tiszteletes. „Azazhogy — ma-
gyarázza tovább a szegény ember — a tisz-
teletes uram tehene szúrta agyon az én te-
henemet.* „Az már más — dörmögi csön-
des flegmával a jámbor lelkiatya — ki tehet 
róla, mért nem vigyáztak kentek jobban?* . . . 
Vájjon a tisztelt kapitány ur nem ahoz a pap-
hoz járt igazságot tanulni ? 

— Öngyilkosság vagy szerenosétlen 
ség? Lovas Pal il-ik tizedbeli lakos hosszabb idő óta 
fekszik súlyos betegen. A szegeny öreg, magaval te-
hetetlen ember folyó hó 12-én éjjel ágyában össze-
égett, s most a szószoros ertelmeben a halaltusat 
vívja. A szomorú eset részletei ismeretlenek, mivel 
a szerencsétlen embert még nem lehetett kihallgatni 
A föltevés az, hogy a beteg aggastyán éjjel fölakarta 
csavarni az ágya mellett égő lámpát, s e közben ing-
ujja tüzet fogott; a láng aztán egész ingét elborí-
totta, s mikorra a házbeliek a veszedelmet észrevet-
ték, az öregnek már a haja is égett. Hozzátartozói 
azt vitatják, hogy ő maga gyújtotta föl magát ön-
gyilkossági szándékból. Égési sebei oly súlyosak, 
hogy életben maradásához semmi remény. 

— Esküvő. Horváth Imre, Horváth Sándor 
elvtársunk fia, folyó hó 14-én tartja esküvőjét Ba-
bós Erzsikével. Szép frigyükhöz áldást és boldogsá-
got kívánunk. 

— Halvaosora — jótékony ezéira. 
. A szegény izr. iskolás gyermekeket felruházó egy 
let* által f. hó 10-én, a Kass vendéglőben rende-
zett jótekonyczélu halvacsora várakozason felül jól 
sikerült. Az étkek és italok kitűnőek, a zene jó volt, s 
igy nem csoda, hogy a szép szamu közönség, egész 
a hajnali órákig, együtt mulatott. Az erkölcsi siker 
mellett az anyagi se maradt el, a mi a nemes czelu 
egyletnek buzdításul szolgaihat hasonló mulatsagok 
rendezésére. 

— Érdemes e hirdetni ? Erre a kér ésre 
a következő világhírű czégek, melyeknek legnagyobb 
része milliókat szerzett és üzleti kérdésekben szak-
tekintélyek, igy válaszoltak: .Sikereimet a gyakori 
hirdetésnek köszönöm*. Bonner. — .A gazdaság 
utja nyomdafestéken át vezet. Barnum. — ,A siker 
nyomdák bőkezű tamogaUsatól függ". Astor J. J. 
— .Vagyonomat állandó hirdetéssel szereztem". 
Stewart A. J. — .Fiam, oly emberekkel csinálj üz-
letet, akik hirdetnek, mert akkor sohasem fogsz 
rosszul járni !" Franklin Benjámin. — „ Hogy tudja 
meg a világ, hogy valaki jót készít, ha ezt nem hir-
deti?* Vanderbilt. — .A hirdetés az üzletre nézve 
ugyanaz, ami a gépekre nézve a gőz: a mozgató 
erő". Lord Macaulay. — .Mindenemet, hírnevemet, 
millióimat, nemcsak üzleti eljárásom szoliditásának, 
hanem "/"•-ad részt a hírlapi hirdetések hatalmának 
köszönöm. Biztosra veszem, hogy mai nap hírlapi 
hirdetések nélkül semmiféle üzlet nagygyá és való-
ban jövedelmezővé nem lehet«. Hertzoff Kudolf. 
Hirdetéseket a .Szentesi Lap - részére a legjuUnyo-
sabb árakon számit a kiadóhivatal, 
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— A kereskedő ifjak bálja. Mint ben-
nünket értesítenek, a kereskedő ifjak véglegesen el-
határozták, hogy báljukat 1Ő93. január 7-én tartják 
meg. A buzgó rendezőség mindent elkövet, hogy ei 
a vigalom se maradjon hátrább a más évakben 
rendezett báljaiknál, sőt lehetőleg túlszárnyalják 
azokat. 

— Szélhámos menyecske. A székesfe-
hérvári főkapitány letartóztatott egy fiatal, csinos 
asszonyt, aki rendszeresen űzte a sikkasztást. Miklós 
Gáborné, született László Erzsébet a neve ós Hajdú-
Böszörmenyből jött Székesfehérvárra. Itt azon a 
czimen, hogy varróiskolát nyit, több embertől pénzt 
szedett fel, mellyel megszökött Akkor fogták el mi-
kor már vasúton ült P&pp József jómódú paraszt-
legénynyel, aki kísérőül szegődött hozzá. Mikor el-
fogták, előkelő családjával védekezett. Azt mondotta, 
hogy Hajdu-Böszörményben lakó férje gazdag em-
ber, aki megtérít minden kárt. A székesfehérvári 
rendőrség távirati tudakozódására azt a feleletet 
kapta Hajdu-Böszőrményből, hogy az asszony egy 
év előtt megszökött férjétől. A szélhámos menyecske 
ügyében megindították a vizsgálatot. 

— Egy különös ember. Az egyik szegedi 
temetkezési vállalat irodájába egy kétségbeejtő vézna 
és kopott emberke köszöntött be tegnap. Szomorúan 
lógott a feje és elszántan mondta: 

— Koporsó köll. 
— Minőt, mekkorát tetszik parancsolni P 
— Csak a egolcsóbbat, se kisebb se nagycbb 

ne legyen mint én. 
A koporsós gyanakodva nézett vevőjére. 
— Mit néz rám ? — förmedt föl a kis emberke. 
— Kegyednek tetszik talán meghalni? 
— Semmi köze :hozzá, csak mutassa azt a 

koporsót. 
Mutattak neki egy koporsót, megalkudott, elő-

leget is adott, aztán egy szeletke papirost nyújtott át. 
— Ez gyün a fej fára. 
Ezzel kifordult. A papiroson ez volt i rva: 

Itt nyugszik Kék János, 
Nem suszter vót, hanem szabó. 
Nem a halál ölte mög, 
Hanem az s t e m p l i , mög az a d ó . 

— A csecsemők törvénye. Franciaor-
szág nevezetes törvényt köszönhet a gyermekvédő 
egyesület fáradozásának. Törvénybe igtatták, hogy 
az egy évesnél fiatalabb állampolgároknak külön or-
vosi rendelet nélkül barmiféle szilárd ennivalót adni 
tilos. Eltiltja továbbá a gummi .cuclit" is, Megemlít-
jük, hogy a statisztika szerint a 250,000 évenkint 
elhalt franczia gyerek közül gondos ápolassal 
100,000-et meg lehetett volna menteni. Ez volt a 
tőargumentum a törvény mellett. 

— József főherczeg mint jótálló. Az 
alcsuthi főherczegi uradalomba letepitett czígányoknak 
ugyancsak jó dolguk van, József főherczeg, aki be 
akarja bizonyítani, hogy a cziganyt ki lehet vetkőz-
tetni kóborló természetéből, mindent elkövet, hogy 
az uradalmába telepitett czigányokból munkás, dol-
gos embereket faragjon. Jószágot, pénzt ad nekik, 
iölruhazza őket fényesen, urasan és bárhol, bármit 
akarnak vásárolni, jótáll érettük. Tegnap is — mint 
Székesfehérvarról jelentik — Klein Zzigmond, szé-
kesfehérvari aranyműveshez állított be egy Lakatos 
nevű alcsuthi czígány, aki József főherczeg jótállása 
mellett ezüstgombokat rendelt. Az aranyműves nem 
akart a czigánynak semmit sem adni, míg ez elő 
nem vonta kabátja belsőzsebéből József főherczeg 
következő levelét: .Az alcsuthi uradalomba telepitett 
Lakatos Mátyás bevasarolhat hatvan forint értékű 
ezüstgombot. A szarnia hozzám küldendő. József 
főherczeg." A levél elolvasása utan az aranyműves 
szíves készséggel teljesítette a büszkén rendelkező 
Lakatos minden parancsát. 

Szerkesztő i üzenet. 
Váradi Imre urnák, Szentesen. Nyílttéri közle-

ménye — sajnálatunkra — térhiány miatt jövő szá-
munkra maradt. Kérjük, szíveskedjék csötörtökön, a 
délutáni órákban, szerkesztőségünkbe — a cikk Írójá-
val együtt ellátogatni. 

Babós Józsefnek 
feiső párti uj patika szomszédságában lévő 
II. t. 28. számú háza kedvező feltételek 

mellett eladó. 
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Csak akkor valódi, ha a 
háromszögű palack az itt le-
vő szalaggal (vörös és fekete 
nyomás papíron) van elzárva. 

Eddig 
f ö l ü l m u l h a t a t l a n 

Maager Vilmos-féle 
v a l ó d i t i s z t í t o t t 

SZENTESI LAP. 

Hivatalos hirdetmények. 
4. oldal. 

M a a g e r V i l m o s t ó l 
Bécsben. 

252.-1892. sz. Szentes város iparügyi tanácsnokától. 

Hirdetmény. 
Az 1884. évi XVII. t.-cz. 167. §-a értel-

mében az első fokú iparhatóságokat műkö-
désűkben iparhatósági megbízottak támogat-
ják. Az 1892. évre megválasztott iparható-

M á s o l a t . 
1306 —k. i. 1892. 

Szentes város közönségének kérvényét, melyben az általa 
Szentes mellett a Tisza folyón gyakorolt révtartási és vámsze-
dési jogot az 1890. L t.-cz. 9-2. §. alapján igazoltatni kéri, a 
vármegye alispánja véleményes jelentós kíséretében beterjeszti. 

Tekintettel azon körülményre, hogy a hiteles 
J , \ * , . , f A / másolatban becsatolt s Szentesen, 1836-ik évi Bol-
sági megbízot tak működés i ha tá r ide je az év h a v a 1 0 . i k n a p j á n ' k e l t ö r ö k v á i t 8 * g i 

t t a t o u ° é s könnyű ^més^- v é 8 é v e l l e já rván , az 1890. évre m ű k ö d n i hl- s z e r z ő d é s tanúsága szerint kérdéses rév és vám sze-
heTségánéia fogva* gyermekeknek is vatot t 20 iparha tóság i megbízot t vá lasz tása dési jogot Szentes város közönsége örök tulajdonát 
köiönösen ajánitatík és rendeltetik Szentes v á r o s tekintetes t a n á c s á n a k — mint megszerezte, továbbá, hogy ezen jogát köztudomá-
v o s ^ első fokú i pa rha tóságnak - 1892. évi nov. sulag ez idő szerint is tényleg gyakorolja a köz-
len ^ m e ü és t ^ ö erősítését, a test h ó 1 2 . é ü 2761 szám alatt kelt végzésével OTttto bizottság a Szentes varos közönségé altal 
s ú l y á n a k gyarapodását, a nedvek ja- D . ° ^ ^ * l a U . J « » » ™ 1 S z e n t e s m e l l e t t a T i s z a f 0 l y ó n g y a k o r o l t TÓV és v a m -

[vitását, valamint általában a vér tisz- e l r ende l t e t e t t ; ennek a l a p j á n a valasztas na- s z e d é s i j o g o t igazoltan, tehát továbbra is fentállha-
titását elakarja érni - Egy üveg ára tárnapjául az 1892. évi deczember hó 18-ik t ó n a k mondja ki. Ezen határozat a vám tulajdonos 

Bécsben ^ui/3. ker, Heumarkt 3 wí- napja, délelőtt 8 órától 12 óráig, választási varos által az 1890. évi I. t.-cz. 92. §. 9. bekezdése 
iiamínt az osztr.-magyar monarchia helyiségül pedig a szentesi ipartestület háza tü értelmében az állam hivatalom lapjaban, valamint a 
legtöbb gyógyszertanban. : választás vezetés ivel a ió l i ro t t ta- törvényhatóság területén közzé teendő, ennek meg-

Szentesen kapható: várady La- * valasz tas veze ésével a ió l i ro t t ta e a k ö z i t á s i b i z o t t ságnál igazolandó, jog. 
jos, ifj. várady Lajos és Podhradazky nácsnok bízatot t meg. Fe lh íva tnak a Szen tes e r ő r e emelkedés után pedig a nyilvántartási jegy-

osztrák- v á r 0 S t e r ü l e t é n , a k ó — vá lasz tás ra jogosí tot t z é k b e leendő bevezetés végett, Csongrád vármegye 
mag%rarmonarchiTrészé?e Maagsr kereskedők és ipa rosok , hogy sa j á t jól felfo- alispánjanak kiadandó lesz. Miről Szentes város kö-
VI lm ós, Becs, m / 3 . , Heumarkt 3. g 0 t t é rdekűkben , a vá lasz tás n a p j á n , a m o n - zönsége jelen határozattal értesíttetik. 

- • ' ' " " Kelt Szentesen, Csongrádvármegye közigazga-
tasi bizottságának 1892. évi november 22-én tar-
tott üléséből, főispán helyett dr. Csató Zsigmond, 

Szentesen, 1892. deczember lO én. Cognac-auint-ki vonat . 
i 
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Kitűnő, egészséges és tartal-
mas cognac pillanat alatti készí-
tésire, mely a valódi francia cog-
nactólsemmiben « m különbözik, 
ajanlom e jónak bizonyu t kú 
lOnlegesseget. 

Ara 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készítésére) 16 irt o. 6. 
Készítési utasítás ingyen meílékel-
tetik. Legjobb sikerért egeszseges 
gyártmányért, kezeskedem 

Spiritusz megtakarítás 
érhető e felülmulhatlan palinka eróaitó kivonato n altal; 
ez az italoknak kellemes, eröteijes ízt ád és csakis nalam 
kapható. Ara kilónkent 3 frt 50 kr. (600—100Ü literre hasz-
nalati utasitassal együtt. 

E különlegességeken kívül ajánlom még valamennyi 
essenciamat, rum, szilvapálinka, törköly, fúkeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet es borecet készítésére 
felülmulhatlan minősegben. Készítési utasitasok ingyen mel-
lékeltetnek. 

Á r j e g y z é k i n g y e n . u-bo 
Egészséges gyártmányokért kezességet vallalok. 

E > O 1 1 Ó J K Z E ^ á a r o l y r h & l ö p 
easencia-különlegességek gyára PKÁUA-ban. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.) 

dott helyen minél számosabban jelenjenek 
meg és szavazati jogukat gyakorolják. 

N y i p y G y u l a , 
iparügyi tanácsnok. 

s. k. alispán a közig, bizottság h. elnöke. (—p.) 
Hivatalos másolat hiteléül. 

S z á n t h ó J á n o s , 
v. kiadó. 

U#y helybeli, mint vidéki 

közlésére ajánljuk m nden 
kinek a 

JBZERESI LAP" 
hirdetési rovatát,,; melynek 
mindenegyes szám i 2 0 0 0 
p é l d á n y b a n irlenik meg. 

ü i r d . e t é s e l £ 

felvétetnek helyben e lap 
kiadó-hivatalában Kurcza 
parti-utcza 31. ház szám. 
BUDAPESTEN, valamint 
BÉCSBEN minden hirde 

tési irodában. 

á r i a c z e l l i 

G y o m o r c s e p p e k 
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áltolánosan ismeretes iiázi 
ós népszer. 

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

Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól szár-
a /ot t gyomortufterhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok es hámorrhoidáknál. 

Emiitett bajoknál a Máriaczelli gyomor cseppek évek ota kitűnőknek bizo-
nyultuk, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 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 készitfl aláírásával (C. Brady) és ezen szavakkal: „Valo-
diságát bizonyítom*. 

t yft'uisAty A Máriaczelli gyomor cseppek valodian kaphatót ?| 
Szentesen : Várady Lajos és Phodrahszky Ferencz Kunszentmár-
tonban: Szilárdfy Károly s Remetei Dezső gyógyszertáraiban. 3 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rófös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

S Z É P E K Á L M Á N cég-
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Kossuth-tér nagyvendéglő épület 
Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20, 30 és 40 k ama t engedmény nye l árusit el. Dus választékban vannak : 
Nöi ós férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztalterité-

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

satinok, valódi színtartó mosó-barohet, pike és színes barehettek, 

valamint bélés áruk férfi- és nöi szabók részére. 
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l Ü l i l l l r é r f i r n h a szövetekbe . 

S m t ü , l W O y t w í i i ^ ^ 




