






S z e n t e s , 1880. Január 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Ggéa* évre . . . 4 f r t . 
Félévre . . . . t fr t . 
Negyed évre . . . I fr t . 

M E O J E L E N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lao fts*lf#«ni réav.Át JUet3 
kfielemflnyeic a Merfcesíto-
éghee, a pénEkfilderaények 
pedig a ktadé-hivatalhoc 

kflldend5k. 

T i z e d i k é v f o l y a m . 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
8 hasábos petitsorcrt egy 
seerí hirdetésnél 18 kr n t 
hasábosért 12 kr. t 1 has i 

bősért 6 kr. számíttatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEQDIJ 
minden beiktatásnál 30 li? 

E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 

„ S Z E N T E S I L A P " 
X-ik évfolyamának I-stf évnegyedére. 
Midőn az uj év küszöbén lapunk szíves 

előfizetőit előfizetésök megújítására, 8 lapunknak 
minél szélesebb körben terjesztésére kérjük föl, 
ndéi teszünk nagy hangú ígéreteket, hanem egy-
szerűen hivatkozunk a hátunk megett levő 3 és 
fél évre, mely alatt lapunk iránya nem változott. 
Programmunk volt folytonosan „függetlenség, 
szabad szt5 kimondás föl és le egyiránt", s e 
tekintetben nem jelent meg lapunkban egyetlen 
cikk, mely e programmnak ne lett volna hü 
kifejezője. — Ezen irányhoz jövőre is huk ma-
radunk, s emellett igyekezni fogunk, hogy la-
punk minden száma gondosan és tartalmasan 
legyen össze állítva. 

Előfizetési árak: 
Egész évre . . . . 4 frt. 
Félévre 2 f 

Npgyedévre . . . I „ 

1880. 
Az a szám, melyet cikkünk homlokára ir-

tunk, az idők végtelenjében egy vonást, ami 
emberi számításunkban a beköszöntött uj évet, 
egy huszszu évet jelent, melynek küszöbére 
léptünk. 

Egy év van ismét hátunk megett. Megyénk 
egy részére örökké szomorú emlékű, 8 városunkra 
nézve is csaknem végzetteljes év. 

Borongó lélekkel tekintünk hátra. Az elmúlt 
évből sem a köz, sem magán életünkből uem 
visszünk valami sok örvendetest a jövő elé. 

A mult évi vész városurík* minden anyagi 
erejét igénybe vette, s jöv$ biztonságunk iránti 
intézkedések különösen anyagilag lehetetlenné 
tették városunk közérdekének más irányú fej-
lesztését. S fájdalom, magán életünk mégjszigo-
rubb, még meddőbb képet mutat. Sztik termésű, 
Ínséget szülő év volt az elmúlt, szegényebbek 
vagyunk, mint ez előtt egy évvel voltunk. 

A gazda, ki a remélt jótermés feleslegéből 
adósságai törlesztésére, jövedelmeinek fokozása 
céljából, gazdasági befektetésekre számított, nem 
aratott saját szükségére elég kenyeret és köl-
csönzött pénzen vett vető magot, hogy földje 
parlagon ne maradjon. S ha a gazda nem arat 
annyit, hogy fölöslege maradjon, az iparos mű-
helye csendes, a kereskedő boltja üres, s a szük-
ség üt tanyát mindenütt. Az uj év azonban re-
ményt ébreszt keblünkben, biztat benünket és 
hisszük, hogy az 1880 áldást hoz ránk. így 
volt ez ezelőtt egy évvel, igy lesz mindenha. 
Bizunk remélünk, hiszünk. 

Adja az ég, hogy olva*óinknak a mult év-
ben meghiusult vágyát, reményét a jövő való-
sítsa, hogy az 1880 iránt ne niába bízzunk, re-
méljünk és higyjünk. — S legyen közéletünkre 
is áldásosabb, jövőre kiható üdvös intézkedések-
ben gazdagabb ez év. 

Közérdeki szempontból van mit valósitni a 
jövőnek. A pénz évtizedek óta nem volt olcsóbb 
mint ma, muukás is van elég, kik olcsó nap 
szám mellett sziveson dolgoznak. — Ez az idő 
a legalkalmasabb volna vasút létesítésére. 

Kamat garantia mellett kerülnek társulatok 
melyek vasutat építenek városunknak. — Az 
általunk biztosítandó kamat garantiát nálunk 
bizton födözi a vasúti forgalom, s nekünk egy 
krajcárunkba se kerül és lesz vasutunk, mely 
egyedüli eszköze városunk fölvirágzásának. Hisz-
szük, hogy az 1880 ezen eszme iránt is hála-
datosabb lesz, mint a mult volt. 

Az ártérfejlesztés kérdésének megoldásában 
mi városunk és határunk védbiztonságát ke-
ressük és látjuk. Ez az ügy már negyedik éve 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

foglalkoztatja a tár-sulatot, talán ezt sem visszük 
a jövő évre át hátralékul. 

Innen onnan két éve már, hogy a közigaz-
gatási bizottság a Széchényi útnak kongó tég-
lával leendő kiköveztetését határozta el. 

Ezen megyei érdekli határozat végrehajtása 
nagy fontossága városunkra, rajta leszünk,'hogy 
ea évet, ez ügy a mult év módjára ne heverje 
végig a megyén senki által nem hábor6atott 
porlepte akták között. 

Megyénk székház ügyének végrahajtása már 
foganatban van. A jó közigazgatás föltétele is 
maga is követeli, hogy ezen ügy az eddig kifejtett 
irányban vég megoldást érjen. S most már biz-
ton hihetjük, hogy 1880-ban a szentesi megye-
ház fundamentoma le lesz téve. Jó lesz ezzel 
kapcsolatban egy uj városháza építéséről is gon-
dolkoznunk ; rnert a díszes megyeszékház mel-
lett és előtt azok a minden építkezési rend nél-
kül össze vissza épített apró dísztelen épületek 
nem maradhatnak. 

Ha Szentes első városa a megyének, ezen a 
téren nem maradhat leghátul. 

A mindszenti szorulat eltávolítása tárgyá-
ban kelt, megyénk és városunk létére nézve 
egyaránt nagy horderejű miniszteri rendelet a 
rnult év vívmányául tekinthető. — Ezen ren-
delet üdvössége azonban nem abban van, hogy 
a megye törvényes óhajtása a miniszter által 
sanctionáltatott, hanem abban, hogy ez érdekeink 
által követelt gyorsasággal végrehajtassék. — 
Ennek ezen évben meg kell történi a rendelet 
szerint. — Ez egy oly aktusa lesz megyei kö-
zéletünknek, mely magában véve örökemléküvé 
teszi ránk nézve az 1880-ik évet. 

Evek ota beszéltünk a Haris Dobray-féle 
főutcán végig vonuló ároknak, közrendészeti, 
közegészségi és köztisztasági szempontból oly 
égetően szükséges beboltoztatásáról. 

Városunk közgyűlése elismerte ennek szük-
ségét, s határozattá emelte a régi óhajtást. Ez 
év feladata lesz ennek végrehajtása. — Ezt ta-
lán követni fogja a piacnak végleges rendezése ie. 

TlECÁ. 

A cigány vajda leánya. 
— E L B E S Z É L É S . — 

Irta: S. F. 
II. 

A cigány sereg, mely Körtvélycs falvát az onnan 
kitakarodott rácok után megrabolta, öt családból és 
az öt családban tizeuhét tagból állt. Az öt család két 
külön törzsből e red t Az egyik törzs családneve volt 
Rásai, a másiké Gazsi. A Gazsi család csak három 
ragból, az Öreg Gazsink, ennek fia és mennyéből állt. 
Gyermek nem volt e családban, s ez igen bántotta 
Gazsi Üyurkát, kivált ba a Kásái családok sátra előtt 
a minden évben szaporodó purdékat futkosni és cigány 
kereket hányni lálta. Mi jd megrepedt a szive, hogy 
ezek közül csak egyet is magáénak nem mondhatott, 
ée sokszor panaszkodott, hogy benne kivész a Gazsi 
familia, melyből annyi híres vajda került ki. 

A vén Gazsiné fia nős életének ezen meddőségét 
határozottan annak tulajdonit**, bogy Gazsi Gyurka 
egyszer megütötte apját s ez megátkozá, azt mondá, 
hogy: „vessz el gyermekek nélkül." 

Gazsi Gyurka maga is azt hitte, hogy apja átka 
fogta meg, s azért feleségével, ki a Rásai családból 
való volt, békében éit és ennek a meddő társas élet 
miatt soha nem tett szemrehányást. 

Páloasv Ilonkát a vén Gazsink vitte magával 
Bogdanovichné házából, s midőn a sátorba ért vele a 
siró leánykát menye kezébe adá, „nesze ezt loptam 
nektek." 

A fiatal Gazsiné, mintha csak sajátja lett volna, 
örömmel szoritá a gyermeket keblére. Gazsi Gyurka, 
ki néhány perccel későbben érkezett meg a sátorhoz, 
•zintén örült a leánykának, kinek különbeo is fekete 
szeme és fekete haja volt. 

— „A Débla vigyén el, há nem hásonlit hozzád,u 

mondá a cigány feleségének örömmel. 
Gazsiné azonban nom csak Pálosay Ilonkát hozta 

el Bogdanovichné házából, hanem sok értékes ruhát 
és egy, a rácok által föltört szekrény fenokén az iratok 
alatt talált zacskó arany pénzt. 

Gazsi Gyurka egy nagyot ugrott örömében, mi-
dőn anyja a pénzt kezébe adta. Az örömet azonban 
hirtelen elpalástolta, s az aranyat a szekér egy biztos 
helyérő dugta el, nohogy a Rásai családok valamely 
tagja észre vegye e ritka Bzerencsét és az aranyakból 
részt követeljen magának. 

Midőn a Rásaiak is előkerültek a faluból, a ci-
gányok raiot már mondtuk, szedték vették sátorfájokat 
és másfelé fordították szekerök rúdját. 

iii. 
A forradalom után Gazsi Gyurka Gálos községé-

ben telepedett le családjával együtt A család állt Ga-
zsi Gyurka felesége és egy két éves szép formájú barna 
leánykából,ki nem volt más mint Pálossy leánya. A 
vén Gazsiné a forradalom alatt meghalt 

Gazsi Gyurka lóval kereskedett, „lókupec* volt 
mint azon tájon nevezik. A véletlenül odavetődött, 
seuki által nem ismert, kezdetben rongyos Gazsi Gyurka 
seukinek nem tűnt föl az első, második évben a falu 
ban. Később azonban, midőu a falu végéről a falu 
közepére ment lakni, s itt csaknem templom nagyságú 
házat csináltatott magának, földet vett, s a vásáron a 
legszebb lovakból 80, 100 at is, össze vásárolt a gy 
szerre, amily mórtékben költött figyelmet épen oly 
mértékben nőtt a tekintélye a faluban. Mtndkét pap, 
jegyző, biró, és a tanítók megfordultak házánál, nem-
csak, de 61-ben, a rövid alkotmány alatt, a nép Gazsit 
a falu birájának válaeztá meg, és pedig egyhangúlag. 

Gazsi György, mert ez időben már senki sem 
bitta Gyurkáoak, nőin utasitá vissza a nép bizalmát, 
elfogadta a birói tisztet, s inig az alkotmány tartott, 
viselte is azt. S mivel bíráskodási ideje alatt több ci 
gány családot telepitett lo a faluban, s azokat segítette, 
istápolta, a nép elnevette „ciglny vajdá a-nak. 

IV. 
Pálossy kegyelem utján 1865 ben kiszabadult a 

börtönből. 
Gálos községe nagyszerű tüntetéssel készült fo-

gadni egykori földes urát s a hazajáért oly dicsőén 
küzdött s e miatt oly hosszas börtönt szenvedett honfit 

Pálossy 1365. jul. 25 én érkezett meg Gálosra. 
A falu már napokkal elébb nagyban késziiit a fogad-
tatásra. A katholikus és ref. lelkész vezetése alatt a 
falu ifja, örege, kocsin, gyalog, lóháton, ki miként 
tehette egészen a szomszéd községnek Péterdházánsk 
határáig elmentek Pálossy elé. 

Gazsi György maga megajánlotta, hogy a négy 
legszebb lovát fogja be és maga hajt az előtte még 
ismeretlen; de a nép által nagy mértékben dicsőített 
nagyságos ur elé. Ugy is volt. Gálos község határáig 
a maga fogatán jött Pálossy; de itt Gálos község la-
kóinak egetverő éljenci között fogadta tiszteletes Ge-
rendai Márton uram, s azután át kellett neki ülni Gazsi 
György fogatára. 

Gazsi György tisztelete jeléül maga hajtotta a 
lovakat. 

A falusaélétől a kastélyig virággal volt meghintve 
az út. 

A falu szélén 12 fehérbe öltözött leány várako-
zott Pálossyra. A tizenkét lany közt, egy kiváló, mond-
hatni tündéri jelenség volt, Gazsi György leánya, a 
„szép Bor i ska / mint a faluban hittAk. 

Gazsi Boriska közép magas, kissé deli testal-
kattal, de karcsú derékkal birt; a pihegő hófehér mel', 
melyet csak félig takart a magyar ingvál, a művészi-
leg arányos, jó lelket sugárzó arccal elhövolőleg ha-
tott a nézőre. — Ki azt a képet látta egyszer, nem 
feledhette el soha. Na^y fekete szemeivel ábrándozva 
mélázott el. Dus hajzata arauy hajékkel volt leszorítva 
s gyűrűkbe szedve omolt háta közepéig s szemv&Uitólag 
ragyogott a napnak rajta megtörő sugaraitól. Arányos 
pici lábain fehér atlasz cipő volt, s ha lépett, könnyű 
ruganyos mozdulatai csak kiemelték teste kelleműt. Ke-
zében egy kiebukét virágot s két karján egy koszo-
rút tartott. 



Szóval van mi vár ez újévre, a szükséges I kifolyása^, hogy a kérdéses közlemény értelmé-
kö/.intézkedéaek egé*z sorozata, melyekről már j ben számított néposztályra az értelem és fölfo-
egy évvel ezelőtt mint hátralékról, mint a jövő Igás mellett különös csáberővel birna Sz ur 
teendő röl beszéltünk. Iáltal „urak pártjának nevezett értelmiséget köz-

Mi remélünk és bizunk. ; célú törekvéseiben gátolni és leszavazni. 
Adja i.-ten, hogy a szám, melyet cikkütik j Sz. ur a fegyelmezett párt alatt a helybeli 

hon.'okára irtunk, mindnvájonknak valósítsa 43 us pártot érti, mely szerinte pá»*t érdekeinek 
iránta tpiáit h tünket és reményünket. © 

Mondjuk meg az igazat. 
(Válasz Szathmári Edd urnák.) 

Egész cikksorozatot keileut? írnunk, ha 
mindent, mi társa* életünk összhangját egy és 
más irányban za\arja, s un egyonkuek és hol -
nap má.sonknak nyújt és nyújthat alkalmut muló 

ejti áldozatul a város és megye minden jó 
ügyér, s örökös győzelme által a közügy iránt 
itidolenssé tette a helybeli intelligens osztályt 
és a g.nda közönséget. De hiszen uraim! a ko-
moly igazat megválva, ez « 48-as pért pártszerü-
leg. egyértelemtöl vezéreltetve csakis országos 
képviselő választásra tömörül, és ezen innen és 
tul megszűnik párt lenni, ugy annyira, hogy 
esetekre tudnánk hivatkozni, mikor nagy és vi-
tális kérdésben a 48 as p írt ott volt ahol Sz. 
ur és Sz. ur ott volt ahol a 48-as párt, s az-pan ászra, sorba veunéiilc s ezeknek orvoslási 

módját rendszeresen tárgyalni akarnánk; ezt; után nézzünk be közgyűlésünkbe, azokat az or 
tenni azonban bármily háladatos legyen is e szagos politikai elvet illetőleg egy húron pen-
tárgy, a jelen alkalomból sem illőnek, s in dülo embereket a városi és megyei közkérdéseknél 
opportunusuak nem tartjuk. Részletes bírálatot • érzelem és iölfogás szerint csoportokra oszolva 
tehát ezúttal nem fogunk írni társas életünk, egymás ellen látjuk küzdeni. Hogy élénk emlé-
í u tt; szorítkozunk egyenesen Sz. ur közlemé- kezetbe juttassunk egy jelentékenyebb esetrt. 
övének tárgyára, melyszerint társas életünk üt volt legközelebb a szentest ref. p ipválasztás, 
bt tfgsége, az intelligens és guzdaközönségnek a a z a politikai tekintetben egy eszméért lelke-
közüsrv iránt minden nap inkább töltüvő kö- ü̂iŐ, ê ry név mellett tömörülő párt két részre 

szakadt, s bizalom szerint, külön nevek zászlaja 
alatt csoportosulva küzdött egymás ellen ! 

lapunk által 
özugv iránt minden nap inKaou ioituvo 

zönyössége onnan datáltatík, hogy l i 
is támogatott, egy bizonyos fegyelmezett párt 
az mtelíigens és gazdaközönséget minden jóra-
való közéleli törekvésében leszavazza. Ezen álla-
potnak ellensúly o'/ása céljából van szükség, tehát 
< gy teljesen pártatlan uj helyi lapra. 

Párta!akálá*ra, lapra, közleményünk elo-
részében elmondtuk véleményünket. S azok után 
amiket elmondtunk, nem akarjuk rózsás szinben 
ttsteni köz és társas életünket Nem bizonyít-
gatjuk, hogy többször uieg nem történt volna, 
hogy egyes életrevaló eszme az értelmiség mm 
den erőlködése dacara is elejtetett vagy nem 
ritkán helytelen irányban döntetett el képviselő-
testii etünk s egyleteinknek azon tagjaiból alakult 

Ilis eu ez csak nem párt tegy elem 
S azután ami azt az „urak pártja" elleni 

képzelt küzdelmet iileti, hát az igazat megvallv 
uraim! Magyarországon csak igen kevés várost 
talahiánk, hol az osztály különbség tudata által 
szült választalak a közmegelégedés, társadalmi 
egyetértés, egymás iránti bizalom, és tisztelet 
által inkább ei volnának enyésztetve mint ná-
lunk, hol a nép az intelligens osztálynak őszin-
tébb tisztelője, becsülője volna mint nálunk, 
hot a nép inkább hallgatna rá, és szívesebben 
bizna az intelligens emberben mint városunkban. 

Még azokat is mindegyre támogatja és ki 
többsége által, mely a tudás gyümölcsébe még [tünteti bizalmával, kik azzal már többször vissza-
nőni eléggé vásta fogát és igy nein képes a éltek. 
leghelyesebb ut megválasztására. Ily esetek fái 
dalom többször ismétlödnek közéletünkben. S 
miután ez többször igy van, nem találunk abban 
semmi meglepőt, ha egy művelt embernek láj 
és panaszra faked, midőn látja, hogy a téves 
fölfogástól vezérelt többség által sokszor a leg-
jobb eszme elejtetik és átalában Iwítráltatik az 
értelmiség a leghelyesebb irányú közéleti törek-
vésében. 

Tagadhatatlan, hogy ezek létező bajok, 
mellek miatta panasz neui ritkán méltó és jogos 
Ki merné azonban Sz. úron kiviil állítani, hogy 
e/ek csak egy fegyelmezett párt pártsserü 
törekvésének s azon faiiatismusuak lennének 

Midőn az itt elmondottakban röviden Össze 
vontuk véleményünket Sz. ur közleményében 
közéleti bajaink forrásául föitiintetett f e g y el 
m e z e 11 p á r t r ó 1, s ennek magatartásáról köz-
ügyeinkkel szemben, mely Sz. urat kivéve az 
intelligens osztályból, aligha idegenithetett és 
idegenitett el valakit közügyeinktől, nem hagy-
hatjuk egy futó szó nélkül a közlemény sze-
rint közügyeink iránt indoltmsé lett gazda kö-
zönséget. Hogy mely gazda közönséget ért a 
közlemény; azt nem tudjuk; mert ugy városunk 
lakosainak, mmt a képvnlő testületnek loga-
lább u/|0-ed része földbirtokos, tehát gazdákból 
áll és ezen számaránynál fogva, legyen jó, 

avagy rossz, amit városunk lakossága és kép-
viselő testülete köz és társadalmi uton tesz, ezt 
mind a közlemény szerint indoleussé tett gaz-
gaközönség teszi. Neui hihetjük, hogy Sz. , ur 
közleménye ezen gazdaközönséget értse, s hogy 
ezeken kívül c s a k egyes gazda emberek lehet-
nek, s nem gazda közönség, az magától ér-
tetődik. 

Ezekkel azonban korán nem akarjuk meg-
újítani azon véleményünket, hogy itt csak egye-
sek és nem intelligens és gazda közönséggel 
van dolgunk, s nem mondjuk, hogy társas 
és közéletünk a legjobb, nem kell ér*e tenni 
semmit. Kell tenni, tegyünk! A módok megvá-
lasztásában azonban óvatosak legyünk, nehogy 
ártsunk akkor, mikor tenni akarunk. 

Jeleztük, hogy a dolgok keliő ismeretének 
hiánya miatt; sokszor a legjobb ügy is elesik 
és elejtetik azok által, kik jó részben vakon 
mennek mások után. — Ez baj, de oly baj, 
meiynek egyediili biztos gyógyszere értelmiségünk 
birtokában van. Privát kényeimüukből fel kell 
áldoznunk egy pár órát. Minden fontosabb ügyet 
előleges értekezlet tárgyává kell tenuünk, egymást 
fölvilágosítjuk, meggyőzzük bizonyos dolgoknak 
előnyéről, hátrányáról. S itt az intelligens embe-
rekuek kell elől menni, lelkesültséget érdeklődést 
tanúsítani, hogy azináu érdeklődést lelkesültséget 
költeni képesek legyenek. Népünkből még nem 
halt ki az érdeklődés, lelke fogékony a kapacitá-
lás iránt, a munka nem lesz haiádatlau. S azok 
kik most — mert ueui is mutatják magokat 
akkor, mikor szólni, tenni, kelLne — panasz-
kodnak leszavazásról, rövid időu tapasztalni fog* 
ják, hogy szavuk döntő sulylyal bír a közön-
ség előtt. — Nem akarunk szemrehányást ten-
ni étte; de ma nagy divat, hogy az bírálja leg-
kesei übben a közintézkedéseket, kinek bár joga 
volna hozzá, ei sem megy oda, iiul módjában 
volna nézetét, véleményét kifejteni. Azután la-
punk sincs senki előtt elzárva, hogy benne esz-
méket pendítsenek meg azok, kik ma meddőség-
ről beszélnek» 

Ne urak és gazdákról, hanem édes mind-
nyájoukról beszéljünk együtt az egyetértés iránt. 

Es ne csak szóijunk, szapuljunk, beszéljünk 
bírálgassunk, hanem tegyünk hassunk minden 
irányban s akkor társas és közéletünk javulni 
városunk pedig boldogulni fog! Sima Ferenc% 

Világ folyása. 
Említettük egy időben, hogy a nagy német 

„central-parliamentbeu*4 Bismaick herceg a vám-
tarifa érdekében egy oly törvény hozását vívta 
ki audigi — pártja, a liberális párt ellenében, 
mely a nyers termény kiszolgáltató országokra 

Midőn Páloacy ós kiaérete a laiu széléhez ért, 
Boriska 11 tár*a éléu a kocsihoz lépett a neháuy szó-
ból aUó beszéddel üdvözülte az ünnepeltet, majd a 
k< osiíi* Palos>y lábaihoz veté a két koszorút, a kezé-
ben tartott bokrétát pedi,^ e l fogadóra nyujtá. 

Pálossy elvette a virágot és látszott egész lényen, 
ho-y met; volt lepetve e jelenet áital. A töübi leányok 
is virágot szórtak kocsijába. 

— Kicsoda ön gyönyörű gyermek? kérdő Pá 
losay Boriskától. 

(jTHZii Boriska vagyok, feleit a leány és húfeher 
areát halvány pir íutá el. 

(Folyt, köv ) 

Szentos leikipásztorai. 
Alidon az löŐU ik év t^jáu. az or?zág e^yík leg-

gazdagabb iőneineséuek a Gyula várkapitányának 
Mágncsi Gáspárnak felesébe M*cs«i Euialiu u ívoiös 
— M«roa — Tisza közéin részen a protiHláus bitet 
tvrjcö/.ui s terjesztető, Szentes egyike volt azon no-
Ív kiu k, inely az uj hit»;t KeazM^^el fogadta el. 

Nem ieiiiiu eidckteítn tudm# ln>j»y ezen idő óta 
kix vwiuk ^zeutf.a ietkipas^iorai, aunai is inkább, mi 
v. i két ev.-^iiadou keiv&z:Ul )»o»u voít v hclyeu tgy^b. 
t"i tv^Z' t, inn t kik e.öüb Luther, s kesóbb Kálvin U-
ii .i N<»v» ttek. Du a rt'.nk visszamaradt töíjugyzésck 
hi:iuv«>ii volta habár meg is íoszt berniünket azon ize-
n-ne^étó!, ho^y o lelkipásztorokat, amint egymás után 
k'>vei ziek tó i j tgy zh 6»Uk, mindazon áital íöljegyoz 
zük itt tuind azt, unt e tárgyban több helyen szetaz >rva 
taláít iok. 

>ziT»tea» papként találjuk Iöljegyezvo az lőGD Jk 
évból Gtrend'hi Indázst, ki ezeu ev octóber 10-én 
II ik Jánoa m »uyar kiraiy éa Erdély tVjedelméuek pu-
ranea .ra Na^y varadon tartott ayoodaaoti, Dávid Fe 
reue lilauitiata György uuitáriusok elleuébtín, 58 
p iptáraavai egyetemben, a azantháromság tanat v-í 
il-jimvzto a az ott hoioii határozatnak eaéat irta no 
vet aiá: „lílaoius Gereudási, Miuister de Szentet.4 

Kzűíi időbea a következő városok ds falvak tartoztak 
a iwrüs Marosközi böuioratushoz, aiolynok Szegedi 
Lőrinc békési pap volt seuiora u. m: Dáké*--, Makó, 
Makó-Vásárhely városok. D«;ntok, Taatár, Gella, Olvod, 

i Vesze, Vésziő, Ttaba, Otaod, Gyöv, Szent Márton, 
| Szent András, Kiráiyaág, Kigyós, Haláaz Teiek, Fül-
jDeák, Bitida, Doboz, Kaiauth, Tartsa, 13él Megyer, 
Szenten, Bőd, Mindszent falvak. 

Csaknem e^y évszázadon át való időből nincs* 
.nyom a szentesi telkipásztorokról, mert csakis 1GG7-ik ; 
!év nyújt adató; Biti kosi Istvánról, ki egyszersmind se-j 
mor is voit, s ezoa övben 10 frt. kegyes adományt; 
küldött ez egyház megye pénztárába. Az ő id^jébeo 1 

volt az. hogy török, tatár gyiiíovész aép telepedett bo • 
Szeutesru, s annyi galibát okoztak különösen a szép 
asszonyok miait, ho^y mind Butkösi, mind az eíőiju-
rósag céUzerűbbnek látta a Karcán át Sz. Ilona reti-
szi^etsé^bo lio.töztetni át a l,»koí»aa^ot s esais vasár-
napoukint jönni át a templomba isteni tiszteletre. Hogy 
hauy év»;t töltött i t t nem tudjuk, de annak már nyoma 
van, liOijy i ü l ó boa Visárheiyre mont át lelkipász-
tornak. 

Na^ry tudománya, ek-.'s szólása áital híres papja 
volt a szentesieknek Uj L'iskúi Lőrinc, kit debreceni 
p ro fe s szo r i j ábó l hívtak meg, a hol is már iGöl ik 
esztendőiői íogva tanított. A dobreceni iakolából kiil 
töldi akadémiákra ment iljK. élőit tíként méltatta egy 
klldóldi tanár Uj Laakóit, — ho^y úgymond — az 
oly tudományos íéráu, hogy luiudun tautargyat bátran 
taníthatna. 

Szentesen keve's ideig lakott, mivel a vásárhe-
lyiek magokhoz hívtak inog s itteni lelkipásztorságá-
uak ideje alatt váias/.tatott meg seniorrá. 

Nem tudni mikor jött Marosi István, de az bi-
zonyos, hogy késő öre^sé^éig itt szolgált, mígnem any-
nyír a elöregedett, hogy hivatalos teendőit *era toly 
talhatta. Az egyház holtig való segélyt és lakást adott 
ueki azon portán épQlt háznál, hol ma a két káutor 
lakása van. 

Nehéz idők és nagy megpróbáltatások idejébeu 
volt papja a szentesieku^k Rozgonyi uram, kinek még 

kereszt nevét sem hagyta ránk a ré^i idő fukar keze. 
Az ő idejében futóit at a lakosság Csongrádra a né-
met zsoldos katonák fosztogatáaa és kegyetlenkedése 
következtében, hol is Vasaai nevű rá*j kapitány ud-
varáu tartotta Rozgonyi pap az idteui tiszteletet s ta-
nitá irni, olvasni híveinek gyermekeit. 

Mind az előbbenieknél többet tudunk már Páti 
Miklósról ki ik évbeu hivatott meg lelkipásztorrá 
a Nagy-kőröb. tauitóságból. 

Pátiról már voit szó a lr;p hasábjain, kinek elete 
merő azeuvedés és keserűség e^ymasutaujaból állott. 

lGSö-ík év october havában egy török tatár csa-
pat által Bőd íalva földulatott, a lakosság rabul hur-
eoltatott el. E sorsra jutott Páti is telesedével Turbóc 
Katalinnal és két liával együtt. Pátit sztilő városa 
Nagy-Körös váltotta ki fogságából s egyszersmind is-
kola mesterré alkalmazta. Miután teíeségét és két tiat 
nem sikerült kivaltania, ennek következtébeu Szente-
sen újra nősült, do oly szerencsétlenül, ho^y önmagá-
ról megfelepkező felesége miatt s k keserűséget s ál-
tala meg nem érdemlett méltatlanságot kellett szen-
vednie Szegény jó Pátitól első feleségét a török há-
reme foaz-íá meg, második felesége p.idi^ a fe»k-ttség 
háremévé tette a paplakot s igy fosztá meg térjet a 
szeotesi lelkipászíorságról. A köztük megöregedett, jo 
lelkű pápára sok bűne lett elnézve a papnénak, de 
midőn ezen alávaló nő, nemcsak magát, do itírjének 
húgát, Páti Khtát is az erkölcstelenség mocsarába ráu-
totta, akkor búr fájdalommal, de kényszerülve volt az 
egyház íöíuagyni aa elnézés türelmével, iiuozouöt évi 
szolgálat uián, 1719 ik évben költözött el a jó Páti 
Miklós a gyomai egyházba, de itt aem talált nyugal-
mat, és Vésztőre ment lelkipásztornak, hol még 1728 ik 
évben folytatta hivatalát. 

Itt végezte bo földi pályáját s eltemettetett a 
vésztői tomplom déii oldala uieiié, mely hoiyen ma a 
papiak ál. 

(Folyt, köv.) 



b ezek közt közvetlén Magyarország nyers ter-
mény kereskedelmére igen káros behatással volt. 
Megemlítettük az okokat is, hogy miért? Azért, 
mert a kereskedő egyát*lában nem számíthatott 
biztos alapra a vámtarifa miatt, miután Bismarck 
herceg által kiszemelt egy pár tanácsos épen 
akkor rúgtathatta volna fel a vámtarifát, midőn 
legtöbb nyers termény volt szállítás alatt. 

Ezen törvény behozatala ártott nekünk, de 
ártott egyszersmind magáuak Né ük tországnak 
is, mert mint gyár ország s amellett olyan or-
szág, melynek a szükségelt fogyasztásra soha 
elegendő gabua terménye nincs * külországból 
kell azt beszerezniük, a gabna drágasága a gyár-
tulajdonosokat mélyen sújtotta. Emelte ugyan a 

van rendülve, hihető, hogy ennyi zavar reá azt 
a hatást hozza, hogy végre is a koronaörökös 
férfias fellépésének euged, a az alkotmány re-
formokat életbe lépteti, amit december 23 ról 
Berlinből sürgönyöztek is. 

Usak e török alkotmány és felvilágosodás, 
mely a mahomedatiizmusi fanatikus elvakultság 
alatt sinló'dik, ráklábvn jár. 

Egy uleuia (török pap) az ágostai hitvallás 
poritozatait fordította török nyelvre, és azért 
halálra Ítéltetett. Ez ítélet ellen az angol nagy-
követ protestatiója mily eredményt hoz, még 
nem tudni. Egyébiránt jelenleg az angol és 
török kormány közt feszült viszony áll fenn. 
Ezt a mult december 28-iki sürgöny is megvi-

földbutokosok érdekét, de ezen érdek arányban lágitja, midőn az angol nagykövet a török kül 
nem állott azou ponton, hol az országos közös | ügyérj értesiti, ho^y Ő ugyan tudja, hogy a 
érdek megkívánt*?. 

Ezt a szemfüljankó Bismarck herceg csak 
hamar észrevette s szokott finom fogásával a 
hozott törvényt azzal akarta megkerülni, hogy 
bizonyos engedmények mellett Osztrák-Magyar-
országgal hajlandó lett volna uj egyezményekre. 

Az osztrák Reichsrath s kiilöuöseu a gyár-
tulajdonosok Bismarck ezen engedményeit nem 
hajlaudó elfogadni, ami aunyit tesz, hogy eddig 
is csekély mérvben malmunkra folydogáló vizét 
is egészben a maguk malmára akarják csapolni, 
hogy azután ők megszorított nyers terményeink 
olcsósága áital zsebjeiket annál jobban tömhensék. 

Ezt ugyan érdekük ugy kívánta, s ezzel 
talán más nemzet is ugy tett vulua. í)e azt már 
más nemzet soha sem tenné, hogy ily érdekért 
elvhűségének ellent mondjon, csak azért, hogy 
önző lelkének eleget t.gyen s elveszítse azon 
nymbust, mi a nemzet önállóságát jellemzi — 
legyen az bármely pártbeli elv, csak meggyő-
ződése vezérelje. És ezt a német szabadelvű párt 
megtette, s ezzel oly ügyet buktatott meg, mely 
ellen eddig erélyesen küzdött. 

Csak önző a német! 
De hát kárhoztathatjuk-e ez által az egész 

német nemzetet? A bécsi németeket nem egészen, 
mert egy bécsi táveürgöny ben már is olvassuk, 
hogy különösen btcsi három kerületben válasz-
tók egész mozgalmat iniiitottak képviselőjük el-
járás* ellen. Hogy azonban Csth-Morvaország 
s több rész országok követei fognak e ily meg-

muzulmau köznépet ki izgatja Anglia elleti, s 
ovekodást ajánl — különben az izgatottság el-
fojtására Anglia rögtön erélyes intézkedést teend. 
Itt az a különös, hogy többé nem az angol és 
muszka, hanem a francia és angol antagonizmus 
uralkodik. 

Igy a törökkel nem tudja a világ, hogy 
hányódáu vau. Sokféle fanatikus tettei voitak 
eddig is, leginkább tudják játszani a színek egy-
velitését. Most is Muktár pasa csapatjának mu-
níciót és élelmi szereket küldtek s az albánok 
megtámadták a kíséretet, lefegyverezték s az 
egész szállítmányt az albán táborba vitték. 

Nekünk csak az tetszik különösnek, hogy 
ezen irgalmat nem ismerő vért szomjazó albánok 
által a lefegyverzett kisérökuek még egy ha; 
szála sem lett megmozdítva. Dongó. 

Ko/gazdaság. 
(Folytatás.) 

A phijlloxera rövid történtté. 
A pbyll. xera a szőlőnek s»jatságoa élősdije, mely 

kizárólagosan esak a sző ő gyökerén él, más növény 
gyökerére át uem rnegyen. 

Eredeti hazája Amerika, honnan 
Izabella, nagy levelű, k-ks / inu gzőlővo 
pába, különösen Franciaországba. 

Több mint egy évtizedé annak, hogy Avignou 
környékén a szőlőbirtokosok ijadazve Up i?>Ut iV , hogy 

, . . . . . 1 • . .r • - . tábláikban sárga foltok keletkeznek, koraiakban foly-tiszteltetésben részesülni, azt alig hiszsztik s igy é . • , . , . , AA; . ' w . . ! ton terjeszkednek, mindaddig, amíg az 
ellepik. 

az ugy nevezet 
hozatott Euró 

a Taaffe kormány meglehetősen megvetette lábát 
Ellenben a francia kormány alatt örökösen 

inog a told. Alig hogy ti) kormány alakiitatott, 
már is élénk megtámadásoknak van kitéve, s 
usv látszik, hogy Gambetta kezei működnek 
ellene. Hja ez már elválhatatlao eszméje az al-
kotmányosságnak, s valóban nem is jó volna, 
ha a legszabadabb elvű alkotmány alapja n 
Roberspiere és Marat azon tendeuc.ájával, hogy 
az ellenvéleménynek a Gillot a legjobb eihail-
gató eszköze, hozatna összeköttetésbe. 

Csak Angolországbau áll még a kormány, 
mint a Sión hegye, mindamellett, hogy az af-
ghauisztáui események bizony nem a legjobban 
állanak az angol kormány részéről. Mert ugy 
látszik, hogy a hadsereg száma ott is csak a 
papíron áll, mint Hí. N.ipoleon bukásával Fran-
ciaországban, rnult abboí lehet következtetni, hogy 
egyik tábornokuk vezénylete alatt 1400 ember 
áll a ehhez kap még 700 ember segítséget két 
ágyúval. Már ily haderő egy tábornok vezérlete 
alatt ott, hol 70 ezer főnyi ellenséget emleget-
nek bizony oly csekélység, a mely ly el neui fe-
gyelmezett, csak fegyelmezetlen s tegy vertelen 
vad csoportot lehtí megtámadni. Pedig a tudó-
sítások ugy álptják, hogy fegyelmezett s jól 
fegyverzett katonák az afghánok, és minden 
civilizálatlan butaságuk mellett is értiU a hadá-
szatot 

Meglehet, hogy muszka katonák vezetik, 
mert hát Muszkaországból jut ilyen elég, akik 
egyrészt fegyverrel kezükb;n, másrészt nyelvük-
kel vezetik a világot, s mind kettőhöz meglehe-
tősen értenek. 

Most SuvalcfT fújja a követ Berlinben, azt 
mondják, hogy a soüialisták és nihilisták elleni 
nemzetközi iutézkedéa miatt. 

Ez magában is elég ugyan, hogy Muszka-
ország ily kiváló embert küldjön, ezen nagy 
mozgalomnak indult pártok megdöntésére. De 

•esz szuíO 

Könnyen érthető, hogy a franeia b o r á s z t világ 
rászóló fontosságánál fogva, általános lett a rémület és 
az érdeklődés. 

Találgatták sokan, mig végr^ Planchon tanár reá-
Jö;t, hogy a ba j egy apró, tojássárga gyökéruiü tő i 
ered, mely roppant tömegekben lepi el a szőió gyökért it 

Természetes, hogy Franciaország után hol a bor-
termelés 80 miiiio hektoliterről 4U millió h e k t ó i é r a 
szállt le, a goud megszállotta Európa ö.sze* borvidó. 
Keit a mindenütt rendszabályokról kezdtek gondoskodnii 

Ámde mindezek uiár kébön tör téntek! 
Fraoeiaország hiába irt ki félmillióra rugó dijait 

egy biztosan irtó szerre, vsgy eljárásra. Nem akadt. 
S csakhamar jelszó vergődött a földszinre, ez : 

Megkell élnünk a pbylU xera mellett is. 
K»ki ugy védkezzék, a mint tud. 
A kereskedés és egyáltalában « forgalom beszün-

tetése, hogy a b»j elterjedése legalább lassittassék. 
Minthogy kitűnt, hogy az amerikai, szőlő ők-

noha a pbyiíoxcia belepi, uean, va.<>y kevésbé »z«nved-
nek, ezekkei történtek kísérletek; de minthogy e PZÓ-
lőtők terméso távolról sem közelítette meg az európ a 
nemes Ujok minőségét, tehát azt, ami e fajok borát 
oly beesessé teszi, kísérletek történtek az Miitrikai 
gyökerekre való oitácsal. 

Miképpen okozza a phylloxeea a 6 ajt? 
A phyia Xera legnagyobb, szaporító alakja, ugy, 

amint a gyökéren tartózkodik, alig körömfeketényi 
hosszúsága, majdnem toj<*sa:aku, tojasoar^a sziiiu Kid 
aliat, hat labbai, két b*jus*.iz*i, B*ipóaa csőrrel, mely 
beu szuróserték rejlenek, melyek oly tinóinak, i»ogy 
egy tioom emberi nojszál vastagsi gának alig halva 
oadreszét teszik. 

E tiuoui hertéket beszúrja a gyökér tioom csöveed 

nyek s mar nyár derekán, sőt még ennél is korábban 
a külső szélről sárgulni kezdenek. 

Ha tőkék ilyen nemil sárgulása bekövetkezik é 
az adott táblában egy pont körül körben t rr jed, tehát 
kerek foitott képez, bizonyosan a phyt!ox< rától ered, 

Az első megszállott tökén száaezerekre szaporo-
dik fel az állat, megöli a tokét s e!vé{:ro kifogy a láp* 
álékja. A laza föld likaesai nyílt utat képeznek n pa-

rányi áílat számára a igy ez egész kényelemiutl át-
vándorol a főid alatt, szomszéd tőkérői szoaszéd 
tőkére. 

Es a midőn az utolsó nemzedék, f.miot ezt a 
rózaalovéltstvéről elmondtuk, a plyl loxeráról képben 
g k imuta t tuk , a felszínre vergődik, szárnyra kél : szét-
hordja a bajt, mert ez a repüiő alak lerakja a petét 
itt is, ott is a szőlőtő földfeletti részére is, leginkább 

sima vesszőre s igy miudenütt uj központokat léte-
sít a végzetes uj kört altok megalkotására. 

A phyll&xeni keresést és felismerése. 
A phylioxera-bajnál, mint mindeu bajnál az a 

fő, hogy : minél korabban vesszük észre, annál körjy-
uyebb és biztosabb a segítség is 

Mert, mint mindeu baj , ugy ez is kezdetbeu 
csekély. 

E szerint mindenki, akinek oly saőleje van, amely-
be bárhouuan s bárkitől, a hatvanas évek derekától 
fogva máig, a hatvanes évek derekától fogva máig 
akar bitna vesszőt, a k á r g}ökereaot elüin t ' t t , gyanakvó 
szemmel nézze telepét. 

Minden, a rendes idő olőtt sárguló tőke irgalom 
kegyelem nélkül ugy ásandó ki, hogy gyökere mentől 
teljesebben kerüljön napú nyre. 

E g y futó pillantás is elég arra, hogy meggyőződ-
jünk , Vfcjjou a hajszálgyökerek épek-e, vagy nem ? 

Hogy, hogy ha épek, akkor ezép barnák, egyen-
letesen cérnavastagságuak, h aphylloxerások, akkor 
tyuktollszár vastagságra d tgadtak világos zöidestehé-
rck, olyanok, mint a pincében iduló zöldség ha j tása i 

Ezeken nagyító üvegeu át szorgosan nézzük, va-
jon nem látszik e rajtok tojássárga, vagy rozsdaszinü 
apró e^yes, vagy fészkes pettyegéa? Nároo a phyl. 
xera a főldfeiülethez közel fekvő gyökereken, tehát 
magasabban tartózkodik; téhro a legmélyebbekre 
száll tdá. 

Hogyha nineszn nagyitónk, nem képzelhető ma-
gyar iöldön oiy bortermelő vidék, melynek orvo s a 
gyógyszerésze nincsen s nem képzelhető orvos, vagy 
gyógyszerész, aki valami szerér.y nagyitóval ne birjou. 
L'eések a gyökeret olyanhoz vinni s uincs eaet rá^ 
ho^y a közjó érdekébon fekvő esekély szolgálatot mi g-
tagadjft. 

Mit ktll tennünk mihehjt a pfiyllojcerát észrevettük * 
Ez a do'guk j e en állásánál ft»g^aigeu tgyszerí i : 

uiihdtddig, amig a korru; ny az intézkedés! inaganak 
tart ja fenn, rögtön jelentést kell tenni közvetlenül a 
íu. 1;. íöldm»ve!éai minisztériumhoz Budapesten. 

Mit kell tennünk, hoyya phyloxerdt meg ne kapjuk 7 
A bzőiőt j karbí.n tarUuk; gyönge, betegeskedő 

tökét no tűrjünk bimne és tetű kereskedőtől acrn Apánk-
tól, sem testvérünktől, ne fogadjunk el acai sima vesz-
özőt, som gyökereset, sem tüzelőurk szánt venyige^ 
• j g y tökét, sem szőiöfuővelétTo már hasznait szerszá-
mot, szóval semmit. 

Mert a gyökeres vesszőn megkaphatjuk a gyö-
kéren szaporító a!:«kot, a sima vesszőn pedig azt a pe-
tét, a melyet a röpülő alak rakott oda. 

No bizzuk ei magunkat, hogy hát hiszen mindent 
j 1 megnéztünk ! Mert egyetien egy hiba &eíl csak s 
a baj a nyakunkon terem 

(Folyt, köv ) 

Helyi és vegyes hirek. 
— Uj megyei kép viselők. Az eiső tizedben Bányai 

József, a uiásodik tizedben íválmán idtv.in iett megyei 
képviselővé megválasztva. Eijenek ! 

— Hajtó vadászat voit d< e. 22 én Usztatónál az 
eredmény azonban nem igen kecsegtető volt a vadá-
szokra. Jau. G án a Pallavicini uradalomban lesz nagy 
kö: vadászat. 

— Csongrádon, mint nekünk onnan írják, a köz-
ségi képviselő választás dec. '22 én ejtetett meg A^a-
lában a n.'gy község hiv.i v.uaaztüt'ak be kepvis«-:ő 
\ közigazgatás terén jár tas iateliigens embtrek Közül 
csak U j n e y i Nándor ügyvéd választatott b Ez«n vá. 
Iftsztas ellen a válssztasnál fölmerült apró hibák okáu 

| (mik ezek V 8z'<rk.) óvás emeltetett, s e miatt C^ejlei 
kéibe, amelyekkel u gyökér a nedveket telszivja * igy ! szolgabíró u r a tisztújítást elhalasztotta. Mi most a valóbau 
a nedvok immár nem a tőkébe, hanem a phylloxera j o l y d ü k huzavonán keresztül ment csongrádiakat lázas 

. . . . . . . .,. , l 1 . izgalomban tartja. Azt usvan nem helyeseljük, hogy h sziüoksian at az anat gyomraba ömlenek, uzoutoiüi a . . . , ' . . . i- . • r J r>J 1 | csongrádiak a közigazgatas tereu jo tanaes rnasra ke-
gyökér megdagad es képtelenig vánk a tápláló ned ; ^ intelligens embereket csupa pártoskodábból Ui-

meglehet , h o g y e g y más s k ü l ö n ö s e n az a n y a felszívására. Igy a tőke természetesen sorvadozni ! hagyták a képviselő testületből; de azt sem helyeseli 
cárné agga«tA állapota is előidézte a Suvalonj jak. l.ogy sziatén párto.kodA.ból e g W o a szőr ,,4-

r - basogatasig keresett okokkal hatráltasaék a nep által 
most már joggal sürgetett tisztújítás, mit különben is 
jogosan elhalasztani nem lehetett volna; mert a tor 

küldetését, mert a bekövetkezhető halál követ-, A sorvadás jelei a legépebb tőkén a harmadik, 
ketkezméuyeket hozhat a cárra is, uiivel már legtöbbször már a második évben is külsőleg latba-; 
igen sok balsors érte s az által mélyen meg^kká ic3zuek: e veszszők gyengék, a levelek kiesi. I vény világosan megmoudja, hogy a szolgabíró a kép_ 



viselő választás befejezto után tekintet nélkül ae iga-
zoló válatztuiány folyamatban levő eljárására az uj 
k 'pvlselo teatttteti-t össze hivjr , azt alakultnak kijelenti 
s a tisztújítás napiát kitűzi s magától értetődik, hogy 
a tisztújítási meg is tart ja. — Mivei azonban az oko-
kat nem ismerjük sem jót sem rosszat nem mondha-
tunk a szolgabíró eljárására. 

— A szentesi kaszinói testület i. hó 11 éu d« Iá-
ján 4 órakor fogja tisztújító közgyűlését megtartani. 

— A 48 as népkörb tn ma vasárnap este 5 óra-
kor Sima Ferenc Hoszna társadalmi viszonyairól fel-
olvasott fog tartani. 

— Báli hirek. Az ifjúság január 10-iki báljára 
nagyban folynak az előkészületek, ugy intelligens kö-
zönhég, mint a nagyszámú reodezőbég körében. A hely-
beli értelmiségből, valamit a vidákről is sokan fognak 
rébzt venni e mulatságban, melynek alkalmából a reu-
dezők kiváló előzékenységben, sőt (elárulhatjuk előre) 
kedves meglepetésekben fogják részesíteni a megjele-
nendő hölgyeket. Ugy értesültünk, hogy a nőegyletnek 
Kzámos előkelő tagja lesz jelen ez elite táncvigalmon, 
mintegy vibZontáBul ama élénk, s a jövőben bizonyára 
rövekvő részvétéiért, melyet a fiatalság a nőegylet 
estélyti iránt tanúsít. — A gazdálkodó ifjak bálja szín 
tén látcgatottuak. igérk%zik, mert a bizottság elkövet 
mindent, hogy a gazdálkodók családjait minél nagyobb 
számban egyesítse ez alkalomra. Nagyon korszerűnek 
és nemesnek találjuk a gazdálkodó ifjak ezon eszmé-
jét, hogy az általak rendezendő bál jövedelmét a hely 
bcli szegények segélyt zeaére szánták. 

— A fiatalság által l. hó 10 én rendezendő tánc-
vigalomra a meghívók már szétküldetvén, azok, kik 
tévedésből, vagy véletlenségből nem kaptak volna a 
arra igényt tartanak, tisztelettel felkéretnek, mikép a 
rendezőség végrehajtó bizottságának irodkjához (Aradi 
Kálmán III . t. 28 számú házábanJ fordulni szívesked-
jenek. A rendezőség. 

— A 48 as népkör i. hó 6 án 60 kr belépti díj 
mellett K.mbovszki József termeiben saját könyvtára 
javára bait rendez, melyre e helyen is meghívja a t. 
közönséget a reudezoség. 

— Hegyen völgyön lakodalom. Uj év első napjá-
nak estéjén városunkban 14 helyen volt úgynevezett 
szolgáló bál. — Ezon 14 bálban mint tudósítónk ál-
lit j* köről-bölől 800 kocsis és béres és mintegy G00 BZOI-
galó leány mulatott. 

— Értesítések. Szánthó János értesiti a t c. kö-
zönséget, hogy Jurenák ur város alatti tul a kurcai 
földje dinnye alá kiadandó lesz, akik válalni akarnak, je-
lentkezzenek nálla még e hó folytán, ugyancsak 
Szánthó János vesz nagymennyiségű uj szalonnát. — 
Balogh Szabó Lajosnak derekegyházi oldalon Török 
Mátyás féle tanya földje örök áron eladó vétel iránt 
értekezhetni lehet Sima Ferenc tanácsnokkal . — Akik 
BóU&ra nyári legeltetésro júszágot akarnak hajtani, je 
lontsék magokat, Balog Istvánnál a III. t. 93 sz. a. 
Az ökörnek pár ja 8 frt. A barmosnak is 8 frt. A rú-
gott bornyunak pár ja 6 frt. A lónak pár ja 10 frt. A 
rúgott csikónak párja 8 f r t — Lévai József cipész 
mesternek I. t 485 BZ. háza örökáron eladó. — özv . 
Kristó Nagy Pálnónak Gorec-féle háza Kurcaparton 
eiadó, vagy haszonbérbe kiadó, értekezni lehet a tu-
lajdonossal. — Cukor Adolfnénak derekegyházi ta-
nyáján knkorica földje vau pénzért kiadó. — Horváth 
Sáudornak fábiánba, Jauicsekné féle földjén 50 hold 
földje (olszáutva kukorica alá pénzért kiadó. — Szegi 
Julianna derekegyház oldali 14 hold földje épülettel 
együtt eladó. — Bartha István II. t. 609 sz. a. lakos-
nak lelső réten 3 hold földjo haszonbérbe kiadó. — 
Hiszdorfi r László házánál két szoba, és hozzá való 
külön udvarral ellátott lakás szent György naptól 
fogva haszonbérbe kiadó. — Lénárt Jánosnak házá-
nál saját terméső ió minőségű bora van akóssámra 
jutányos áron eladó, — Vecseri Mihály háza és dó-
náti egy fertály tanya földje épülettel együtt eladó. 
Sthédel Oszkár kirtéeznek 20 méter m. burgonya ré 
pá ja vau eladó. — Egy alsópárti gazda erabtr ki 1876. 
június hóban a piacon egy kocsi búzát eladott, mely-
ből 2 vékát Nyikos József vett meg tőle azon sza-
vakkal, hogy Balog Lajos nő házához adja b e ; ne-
vezett gazda felkéretik, hogy Nyikos József I. t. 481 
*z a. háznál jelentkezzék illő jutalmat kap. — Nagy 
Mihály örökösök házuk eladó, értekezhetni Orosz György 
III. t. 454 sz. a. házánál. — Szépe János Feiler féle 
háza eladó, vagy több évekre haszonbérbe kiadó. — 
Vári Mihály II. t. 194 sz. háza, és felső réti 8 részlet 
földje eladó. — Remes JánoB háza eladó, vagy ha-

szonbérbe kiadó. - Özv. Pap Imrénó I. t. 91 BZ. a. 
háza eladó. 

— Üzleti értesítés. Budapesten a buza méter m. 
az elmúlt bét végével 15 frt. 2 - 7 kr-ig kelt, takar-
mány árpa 7 írt. 5 0 - 8 0 kr ig, középszerű árpa 8 frt. 
15 kr tói 6 5 kr-ig, tinóm árpa 8 frt. 85 kr tói egészen 
10 frt . 75 kr-ig; kukorica 7 fr t 70 kr., repce 11 f r t 
60 kr tói 12 frt ig, szalonna bánsági 45 frt. 50 kr, első 
minőségő oldalas szalouoa m. m. 48 — 40 f r t ; gyapjú 
minőség szerint 60 frt tói 95 frt ig kelt. 

C S A R N O K . 
A fővárosból .*) 

„Hideg világ! t t kiáltja a borzas költő, midőn 
tizenkettedik kötet költeményeinek díszpéldányát a tiz-
krajcároa antiquariue kirakatában lát ja . Hideg világ! 
ismétli újra, és szögre akaszt ja leejzott lantját , kioltja 
kebléből az isteni lángot. „Hideg világi" kiált juk most 
mi íb a költővel — éa felszítjuk kandal lónkban az 
isteni lángot; mert most az ia isteni láng, mihelyt egy 
kis meleget ád ebben a busa fokos hidegben. 

Persze Dúl Jánog uram erre azt mondja, hogy : 
olyan niccB ! Könnyű Dúl János uramnak ott az öreg 
banya kemence padkájan , a kivarrott Bubában elnyúj-
tózva melegedni, mikor as „Erzsók asszony" most BÜti 
a karácsonyi mákos patkókat neki. De itt, itt a fővá-
rosban, a nyomor e cifra Babylonjában, annak az 
istenadta munkásnak, szegény kézművesnek, kis ipa-
rosnak a kinek szűk, nyirkos pince-szobájábau nem 
hogy kőszénre, hasáb fára, de még egy kia petróleum-
lángra, egy kis trafikra sem jut , melynél didergő 
körmeit niegmelengethetné l Ily terrible viszonyok közt 
valódi mentő-goadolat volt fővárosunk nemes kezde-
ményezése chauffoirok vagyis az egéBz közönségnek 
nyitott melegedő-termek felállitésa iránt. Az érdem, mint 
átalában minden magasztos, humanistikus intézmény 
létrehozása körül, a franciákat a par excelleoce Párlat 
illet', de rögtőo követte Bécs és ennek uszályhordo 
zója, provinciája : Budapeet. Ez egyszer belyeeen, mert 
a szükség kényszerűsége forgott fönn. Caakhogy a mily 
praktikus volt a cél, oly inpraktikus lett kivitelében. 
A munkásosztály, kézműveaoBztály rászorult része Bem 
élvezheti a „melegedő termek" jótékonyságait , ettől 
elvonja őt a munka, melynek egész napon igájában 
vtn , B mikor már igénybe akarná venni, akkor kiesük 
ják éppen az orruk előtt a hidegre, mert a melegedő 
termek csak esti öt óráig vannak nyitva. Követkéz 
ménye aztán ennek az, hogy a ehauffoirokban egész 
napoo át csak csavargók, csirkefogók lebzselnek a 
melegen (noha — ne feledjük! — azok is emberek!), 
a azok, a kiknek tulajdonképpen szánva volt, most is 
csak kint rekednek a fagyon. Párizsban sokkal ész 
Bzerűbben já r tak el ebben, b igy kellett volna nálunk 
is. Ott a melegedő szobák éjjelre is nyitva vannak, 8 
igy nemcsak asylumok azok azok a hajléktalanok 
számára, hanem valódi áldás ÍB éppen az arra szorult 
szegény osztálynak. S hogy még a jónevclésü Sasku 
Károlynak is eleget tegyünk, nem habozunk elárulni, 
hogy Párizsban ugy éjjelre, mint nappalra külön osztálya 
van a melegedő szobákban a férfiaknak és nőknek. 
Honny sóit,, qui mai y pense ! Nálunk ez sincsen ugy. 

Hanem hát nemcsak ennyit tesznek itt a szegény 
osztályért. A népkonyhák újra fel lettek állítva. A 
„divine Murytf a divat királynéja és egy csomó -esse 
(comtesse, baronesse) hódol a divatnak, és ott méri a 
három krajcáros hus levest, bájos mosolyai meg ÍB fű 
szerezi. Hogy ennek aztán szintén van következménye: 
képzelheted kedves olvasóm! A mennyiben annyi Kri. 

L Sfc-fi, Gyuszi töri oda magát a jeunesso d'orée ból 
_ három k ra j cá ros húslevesre ^de nem a húslevesért !J# 

nogy a kiket a szükség ha j tana rá, majdnem mind 
kiszorulnak! . . Hangversenyt , publio soireét mind 
„jótékony célra" adnak . Hanem erre & világot nem a 

szegények éa árvák nyomorának tuda ta hajt ja ám. 
Pourquois? A divat! Itt a karácsony, itt az újév ! mi. 
kor a plebsnek e g y kis mulatságot kell szerezni, évi 
keserűségeibe egy napra való cukro t dobni, hogy ne 
morogjon, hogy elfeledje verejtékeit , hogy betakarja 
sebeit éa buta örömmel té rdre hulljon az orgiák dug-
kálkodó fejedelmei e lő t t : Legyetek megá ldva! Dieu 
sóit béní t ! 

Hanem ez az öreg földet nem zavar ja álmában. 
Eppour ei muove! Forog, forog egykedvűen tovább. 

Az élet, a vidámság zaja, melynek a szőlőleve-
lekkel koszorúzott Bacchus tánca a hegyeken — utolsó 
viszhangja volt, ú j ra feltámad, szinte uj já születik. 
Jönnek a dáridók, bál, tánc, huj jahó, hegyen völgyön 
l akoda lom; éa nsoh' se halunk meg!" Harsog a walzer 
6zédületes melódiája, andalog az édea mazar zenéje, 
fej a vállra hajlik, kéz kezet fog, suttog a mézea azó . . , 
Fölriad a nagy dob, sikolt a bip, a k la r iné t ; sir, cin-
cog a hegedű . . . euhog a selyem uszály . . . röpül 
a fecske farkú f rakk Ea lassan, szomorúan 
közé sóhajt a köznyomor, fel tar t ja r imánkodó sárga 
karjai t a zörgő csontú inaég, kenyérhajér t esenkedik 
a rongyos, éa tüntetve rázza görbe mankóját a kol-
dus! . . . Ki hallaná ezt m e g ? Ki látná ezt majd 
meg? Ki gondolna e r r e ? Senki, senki ! Három a tánc! 
Huzd rá c igány! Pezsgőt ide! Soh' se halunk meg! 

Hanem az öreg földét ez sem zavar ja meg álmá-
ban. Forog, forog egykedvűen tovább. „Hadd forog-
jon keaerű levében!" 

El, el e szomorú k é p t ő l ! A világkomédia e néző 
terétől! A bacchanáliák éa nyomorjujoDgás ez iszonyú 
quodlibetjétől! Caak vissza, viasza kedvea, csöndes 
békés o t thonomba; távol mindentől, ez édea számüze. 
tésbe vágyom én! Az én kis Madagaakáromba, szülő-
földemre; a honnan a jó TÍ8za bizonyosan nem akar, 
majd megint visszaere&zteni. A hol az egész világi 
zajt csak a barátságos poharak csengése, meg a ham-
vad cica dörömbölése a kályhatetőn — képviseli. 

Mily szívesen mentem volna eddig is! Csak hív-
tak vo lna! Nem hivott senki. Pedig mulattak azóta 
ott 18. En r.ein hiányoztam nekik. Nem jutot tom sen-
kinek eszébe. 

Pedig mulatni fognak oaatán is, mulatni fognak 
ott a mi kia Madagaskár szigetünkön is, mikor otthoon 
leszek. Akkor majd eszökbe ju tok , hogy : jó lesz biz 
az, hívjuk meg ezt a nyers demokra tá t ; ez egyezer 
ne nézzük azt, hogy í ró ; legalább egy táncossal több 
leaz! Hanem akkor aztán már hiába hívnak, drága szé-
peim ; ellenállok a legédesebb szevoknak is! — Ellen én ! 

("Hiszen csak tudnék egy halandót, aki az ilyen 
angyaloknak ellent tud ál lani! . .) 

Csáktornyái L. 

Felelőa szerkesz tő : S i m a F 6 r 6 n o . 

Meghívó. 

*) Lapunk műit számára érkezett még, de tér szűke miatt 
kiszorult. Szerk. 

Alólirott január hó ll-én} 

a h e l y b e l i m á s o d i k z e n e k a r k ö z r e m ű k ö d é s e m e l l e t t 
a C S I Z M A D I A I F A S T A S S U L A T n a g y t e r m é b e n 

polgári t á u c v i g a l m a t 
rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel 

meghívja 
Bárdos Flór!. 

Belépti dij személyenként 60 kr. — Kezdete 7 órakor. 

H I R D E T E S E J L 
H i r d e t é s . 

A bökény-mindszenti tibzaszabályozási tár-
sulatnak a társulat védgátjain Kovács István 
csősz járásában 70—80 öl tííziiáia a f. évi ja-
nuár hó 5-én közárverésen elfogadatni, mire 
a venni szándékozók tisztelettel meghivatnak, 
hz árverés a nevezett napon reggeli 9 órakora 
csőszIn znAl veszi kezdetét. 

Szentes, 1879. december 31 én. 
Az igazgatóság. 

H i r d e t é s . 
S z a t h m á r i P á l I. t. 625. számú házánál 

egy b o l t és u t c a i l a k á s kiadó. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegyében kebelezett Mindszent 

községben üresedében jött, b az adó nyilvántar-, 
tás s eg) ébb ügyek kezelése teljesítése mellet-; 
600 frt készpénz évi javadalmazással kapcso-
latban álló aljegyziő állomásnak választás utjáni 
betöltése határidejéül az 1880-ik évi január hó 
10-ik napja tüzei vén ki; pályázni kivánók felhi-
vatnak szakképzettségüket igazoló okmányokkal 
felszerelt folyamodványaiknak a választást meg-
előzőleg ezen szolgabírói hivatalhoz leendő be-
nyújtására. 

Kelt Szegvár, 1879. december 8-án. 

Vidovioh Antal m. k., 
Csongrádm. tiszántúli j . főszolgabíró. 

H i r d e t é s . 
Páhi Sándorné I. tized 230. számú há-

zánál a Füchsl ház meget egy utcai lakás ki-
adó két szoba, konyha, kamara, padlás. Bővebb 
tudósítással szolgál a tulajdonos. 

MEGHIYÖ. 
A szentes i S Z A B Ó iQuság 

f, 1880. évi jan. 17-én, a kisdedovoda javára 
R a m b ó v s s e k i J ó z s e f n m f y t e r m é b e r x 

az els5 zenekar közreműködése mellett 

t i a e & s t é l y t 
rendez, melyre 

a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja 
a s iQoság. Kezdete 7 órakor. 

Saenteaen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 


