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ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egósr évre . 
F é l é m . . 
Negyed érre . 

4 írt. 
2 frt. 
1 frt. 

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

E laD szellemi rénrét illető 
közleményen a szerkesztő-
ségbe*, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETKSI A.RAK: 
3 hasábos petitsorért egy-
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N YILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

KELYEGD1J 
miuden beiktatásnál 30 kr. 

Bérmeutetlen levelek uem 
fogadtatnak el. 

Társaséleti bajaink. 
Aristoteles óta nemcsak a gyakorlati élet, 

de minden theoria pro primo hirdeti, hogy 
„az ember társasági lény." A magány, melynek 
csöndes sátorába néha-néha bevonulnunk édes 
és enyhítő eelodázhatlan folytonosságában rosz-
szabb az öt évi börtönnél. — A családi körre 
körre zárkózottság időszakonként még erény is, 
de ha következetesen állandó, mérhetetlen fo-
nákságokat szül s hasonlóvá tesz azon jámbo-
rokhoz, a kik — ut prisca gens mortalium — 
falujok határán tiil még csak nem is szagolva 
először: sok szükséges dologról fogalmukkal sem 
birnak ; másodszor: az emberekkel érintkezni 
nem tudnak, mert nem szoktak; harmadszor: 
kedélyökben bizonyos hiatus, bizonyos szomj, 
nyomottság, elégületlenség áll be. — A szűkebb 
körű társasélet—két-három család egymásközti 
összetartása,— az sem felel meg a müveit társas-
életi fogalomnak és szükségnek, mert mig egy-
részről még mindig maradnak valami magasabb 
társaséleti érintkezési és műveltségi követelmé-
nyek (subjective mint objective) kielégítetlenül, 
másrészről oly bizarr, oly kihivó, oly antide-
mokratikus színezettel bir, hogy azt a mai kor-
szellem, a# szabadelvűség és műveltség e fölkent 
bajnoka a legnagyobb mértékben és méltán per-
horeskálja. 

Társaséletnek csak azt lehet tekinteni, a 
hol a nemes szórakozás eszméje, közművelődési 
célok előbbre vitele, közéleti és társadalmi mű-
velt érintkezés családok é6 osztályok kasztszerű 
elkülönzése nélkül, egyesült erővel, de mintegy 
ösztönszerűleg, bizonyos folytonosságban vagy 
periodice gyakorlati kifejezésre jut. 

Nos hát valljuk meg — mutassunk rá 
saját sebeinkre! — nekünk ilyen társaséletünk 
nincs. — Semmilyen sincs! 

Engedjék meg, hogy a mi társaséletünket 
— kurz und gut — ide rajzoljam. Nyár közepén 
eljönnek a színészek, ősz elején felszedik sátor-
fáj okat. Ekkor csak szivesen elvagyunk egész 
nap, vigasztal, hogy egy héten négyszer meg-
kapjuk az alkalmat a nemes szórakozásra — 
három óra hosszáig Mert azt, ami utána követ-
kezik, dicsérheti Rambovszki ur meg a Miska 
cigány, de azt csak nem fogják önök — közmű-
velődési célok előbbre vitelének declarálni ?! 
Nem dobok én arra sem követ. „Quis post vina 
gravem militiam atque pauperiem crepat?!" 
De mikór aztán a szinészek elmennek, vége van 
mindennek. Hullanak a fák levelei, Mitru bele-
rázza lelkét a szűrébe — testével együtt; jön a 
— másutt oly kedélyes, oly vig! — itt egyhangú 
és kietlen szüret, azután az őszi esők; véget ér 
a mezei munka, bevesszük magunkat az ódánkba 
8 felőlünk akár felfordulhat Európa ! Van tán 
vagy egy „közvacsora" s a farsangon — sokat 
mondok! — két olyan bál, melyben a művelt 
társasélet alkotó elemei, vagyis inkább az arra 
hivatottak részt vehetnek, azután újra csend lesz, 
mint az üres pincében, s juniusig hallgathatjuk, 
hogy nő a fű. Akkor azután megint eljönnek 
a szinészek sat. és mi elől-kezdjük újra, a mit 
itt leirtani. 

Hát társasélet ez? Hát Európában van ez? 
Mert azt, hogy elmegyünk a kaszinóba, s 

ott újságot olvasunk, vagy pagátot kergetünk, 
vagy drukkolunk és drukkoltatunk a girigáréra 
(vagy a girigáré nem járja?), azt, hogy elme-
gyünk llambovszkihoz, jó barátunkhoz egy 
„kvattu-ra, lakodalomba, névnapra, kereszte-
lőbe, hébe-hóba egy staatsvisite-re. hogy kug-
lizunk féléjszaka, hogy tanyára rándulunk mérni, 
vagy dinnyeföldre sétálni . . . . azt csak nem 
veszik önök társaséi}étnekf ! 

Vagy azt, hogy két-három család hölgyei 
„összejárnak" kávét inni, zongorázni, csevegni, 
azt csak szintén nem veszik önök társaséletnek?! 

Ez mind nagyon is egyéni dolog. Noha 
kétségtelen, hogy bizonyos mértékig nemcsak 
helyes és szükséges, de amennyiben benne már 
hajlam a nemesebb szórakozásra és társadalmi 
érintkezésre nyilvánul, köze van a művelt tár-
sasélet jelenségeihez Hanem természetesen annak 
legnaivabb, legprimitívebb iniciativája. Hiszen 

a művelt társasélet fő-főjellege, ismertető vonása 
éppen abban áll, hogy az egyén társadalmi igé-
nyeinek kielégítése és iokozása mellett bizonyos 
magasabb közös jelentőségű eszméknek, érdekek-
nek szolgáljon! 

Mi még ettől annyira vagyunk, mint Makó 
Jeruzsálemtől. 

Előre is tudom, azt vetik majd ellenem, 
hogy: hajh! mi agricol város, agricol nép va-
gyunk, egyszerű, igénytelen emberek! Érezünk 
ugyan valami lidérc-nyomást; érezzük, hogy 
van valami, a mi — nincs; kellene biz ezt 
a mi társadalmi életünket valahogy élénkíteni. 
De hát — hm! hm! — nem lehet ezen már 
segiteni. Próbálja meg, a ki akarja; majd be-
törik annak is a kése, mint a pataki diáké a 
brugóba. 

De kérem, ismerek én sok agricol várost — 
igaz, hogy nincs 80 ezer lakossága és félannyi 
jövedelme, sem zsírtalan földje után, mint ne-
künk — tessék széttekinteni, hogyan van ottan? 

Ott az első meleg napsugártól kinyilik a 
társasélet A nyári kirándulási helye: fürdőkert, 
sétakert, megelcvenül Egy olcsó tavaszi mu-
latsággal megnyittatik a kert s attól kezdve 
minden sugaras délután, enyhe estén ott lehet 
látni sétálni a város szine-javát. A férj kihozza fe-
leségét.az anya leányait, a bonne-ok a kis gyerme-
keket a friss levegőre, játszani a puha gyepre 
(mennyire szükséges ez a mai kor satnya gyer-
mekeinek!) Az ílgyvéd, a biró, a hivatalnok 
becsukva hivatalát, odajön kellemes sétában, 
kellemes társaságban üdülést szerezni testének, 
lelkének Családok találkoznak, fiatalok beszél-
getnek, gyerekek zsivajognak. Paradicsomi egy 
kép! S ott van a kuglizó, ott van a fürdő, ott 
van a nyári vendéglő; megszólal a zene is. S 
egyszerre csak a rondeau-n tánc kerekedik 
Senkisem hirdette, senkisem hivogatott, senki 
sem csinálta, ugy termett — a zeneszóra. S 
nem kerül se béesi, se pesti száz forintos 
selyemruhába; semmibe! Azután jönnek a ma-
jálisok. Diákok majálisa, városi hivatalnokok 
majálisa, bírósági hivatalnokok majálisa, nőtlen 
emberek, vig-legények majálisa. Nem kell ott 
alioz deszkapalota, ponyvasátor; megtartják a 
szabad ég alatt Ha meg eső van, bemennek a 
vendéglőbe, a nagy „száláéba. S ez a kellemes 
sétaidény igy tart kora tavasztól késő őszig; 
testüditő, lélek-művelő, s nem is kerül annyiba, 
mint hogyha a Miskának bankóval kell bera-
gasztani a homlokát. Azután jönnek a színé-
szek Megélnek, van látogatójuk elég; nem kell 
nekik barackmagot keresni a nagy piacon, — 
hogy legyen mit enniök. (Világért sem célzás 
ez, mert azt örömmel elismerem, hogy jó szín-
társulat nélunk is jól megélhet!) Mikor a lom-
bok hullanak, a sétakert is néptelenné válik, 
a vendéglő üresen marad; a cigányok, a színé-
szek bemennek a városba, ott játszanak tovább 
Jön a szüret Micsoda joviális, víg szüretek azok! 
Igaz, hogy valami vig szüretet nem is igen 
lehet olyan költőnek való borral ülni, mint ez 
a mienk! (Ennek a fajtájáról mondta bizonyo-
san szegény Vörösmartynk: „komisz biz ez, de 
hát igyunk, hiszen — magyar költők vagyunk !") 
A szüretre e<*yik család meghívja a másikat, a 
fiatalokat s van újra tánc, van mulatság S az-
után! Nem bújnak ám be az odúba, mikor meg-
erednek az őszi záporok, havas esők, hanem akkor 
felirnak erre a nagy rossz Pestre s meghívnak 
egy-két hírneves írót felolvasást tartani, művész-
nőket dalolni, művészeket hegedülni, zongorázni 
S lejönnek szíves-örömmel. Vau ám aztán dalár-
dájok is, a mely ilyenkor, ha felkérik, hallatja 
magát nagynehezen. . . egy szóra! Aztán vannak 
professornk, mivelt emberek, kik tudják pótolni, 
ha kell. a fővárosi írók helyét is. Nyilvános fel-
olvasásokat tartanak a művelt elemeknek, az 
iparos osztálynak, a népnek; megmagyarázzák 
neki azt, a mit a tanitójok elfelejtett meg-
magyarázni Az iparügy ről, kereskedési ügyről 
s egyéb közhasznú dolgokról, a tankötelezettség-
ről, az irodalomról, Tatár Péter úrról, összegyűj-
tött műveiről, s azok kiváló hasznairól. Olyankor 
tartatik ez a fölolvasás, mikor mindenki mehet, 
a gazda elküldi cselédét, s a nép barátai meg a 

helyi lapok propagandát csinálnak mellette. He 
sem férnek, annyian mennek. Azután el nem 
maradhat két-három műkedvelői előadás, mely-
ben a legelőkelőbb családok gyermekei veteked-
nek részt venni; nem ugy, mint nálunk, hogy 
kötéllel kell fogni urakat, hölgyeket, mert rette-
netes blamage-nak tartatik a föllépés; — majd 
a nőegylet rendez olcsó, helyes kis közvacsorá-
kat, piquenique-et, farsangon bálokat. Farsang 
után van újra concert, felolvasás S egész télen 
virágzik a korcsolya-egylet. hol a jégpályán 
ifjak, öregek, nagy leányok, kis menyecskék 
egyaránt megjelennek mulatni, nevetni, talál-
kozni, testet edzeni. Igy kell uraim, igy! 

. . . Szomorúan fordulunk el ettől a ragyogó 
képtől, a művelt társasélet e gyönyörű képétől. 
Mi ezt nem értjük, mi ezt nem hiszszük, mi 
erre azt mondjuk, hogy: mese! 

Biz e' nem mese. 
Hasonlítsuk már most össze a mi „társas-

életünketu (?) ezzel, hasonlítsuk össze és — 
piruljunk vagy szomorkodjunk. — Nekünk is 
van egy közkertünk, vannak szépnevű, művelt 
családaink, áldozatkész családfőink, derék fiatal-
ságunk, gyöngy-leányaink, — hét vármegyében 
sincsen párjuk! — S ott áll az a gyönyörű 
kert üresen, elhagyottan; a szomorú Mitru jár 
csak benne ónas botjával, ő ott az egyedüli 
élő-lény; ő bolyong ott mint egy elátkozott 
tündér-király, egy „átokvert, kósza lélek, mely 
még koporsójában sem pihen.a Ott van a 
gyönyörű nyári vendéglő, — od'adtuk diák-
magazinnak. Sokba kerülne a városban nekik 
épületet szerezni Igaz, helyesen van. De hát 
magasabb társadalmi célokért aztán már semmit 
se áldozzunk, mi, a kiknek Aristoteles csakúgy 
a fejünkre olvassa, hogy „társasági lény*-ek 
vagyunk?! Tudom azt is, hogy ennek sok aka-
dály áll útjában, de — erős akarat nem ismer 
akadályt. Nekünk is csakúgy ott van az a nagy 
rossz Pest, s benne az írók. művészek, művész-
nők. Mért nem kellenek azok nekünk? Meg-
elégszünk túróscsuszát haüiatatlanitó Pósa Lajos 
barátommal? Nekünk is csakúgy vannak derék 
professoraink, művelt embereink, kik felolvasá-
sokat tarthatnának és valljuk meg, nekünk is 
van népünk, a mely — vagy a mi népünkre 
már rá sem is fér egy-egy közhasznú felolvasás? 
Dejszen, niucsen az a szekér, a melyikre még 
egy villával fel nem fér! Nekünk is van jeles 
dalárdánk, „koszorús- dalárdánk, élén egy ere-
deti, a szó teljes értelmében hivatott zeneköl-
tőnkkel, ki kénytelen kedves szerzeményeit a 
fiókba zárva tartani. Nekünk is van derék, vi-
rágzó nőegyletünk, élén lelkes, fáradhatatlan 
elnöknőjével Nekünk is volnának ifjaink, höl-
gyeink egy kis műkedvelői előadásra; nekünk 
is van — avagy nem mellettem bizonyii-e az 
eddigi műkedvelői előadások látogatottsága?! — 
jóhajlamu, műpártoló közönségünk. . . . 

S mégsem tudunk semmire sem menni! 
Mindenünk van, és még sincs semmink. Mert 
nincs a mai műveltségnek, korszellemnek megfelelő 
élénk társaséletűnk ! 

Mi ennek az oka? 
rA Sphinx hallgat, és én — tovább me-

gyek!" 
E viszonyok a legigénytelenebb, a leg-

egyszerűbb társadalmi nézpontról is tűrhetet-
lenek. A jó öreg urak, a férfiak csak megvannak 
valahogy; nyitva áll nekik a világ, fel is út, 
le is út, meglelik szórakozásukat Igaz, hogy 
biz az egy kicsit triviális, de hát „ha jobb nincs, 
az is jó." — De tekintsük hölgyeinket, kik 
kénytelenek csupán strimflit kötni vagy zon-
gorázni szünet nélkül, az utolsó színi előadástól 
a farsangi két bálig, hamvazó szerdától kezdve 
az — első színi előadásig. Igazán, nincs rendén! 
De tekintsük hát csupán és tekintsük vala-
mennyien egy szívvel lélekkel azon kívánalma-
kat, melyeket a haladó műveltség és korszellem 
az embertől, mint „társasági lény "-tői követel! 
Tekintsük azon magasabb eszméket és érdeke-
ket, melyek természetes társadalmi igényeink 
kielégítése és fokozása, fejlesztése mellett egy 
ilyen művelt társasélet megalkotására sürget-
nek! Tekintsük azt, hogy utoljára is, ha egyszer 



már kijöttünk Ázsiából, ne jussunk Madagaskár 
szigetére! 

* 
* * 

Hanem hát tudom én azt, hogy én most 
is csak hiába gajdolok itt, hogy ezeket a soro-
kat rettenetes sokan el sem is olvassák, (még 
mindig „Rózsi, megvetlek!" a bötíí!), hogy a 
kik elolvassák is, mosolyogni fognak rajta vagy 
vállat vonnak; hogy én ezzel is csak oda ju-
tottam, a hová a mádi zsidó; hogy ez is csak 
olyan jó-akaratu ábránd, a melyre ismert ha-
zánkfia szokta megadni ismert vigasztalását: 

— Hm! öCvsém mázoló! Mind másképp 
lesz a száz esztendő múlva! 

* 

A mi azonban — bogy én is humoristice 
szóljak — nekem, a kinek a cigányasszony 
megjövendölte, hogy a harmincat meg nem érem, 
vajmi sovány vigasztalás! 

Csáktornyai Lajos. 

Az árvízkárosultak javára begyült 
könyörailományok kiosztásáról. 

Az 1879 ik évi árvízkárosultak segélyezésére be-
gyűlt könyöradományok kiosztása immár kezdetét vette, 
s ez által az árvízkárosultak segélyezésének Ugye a 
befejezés stúdiumába lépett. 

A nagy közönség, mely a szerencsétlen árvízká-
rosultak balsorsa iránt, oly élénk érdeklődést tanúsított 
s azok segélyezésére oly nagy pénzáldozatokat hozott, 
méltán megvárhatja, hogy a könyöradományok kiosz-
tása körüli eljárás tudomására hozassák. E tekintetből 
kívánatosnak és időszerűnek vélem a segélyezési Ügy-
ben eddig folytatott eljárás eredményeinek az alábbiak-
ban vr.ló fölsorolását. 

Köztudomás szerint, az árviz folytán Dorozsma 
város továbbá Algyő, Tápé és Sövényháza községek 
területin szükségesnek mutatkozott sürgős intézkedések 
gyorsabb foganatosítása céljából kormánybiztossá me-
gyénk főispánja méltoságos Rónay Lajos ur nevezte-
tett ki; tehát az ő tapintatos és gyors intézkedéseinek 
lehet köszönni, hogy az árvízkárok felvétele nevezett 
községekben a kirendelt megyei bizottság által arány-
lag oly rövid idő alatt eszközöltetett. 

A szenvedett károk értéke, az e targyu végér-
vényes kimutatások szerint: 

DorOzsmán 121,808 forint. 
Algyőn . . . . . . . 187,851 „ 
Tápén 188.365 „ 
Sövényházán . . . . . 19,128 „ 

összesen: 517,152 forintban ál 
lapitatott meg. 

A károk összeirása s azok értéknek végleges 
megállapítása után következett a leglényegesebb kér-
dések megoldása, nevezetesen: az árvízkárok osztá-
lyozása s az árvízkárosultak részére begyült könyör 
adományoknak az egyes osztályok közötti arányosítása 
vagyis a segélyezés mérvének megállapítása; mely kér 
dések helyes megoldása az adott viszonyok teljes is-
meretét s részrehajlatlan szigorú megbirálását feltét© 
lezvén, szükségesnek tartom az osztályozásra vonat-
kozó megállapodásokat indokaikkal együtt közölni. 

Általános határozatok. 
1. Dorozsma város, Algyő, Tápé és Sövényháza 

községek árvízkárosultjai részére begyült könyörado-
mányokban nem részesülnek: 

a. a községek mint erkölcsi-testületek. 
b. Azon vizkárosultak, kik 6000 frtot meghaladó 

értékű vagyonnal bírnak, továbbá a kik 60 forint vagy 
ennél is több kereseti, vagy tőkekamat-adóval vannak 
megróva. 

2. Azon tisztviselők, vagy hivatalnokok, kiknek 
1000 frt, vagy ezt meghaladó mennyiségű biztosított 

évi fizetésük van: ingóságokban szenvedett káraikra 
nézve segélyezésben nem részesülnek. 

3. A károsult részére megállapítandó segélyösz-
szeg nem lehet nagyobb, mint a mennyivel annak meg-
maradt vagyona 6000 forintnyi értékre kiegészíttetik. 

4. A vagyon értékének megállapításánál az el-
pusztult házak telkei s a megmaradt épületanyagok 
értéke nem számitható be. 

5. A vizkárosultak részére megállapítandó segély-
összegek épületekbe leedő beruháztatás előtt, bírói fog 
lalás tárgyát nem képezhetik. 

A vizkárosultak osztályozása. 
I-ső osztályba tartoznak azon károsultak, kik in-

góságokban 150 frtnyi, vagy ennél kevesebb kárt szen-
vedtek s ez által mindan vagyonukat elvesztették. 

I l i k osztályba tartoznak: 
a. azon károsultak, a kik ingóságokban 150 fo-

rintnál több, de 500 frtot meg nem haladó értékű kárt 
szenvedtek; és 

b. azok, a kik csupán házzal bírtak, vagy a kik 
vagyonának értéke a 600 frtot meg nem haladja. 

I l l i k osztálybé tartoznak: 
a. azon teljesen vagyontalanok, a kik ingóságok-

ban 500 frtnyi értéknél több kárt szenvedtek; és 
b. azon károsultak, a kiknek vagyona 600 frtnál 

több, de 3000 frtnyi értéket meg nem halad. 
Vl-ik osztályba tartoznak: azon károsultak, kik 

nek vagyona 3009 frtnál több, de 600 frtnyi értéket 
inog nem halad. 

V-ik osztályba tartoznak azok, kiknek vagyona 
a 6000 frtnyi értéket meghaladja. 

A segélyezés eszközlésének módozatai. 
1. A7 osztályozás szerint előlegesen kiszámítandó 

segély összegek kiosztását kormánybiztos ur ő méltó-
sága személyesen eszközli. 

2. A községek elöljárói, a segélyezendő vizkáro-
sultak személy ugyanazonosságának ellenőrzése és iga-
zolása céljából, a segélyösszegek kiosztása alkalmával 
jelen lenni tartoznak. 

3. Az egyes károsultak részére e6Ő segélyössze-
gek, azoknak — a már nyert előlegek beszámítása 
mellett — készpénzben és egy summábau foguak ki-
osztatni. 

(Folytatása következik.) 

Csongrádmegye közgyűléséből. 
(Tartatott f . hó 12-én és folytatólagJ 

Népes megye közgyűlésünk volt, mint 
rendesen szokott lenni, ha valamely állás be-
töltése folytán kifejtett korteskedés által szél-
tében hosszában fölköltetik a megyei képvise-
lők érdekeltsége. Igen természetes, hogy az 
ily korteskedés által összevont képviselők szép 
száma ötven percentet esik a választás befe-
jeztével azonnal, s hetvenöt percentet második 
nap, s végképén elolvad harmadik napra, ami-
kor azután a tisztikar körére szorult megyei 
tárgyalások kirívólag gúnyolják a megyei nép-
képviseleti önkormányzatot. Pedig, pedig a 
tárgysorozat legutolján sokszor a legfontosabb 
tárgyak vannak, melyek nem ritkán inkább 
megérdemelnék a képviselők érdeklődését mint, 
— hogy egyik másik apróbb állásra Péter-e 
vagy Pál választatik ? Egy oly ügy p u. mint 
a dititori töltések bellebbezése, létkérdése megyénk-
nek, s nem méltó a megyei képviselők szép 
tisztére senki, ki távol marad akkor, mikor ily 
ügy tárgyaltatik a megyei gyűlésen. A köz-
ségből alig voltak egynehányan ez ügy tár-
gyalásakor. Szentesről pedig 97 megyei képvi-
selőkből csak 19-en voltak jelen, tehát távol 
maradtak 80-an. — Elismerjük, hogy most 

munkaidő van, mikor p. u. a földmivelő osz-
tály percei drágák; de a képviselői hivatásnak 
csak a legszűkkeblűbb fölfogása mellett lehet 
fukarkodni az idővel, s tagadni meg az áldo-
zatot akkor, mikor a megye legvitálisabb kér-
dése tárgyaltatik. Ily esetekben csak a beteg-
ség lehet mentség, ezentúl mindenki elitélésre 
méltó. 

L 
Rónay Lajos főispán üdvözli az egybegyűlt me-

gyei képviselőket s a gyűlést megnyitja, 
Stammer Sándor alispán indítványozza, hogy 

Rudolf trónörökösnek — Stefanía belga király kisasz-
szonynak eljegyzése alkalmából, Csongrádmegye köz-
gyűlése részérő), üdvözlő fölírat küldessék. Az indít-
vány éljenzés között elfogadtatik, s elnöklő főispán a 
a hódoló és üdvözlő felirat küldését határozatilag ki-
mondja. Ezután Kókay Pál megyei árvaszéki ülnök-
nek a megyei közalapok kezelésére vonatkozó írásos 
indítványát terjeszti a közgyűlés elé. — Az indítvány 
másnap első sorban tárgyalásra kitűzetik. 

Kéri János, Kérdi Stammer Sándor alispán úrtól, 
hogy van-e tudomása arról, miszerint Nóvák József a 
sövényházi töltés vonal kormánybiztos a sövényházi 
pusztázóknak nyílt rendeletben meghagyások ad ki. 
Fölmutat szóló egy ily rendeletet, melyben nevezett 
kormánybiztos meghagyja két pusztázónak, hogy ezek 
állandóan az algyői uradalmi kastélyban tartózkod-
janak. Szóló szerint a kormánybiztosnak nincs joga a 
csendlegéuyekkel rendelkezni. — Ezt a hatáskör nem 
ismerésből eredt oly hatalmaskodásnak tartja, melyet 
a megyének kötelessége korlátozni. Ha a kormány-
biztosnak csendlegényre van szüksége, tessék aziránt 
a járási szolgabíróhoz folyamodni. 

Stammer Sándor alispán kijelenti, hogy ezen do-
logtól tudomása nincs, de az interpellatió folytán 
vizsgálatot és a szükségeshez képpest intézkedni fog. 

Kéri a válasszal megelégszik. 
Temesváry Antal kérdi az alispánt, hogy: van-e 

tudomása arról, hogy a Csongrád-félegyházi ország-
utakon az élő fákat egyesek kivagdossák, s ez által a 
megyének kárt tesznek s ha van tudomása erről, mily 
intézkedéseket tett a tettesek megbüntetése végett? S 
ha nem volna tudomása ez esetről, szándékozik e 
tenni valamit? 

Stammer Sándor alispán kijelenti, hogy hozzá hi-
vatalosan jelentés ez esetről nem tétetett, s igy róla 
semmit nom tud; de vizsgálatot tart és intézkedni fog. 

Temesváry Antal a válasszal megelégszik. 
Ezekután az idoközileg beérkezett törvénycikkek 

kihirdettetnek, s az alispáni féléves jelentés a megye 
közigazgatási állapotáról fölolvastatik, melynek végén 
alispán ur jelzi, hogy Csongrádnak nagy községé lete-
lével a tiszáninneni szolgabiróság adminisztracionalis 
terhe nagy mértékben fölszaporodott s ezért is, de 
főként azért; mert Csongrádnak szolgabirósági ügyeit 
tóvolsága miatt kellő pontossággal és gyorsasággal in-
tézni Dorozsmáról teljes lehetetlenség. A jó megyei 
közigazgatás érdekéből mulhatlanul szükségesnek tartja, 
h°gy Csongrád külön szolgabírói járássá alakittassék. 
— A megye e nézetet helyeselvén, elhatározta, hogy 
Csongrádnak külön járássá leendő alakítása iránt föl-
terjesztés küldessék a miniszterhez. 

Olvastatott a megyei központi árvaszéknél üre-
sedésbe jött harmadik ülnöki állás betöltését fölfüg-
gesztő miniszteri rendelet, mely szerint a belügymi-
niszter kimondja, hogy miután a csongrádiak aziránt 
folyamodtak, hogy engedtessék meg nekik árvák ügye-
inek önnálló gyámhatósági kezelése, tekintve, hogy 
ezen folyamodás még nincs elintézve, s igy nincs el-
döntve, hogy Csongrád megkapja-e vagy nem kapja 
meg az önnálló gyámhatóságot. — Ezen ügy elinté-
zéséig — épen a csongrádi árva ügyek ellátása végett 
szervezett megyei árvaszéki ülnöki állás betöltése föl-
függesztetik. A miniszternek egyébiránt az ellen nincs 
kifogása, hogy az ügy befejeztéig ezen állás helyette-

T Á R C A . 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: 8. F. 

Bodoki Kuti Emilnek első napokban igen kelle-
metlen percei voltak Feketeházán; mert bármelyik is-
merősével találkozott, ezek mindegyike azzal köszönt 
neki: 

— No hát élsz, nem lőtted agyon magad"? Né-
melyik még azt is utána gondolta, hogy: bizony kár 
volt azt a szép elhatározást végre n3m hajtani. — Hát 
miből fog ez az ember most élni? O amilye volt elpré-
dálta, apja kegyelméből kitagadta. Feketeházán épen egy 
írnoki állás volt betöltendő, egy barátja gúnyolta, hogy 
ba föllépne, mint jog végzett embert bizonyosan meg-
választanák és existenciája biztosítva lenne. Sokan 
Sugáry Ilkát sajnálták, kinek mig apja jól állt, akad-
hatott volna jobb szerencséje is, de Emil miatt senki 
nem közeledhetett hozzá, s ime most már ezen ember 
miatt Sugáry Ilka jövője is meg van semmisítve. 

Szóval volt szó, beszéd, sajnálkozás, éleelés, gu-
nyolás a pillanat és érzelmekhez képest 

Emil ez alatt fölkereste adósait és kifizette ezek-
nek tartozását, nem csak; de miután Ilonkájától meg-
tudta, hogy apja többeknek adósa maradt, s ezekért 
az utolsó házi bútor is el fog árvereztetni, kifizette ked-
vese apjának ilyen apróbb adósságait is. 

A pénzükre már jó részben keresztet vetett hite-
lezők város szerte hirdették, hogy: Bodoki Kuti Emil 

kimerithetlen pénzforráshoz jutott, lutrit nyert bizo-
nyosan; midőn a közönség és az öngyilkosság végre 
nem hajtása felett sajnálkozó jó barátok ezt megtudták, 
kezdtek Emil barátunk mellé tisztelettel sorakozni, 
többé senkinek nem jutott eszébe szemrehányást tenni 
neki amiért föl nem akasztotta vagy főbe nem lőtte 
magát. 

A bámulatot csak fokozta, midőn hire járt annak 
is, hogy Emil 2000 frt ára arany és ezüst ékszert va-
sárolt Sugáry Ilonkának. A lyányok és lyányos ma-
mák — kik még pár nappal Emillel való szerelmi vi-
szonya miatt sajnálkoztak Ilonkán, most házról házra 
járva beszélték, hogy: mily szerencsés lyány ez a Su-
gáry Ilka. De hát hol vehette a pénzt Emil? Ez volt 
a kérdés és átalánoB beszélgetés tárgya. — Egyik azt 
mondta, hogy lutrin nyert. A Feketeházi intelligens 
bölcsesség azonban csakhamar rá jött, hogy ez nem 
lehet; mert a nagyobb összegű nyereményekről újsá-
golni szoktak a lapok; mostanában pedig ilyenről szó 
sem volt. S midőn igy nem lehetett Emilre rásütni, 
hogy ekképen jutott pénzhez, az a hir kezdett elter-
jedni, hogy kártyán nyert. — ez mint beszélték, 
ugy történt, hogy Emil elhatározta, hogy magát főbe 
lövi; de mielőtt ezt végrehajtaná, el akarta mulatni ami 
kis pénzecskéje volt. — Ily szándékkal ment egy ven-
déglőbe, hol gazdag kereskedők kártyáztak. Emil helyet 
fogott köztök és reggelre 40,000 frtot nyert tőlök. — 
Es épen ez volt oka, hogy lemondott azon elhatáro-
zásáról, hogy magát főbe lője. Feketeházán volt egy 
uri embe.*, ki újsággal szokta ellátni a kaszinót, kit, 
mert jómódú uri ember volt, legtöbben szivesen hall-
gattak, bár tudta mindenki, hogy ennek az embernek 
csak minden tizedik szava botlik az igazságba. — Ez 
az ember beszélte, hogy Ő Emilnek saját szájából hal-

lotta, hogy kártyán nyert nagyobb összeget. — Egy 
pár fiatal uri ember pedig állította, hogy ők is tőle 
hallották. — Ehez tehát többé semmi kétség nem fér. 
Megnyugodtak benne, csak némelyek mondták rá, hogy: 
„ebül gyűlt, ebül megy;tf majd tul ad azon Emil, hova 
hamarább. — Emilt azonban nem lehetett társaságban 
látni/w Kedvese apja egy perrel terhelt örökséget hagyott 
Ilonka nyakán. Az ifju ennek rendezésével foglalkozott. 
Kiegyezett a hitelezőkkel. Ezeknek fizetett amennyit birt 
és magára vállalta az adósság törlesztését. — Ezen 
állapotok rendezése két vagy három hétig tartott és 
egyszer azon vette Emil észre magát, hogy már alig 
van pár ezer forintja. 

Egyszer nem szólt senkinek, gőzkocsira ült és 
Pestre ment, hol a Pannoniába szállt meg. Miért ment 
Emil Pestre? — bogy találkozzék a titokzatos öreg 
úrral, ki neki a hamis baukót adta. — Az egy hónapi 
határidő lejárt. Az öreg ur nem érkezett meg mint 
igérte. — Emil elkedvetlenedve várt két három napig 
de az öreg ur csak nem jött, az ifju már letett róla, 
midőn negyedik nap megérkezik és mosolyogva üd-
vözli az ifjút. 

— Nos? hát ön nem lőtte agyon magát? 

— Nem. Eljöttem; mert találkozni akartam önnel, 
hogy hálát mondjak megmentésemért és hoztam ma-
gammal 1500 forintot. 

— Es én adok érte önnek 15 ezer frtot, mondá 
az öreg. 

(Folyt, köv.) 



sitdasel töltessék be. A helyettesítés elhatároztatik. 
(Lásd hir rovatunkat . Szerk.) 

Sima Ferenc ezen ügyből kifolyólag kérdi az 
alispánt és a megyei árvaszéki elnököt, hogy miu-
tán f. év febr. hóbau tartott megyei gyűlésen általa 
tett indítvány folytán, egy küldöttség záros határidő 
alatt utasitatott a csongrádi árvaszéki iratok és árva 
pénzek átvételére: megtörtént-e már ez? 

Horváth Ferenc árvaszéki ülnök e kérdés folytán 
előterjeszti, hogy az árvaszéki iratok á tvéte t tek; de a 
pénzek n e m ; mert ez árvatári számadások igen bo-
nyolult állapotban vannak és mert a küldöttség várta, 
hogy a miniszter miképen fog intézkedni, megkapják e 
a csongrádiak az önálló gyámhatóságot, mely esetben 
az árvapénzek Csongréd árvaszéke kezelése alatt ma-
radna. — Ezt azonban már véleménye szerint nem le-
het várn i ; szorgalmazni kell a küldöttséget az átvitelre. 

Sima Ferenc. Nincs megelégedve a küldöttség 
el járásával és azt rosszal ja; mert ha a megye utasít 
egy küldöttséget, hogy vegye át a csongrádi árvaszéki 
i ratokat és pénzeket, ezen küldöttségnek semmi köze 
ahoz, hogy Csongrád mily lépéseket tett önálló gyám-
hatósági jogáuak kinyerése végett, s Csongrád ezen 
lépése által a küldottzégnek nincs joga a megyei ren-
delet végrehaj tását fölfüggeszteni. Megdöbbentőnek tar t ja 
ily viszonyok között a csongrádi árvák helyzetét — 
midőn négy hónapon át sem a megye, Bem a község 
nem kezeli az árvapénztárt , s ha az árva nagykorú 
lesz — mihez törvényes joga van — nem kaphat ja ki 
pénzét, szóval ezen viszony által lehetetlenné van téve, 
hogy az árvaügyből folyó igények és követeléseknek 
elégtétessék, miáltal ezrek szenvedhetnek rövidséget. — 
Ez az állapot tűrhetetlen. Nagy feielősséggel j á r a 
megyére nézve. S a megye egy küldöttség mulasztása 
folytán erkölcsi és anyagi felelősséget nem vehet nyakába. 
Kéri a küldöttséget felelősség terhe mellett az árva 
pénzeknek haladéktalanul leendő átvételére utasítani. 

Kádár Hendrik . Köszöni Sima F e r e n c bizottsági 
tagurnak azon szívességét, hogy rosszaija a küldöttség 
eljárását, melynek ő is (Kádár Hendrik ur) tagja volt, 
mely semmi mulasztást nom követett el ; mert az ár-
vaszéki iratokat á tvet te ; do a pénzeket nem vehette 
á t ; mert itt teljes rendetlenség van, mi lehetetlenné 
teszi az árvatar átvételét. — Egyébiránt , ha rossz a 
küldöttség eljárása ő kér maga helyett mást kiküldeni. 

Balogh János. Nem elégszik meg Kádár Hendrik 
nyi la tkozatával ; mert ily ügyben a küldöttségnek uta-
sításához képest szigorú pontossággal és gyorsan kell 
eljárni. Igazat ad Sima Fe renc bizottsági tagnak, hogy 
megdöbbentő & Csongrádi árvák állapota. Haladéktalan 
intézkedést kíván. 

Főispán figyelmezteti a közgyűlést, hogy ezen 
ügyre vonatkozólag a küldöttségnek a tárgysor 49-ik 
pont ja alatt jelentése van. Majd, ha oda erünk ott 
tárgyaltassék ez Ugy. 

Sima Ferenc. Ha tudta volna, hogy a küldöttség-
nek, jelentése van, fölszólalását ezen jelentés tárgya-
lásakor tette volna meg. A vitának tovább szerinte 
nincs helye, föntar t ja szavát a jelentés tárgyalására . 

(Folytatás következik.) 

E nap délelőttjén a Békés megyei gazdasági egy • 
let közgyűlését tar t ja . Ezért és a csabán Összponto-
suló vasúti vonatok érkezési és indulási idejére való 
tekintetből is legalkalmasabbnak véltük a mondott na-
pot és órát választani. 

Ferber Béla, 
tiszttartó Csudaballáu. 
Szókács István, 

jószágfeiügyelő Orosházán. 

Megliivás. 
A helybeli 48 as népkörnek f. hó 9 re összehitt 

tisztújító közgyűlése, a határozat képes szám hiánya 
miatt, megtartható nem vo l t ; miért is a tisztújító köz-
gyűlés megtartása f. hó 17 én délután 2 órára tűzetik 
ki, fölkérem ennélfogva a kör tisztelt tagjait, hogy 
ezen időbeu a körhelyiségben minél számosabban 
megjelenni szíveskedjenek. 

Szentes, 1880. május 10. 
Sima Ferenc, 

kör elnök. 
r 

Értesítés. 
Felkére tnek mindazok, kik a Szentesen, f. hó 

30—31-ik napjain rendezendő méhészeti kiállításon 
méhet, vagy bármiféle méhészeti eszközt és tárgyat 
kiállítani szándékoznak, hogy ebbeli szándékukról, a 
rendezés szempontjából szükséges előiutézkodések meg-
tehetéBO végett, alóiirtat f. hó 25-ig értesíteni szíves-
ked j enek . 

Szentes, 1880. május 12-én. 
S i m a F e r e n c , 

kiállítási elnök. 

Felhívás 
az alföldi gazdatiszt és erdész társainkhoz! 

A magyar korona területén foglalkozó gazdatisz-
tek és erdészek segélyegyesüíete a t. 1880. évi febr* 
10 és 11 én Budapesten tartott közgyűlésen megalakul, 
ván, ezeu alakuló közgyűlés egy részint a fővárosban, 
részint a vidéken lakó tagokból alakított választmáuyt 
küldött ki, s ezt első sorban azzal bízta meg, hogy a 
már megalakult segélyegylet kebelében igyekezzék a 
nyugdí j intézetet mentül előbb létesíteni. 

A választmány e tekintetben lelkesen kezdte meg-
s komoly megfontolással párosult erélylyel folytatja az 
e lőmunkálatokat . A birtokos urakhoz felhívást intézett; 
az ajánlkozó biztositó társulatokkal alkuba bocsátko-
zott és sa já t szakértőivel is megtéteti az előszáinitásokat. 

Mindezen törekvés azonban sikertelen marad 
mindaddig, mig a választmány tá jékozva nem lesz az 
iránt, hogy mintegy hány tagja van hazánkban a se-
gélyegyletnek. Miért is aláirási iveket bocsátott ki a 
választmány s vidéki tagjait segélyegyleti tagok gyűj-
tésére hivta fel. 

Minthogy pedig kívánatos, hogy az aláírások le-
hetőleg tömegesen terjesztessenek fel legkésőbb május 
hó végéig b minthogy a jó Ugy érdekében különben 
is óhaj tandó, hogy az e téren neme* példával előttünk 
já r t felföldi kartársaink módjára mi alíöidi gazdatisz-
tek és erdészek is egybegyűl jünk s életjelt ad juuk — 
ennélfogva tisztelettel kér jük Békés-, Csanád-, Csougrád 
megyei kar társainkat , szóval mindazokat, kik egyesü 
lé tünk törekvését pártolják s kiknek B. Csaba leg 
könnyebben elérhető központul szolgál, legyenek BZÍ-
vesek f . 1880. évi május hó 17 én piinlcösd hétfőn d. u. 
3 órakor B. Csabán a Casino helyiségében megjelenni. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Boldog pünkösd ünnepeket kívánunk 

érni lapunk tisztelt olvasóinak. 
— A miniszter vád alá helyezése A Dí 

litor hármas alsó ányási védtöltések bellebbezésére 
nézve, a várva várt közlekedési miniszteri rendelet 
megérkezett a m e g y é n . Ordodi Pál közlekedési mi-
niszter hatályon kivül helyezé Pécsy volt közlekedési 
miniszternek azon elhatározását, melyszerint kimonda-
tott, hogy a miudszenti szorulatot képező töltések 500 
öl ártérnek kihagyásával lesznek hátrább helyezendők. 
Az uj miniszter Pallavicini igazgatójának kérelmére 
minden alapos indok nélkül adott ki egy uj rendele-
tet, mely szerint a hátrább helyezés 800 méterbon 
(423 öl) állapittatik meg. Miután ezen miuiszteri ren-
delet az 1871 X X X I X . t. c. 14 ik § ábau foglalt tör-
vényrendelet megsértésével jött létre, s mert ez a 
megye lételét fenyegető vészt foglal magában, a Kiszeli 
Károly miuiszteri szakértő mellé kiküldött Fekete 
Márton, Balogh János, Sima Ferenc, Abaffy Zsigmond, 
Ónodi La jos és Berkec Fereoc megyei bizottsági ta 
gok azon javaslatot tették a megyei közgyűléshez, hogy 
a miniszter vád alá helyezése, s az elébbi rendeletnek 
hatályban hagyása iránt, az országgyűléshez folyamod-
jék föl Csongrádmegye közgyűlése. Négy óráig tartó 
vitára adott alkalmat e javaslat, mely mellett a tör-
vény és jogsértésnek alapos indoklása mellett Feke te 
Márton, Balogh János, Sima Ferenc, Udvardi Sáudor, 
és Pataki Imre, ellene azon oknál fogva, mert ezáital 
csak az Ugy lenne huzva (?) Stammer Sándor alispán, 
Eder István. Kádár Henrik, Csemegi Antal és Szvo 
boda Ferenc küzdöttek. A vitának vége az lett, hogy 
a küldöttség javaslata 28 szóval 24 szavazattal szem 
ben elbukott, s határozatba ment, hogy ezen sérelmes 
rendelet megváltoztatása iránt a miniszter tanácshoz 
folyamodjék a megye közönsége. — Ezen föltolyamo-
dást ezen öt tagból álió küldöttség viszi a minisz-
ter elnökhöz. S ha e fölfolyamodásnak eredményo 
nem lesz, akkor fog a megye az országgyűléshez fo-
lyamodni. A fölfolyamodásnak a miniszter elnökhöz 
leendő fölvitelére Feke te Márton, elnöklete alatt Ba-
logh János, Sima Ferenc, Csemegi Antal és Abaffy 
Zsigmond megyei bizottsági tagok küldettek ki. — A 
küldöttség még e héten fölmegy a miniszterhez. 

— Gróf Széchényi István emlék szobrának 
Budapesten f. hó 23 án leendő leleplezési ünnepélyére 
a megyénk részéről Rónay Lajos főispán elnöklete alatt 
Balogh János, Feke te Márton, Dosieh Péter, Ötömösi 
Magyar Imre, Sima Ferenc, Abaffy Zsigmond, Csemegi 
Antal urak lettek kiküldve. 

— A segéd szolgabírói állásra Siághi Bálint 
választatott meg. Pá lyáz tak : Siághi Bálint, Sohlya 
Gyula, Lavicska Pál, Sántha Albert, Jancsó János, 
Szabó Károly, Gunszt Mór, Szabadkai Ignác, Blázsik 
Márton. Ezek közül kikandidáltattak Siághi Bálint, ki 
kapott 50 szavazatot, Lavicska Pál 4 szavazatot, Jancsó 
János semmit, Blázsik Márton 21 szavazatot. 

— A megyei harmadik ülnöki állásra 
helyettes ülnökül a főispán által Belicai Tamás volt 
csongrádi főkapitány neveztetett ki. 

— A Füohsl-féle gőzmalom f. hó 10-én 
tartott nyilvános árverésen 1í0,50 frtért kelt el, meg-
vették Engl testvévek felvidéki fakr.reskedők. 

— Az általunk meginditott vasútépítési 
mozgalom tettre buzdította a mindszentieket is, hol 
pártolják a Hód Mező-Vásárhely-Bzajoli száruyvonalat. 
— E tárgyban jövő számunkban terjedelmesebb cikket 
hozunk lapuukban. 

— Kristó Nagy Antal tolvajait a szegedi rend-
őrség elfogta, ezek azonban a börtönből megszöktek. Nyo-
mozzák őkot, újból való elfogatásuk biztosnak tekinthető. 

— Dorozsma, Tápé és Algyő községét 
a mult évi vizkár által sújtott veszteség enyhítésére az 
országos könyöradományokból 200 ezer frt. folyt be, 
mely közel felét teszi az összes kárnak. Tápén már 
a főispán elnöklete alatt a könyöradományok kiosz-
tat tak. 

— Szerelmi tragődia Lányi Berta 18 éves 
hajadon Csongrádról a mult hi ten nyom nélkül eltűnt. 
Szerelmi viszonya volt S. Gy-val, ki a lyányt hitegette, 
hogy elveszi és végre megcsalta, mi a lyányt azután e 
tettre vitte. Hogy hova lett, azt eddig senki nem tudja. — 
Az a gyanú, hogy a Tiszába ugrott. S e gyanú alapja 
az, hogy a lyánynak kendőjét a kompnál találták meg. 
— Ez eset általános részvétet keltett Csongrádon; mert 
a szerencsétlen leány jobb körből való. 

— A helybeli ágOf t t . h. ev. vegyes elemi 
iskola növendékeinek közvizsgáiata — f. évi május 
20 án délelőtt fog megtartatni; — melyre a t. c. szü-
léket és a nevelésügy t. barátait tisztelettel hivja az 
iskolaszék. 

— H y m e n . Dr . Cukkermann Soma szerdán 
tartá esküvőjet Diamant Lujza kisasszonynyal Mind 
szentről. 

— A méhészeti kiál l i tás tárgyában, mult 
vasárnap, a varosháza tanácstermében tartott értekez 
leten igen szép számmal jelentek meg, mi a kiállitás 
iránti érdekeltségnek a tanúbizonysága. Az értekezletre 
eljöttek a Bánfalva vidéki mehészegylet részéről Kovács 
Imre elnök, tisztelendő Szauer Alajos alelnök és tisz-
teletes Nagy Zsigmond titkár urak. bima Ferenc kiál 
litási bizottsági elnök az értekezletre megjelenteket 
üdvözölvén, röviden előadja, hogy az értekezlet össze-
hívással azon célt akarta elérni, hogy a méhészeti ki 
állítás iránt érdeklődők és azon részt venni azándéko 
zók, igy értekezletileg nyerjenek fölvilágosítást arról, 
hogy a kiállításnál különösen mire ügyeljenek, s a ki 
állításra moly méhészeti tárgyakat állítsanak ki, szó 
val, hogy mik lehetnek a kiállitás tárgyai ; miért is 
elnök tiszteletes Nagy Zsigmond bánfalvi lelkész s 

egyleti titkár urat mint több kiállításon részt vett, s e 
téren praktikus méhészt kérte föl, annak megmagya-
rázására, hogy a kiállításnak légióként mi a célja, s 
hogy ide mily tárgyak áliitandók k i? N. Zs. ur kész-
séggel tévéu eleget a felhívásnak, röviden előadja, 
hogy a méhészet egy oly uj mezőgazdasági iparág, 
melynek fölvirágoztatására még niricsonnek kitalálva 
a méztermeléshez megkívántató jó és célszerű eszkö-
zök, s azért szükséges a kiállitás, hogy itt mindeuki 
bemutathassa saját méhészeti eszközeit, hogy ezek 
f j ly t án Összehasonlításokat, tapasztalatokat lehessen 
szerezni: miért is felhív miuden ügy barátot, hogy te-
kintet nélkül méhészeti eszközeik kezdetlegességére, 
minél nagyobb mérvben vegyenek részt a kiállításon. 
Ezek utáu Szauer Alajos egyleti alelnök ur figyelmez-
teti az érdekeltséget, hogy a kiállításon mindönki részt 
vehet tekintet nélkül arra, hogy tagja-e az egyletnek. 
Sima Ferenc elnök ezek után fölkéri az egybegyűlte-
ket, hogy apostoloskodjanak a kiállítás érdekében, 
hogy ez, az ügy fontosságához és Szeutes város közönsé-
géhez méltólag sikerüljön. Ezzel az értekezlet véget 
ért és vendégeink a Széchényi kertben a kiállítási he-
lyet szemlélték meg, melyre azt mondták, hogy a leg-
szebb és legalkalmasabb hely, mit e célra csak vá-
lasztani leuet. 

— A sajtó és tanító. Hód-MezőVásárhelyen 
van jolenleg három lap, melyek közül egyet, egyik 
ref. tanító szerkeszt, s a hód-mező-vásárhelyi ref. egy-
ház iskolaszéke ahelyt, hogy büszke volua rá, hogy 
tanítója lapszerkesztésro is képes, most Szeremlei Sá-
muel ref. lelkész indítványára kimondta, hogy a tanítói 
állás Összeférhetlen a lapszerkesztéssel, mi azt jelenti, 
hogy Hod-Moző-Vásárhelyen a ref. tanitó nem lehet 
egyszersmind lapszerkesztő is. A tanítók az egész or-
szágban, s a müveit világ minden államában szerkesz-
tenek lapot, ha terük nyilik és képességök van rá. — 
Es ebben eddig nemcsak meg nem botránkozott senki ; 
de sőt a tanár, tanító miudenütt és mindenkor a tu-
domány apostolául, a haladás zászlóvivőjéül tekinte-
tett, s mint ilyen a köz megvárás által utalva is volt 
rá, hogy az iskolán kivül, a ezó mellett, a sajtó terén 
is apostoloskodjék. Tehát a tanitó hivatása és a tár-
sadalom követelménye szülte ezen, világszerte mege-
légedéssel nézett viszonynyal szemben, a hod-mező-
vásárhelyi iskolaszéknek, a tanítói erkölcs és szellem 
megbénítására irányzott határozatát, kell hogy mindeu 
müveit ember elitélje. — S valóban nera irigylendő 
azon egyházuak sorsa, melynek ily indítvány tevésre 
vetemedhető lelkésze van és szomorú dolog, hogy ez 
a botrány hazánk egyik legnagyobb ref. egyházában 
esik meg. 

— Papír nádból és kákából ^Apatinban 
(Bácsraegye) egy nagyszerű papirgépgyár alapítása 
terveltetik. — Ezen papírgyár az Apatin környékén 
nagy menuyiségben termő gyékény, káka és nádat 
fogja papírrá földolgozni. A székesfehérvári kiállításon 
már a Ferenc-csatornai társulat mutatott be káka, nád 
és gyékényből készített igen jónak talált papirt. Ennek 
lesz kifolyása az apatini papirgyár. A káka és nád 
értéke papírgyártásra való alkalmatosságok miatt nagy 
mértékben fog emelkedni. Ha a tervbe vett belvíz sza-
bályozás foganatosítása által a fakadó vizek ter jedése 
hova elébb nom gátoltatik nálunk, akkór jó lesz ne-
künk is kákatermő földjeink kellő értékesítése céljából 
egy ilyen papir gyár létesítéséhez folyamodni. 

— Assicurazioni Generáli. A társulat, mint 
minden évben, ugy ezúttal is közzéteszi a lefolyt üz-
leti időszakban teljesített élemi és életbiztosítási károk-
ért való fizetések jegyzékét. Ezen jegyzékből kitűnik 
miszerint az Assicurazioni Generáli az 1879 ik évben 
20,238 káreseti tételre 6,017,089 frt. 46 krt adott ki. 
Ebből 1.334,716 frt. 46 kr. esik Magyarországra a 
melléktartományokkal együtt 1.553 277 frt 54 krw 
Ausztriára; 1617,917 frt. 78 kr. Olaszországra 267, 
358 frt. 44 kr. Németországra, 417, 644 frt. 77 kr. 
Franciaországra, 231 664 frt. 87 kr. Nagy-Britániára, 
324,521 trt, 39 kr. Oroszországra 269,988 fr t . 18 kr. 
és egyéb államokra. Ezen társulat 49 évi fenuállása 
óta az összes üzleti ágazatokcan 390.555 káresettételre 
135 336,752 frt. 30 krt. fizetett már ki. 

— Értesí tések. Bngyi Imre IV. t. 112 az. a. 
lakosnak dónáti két fertály földje eladó. — Özv. Ko-
vács Mihályné III . t. 461 sz. a. lakosnak derekegy-
ház oldali 2Va fertály földje eladó. — Horváth Bálint 
III . t. 39 sz. háza eladó. 

Fele lős szerkesz tő : S i m a F e r e n c . 

5 Hirdetés. 
Van szerencséai a n. é. közönség 

tudomására juttatni, hogy lakásomat 
Czakó József-féle, jelenleg 

Hájjá Ignác IIL t.9.sz.a. | 
házába tettem át, a hol is a nagyér-
demű közönségnek minden a cukrá-
szat körébe tartozó megrendeléseit fel-
vállalok és Ízléstőljesen pontosan elké-
szítek; egy saersmiud ugyanott t. evi 
pünkösd napjától kezdve minden va-
sár- és ünnep napokon fagy la l t , j e -
geskávé, finom friss sütemény-
nyel , vagy anélkül is, házhoz kihordva 
folyvást kapható. 

Midőn a n. é. közönség eddigi 
tapasztalt szives pártfogásáért köszö-
netemet nyilvánítom azt továbbra is 
kérve, mély tisztelettel vagyok 

P a p L a j a s , 
cukrász. 



H I R D E T E S E K. 
dh^cézcézíé^itt*'. 

A szentesi takarékpénztár ingatla-
nainak — hirdetett szabadkézbőli eladására, ve-
vöküí száiuosan jelentkezvén, a venni szándé-
kozók érdekeinek figyelemre méltatása okából, 
az alább elősorolt ingatlanokra f. évi m á j u s 
hö I7-ík napjának d. e. 10 órájára és foly-
tatva, az intézet helyiségében ö&kéntő3 ár-
v e r é s íog tartatni. Miről a venni száudékozók 
azzal értesíttetnek, hogy a kitűzött határidőig 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak és azon ingatla-
nok, melyek egymás mellett fekiisznek együtt 
is áruba bocsájtatnak. A már hirdetett vételár 
fizetés kedvező feltételei továbbra ia fenhagyatnak. 

Árverezni szándékozók a becsár 5°/0-át bá-
natpénzül előre letenni tartoznak. 

Eladás tárgyát képezik: 
1-ör. Az eperjesi . . . . 5 
2-or. „ „ (tanyaépülettel) 33 640/12ü0 

3 or. „ , . . . . 
4 er. Királysági (tanyaépülett.) 
5 ör. Eperjesi 
6 or. „ 
7-er. Királysági . . . . 
8-or. Eperjesi 
9-er. Királysági (tanyaépülettel 

felmérve) . . . . 
Szentes, 1880. april 22-én. 

Az igazgatóság. 
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Dr. Czukermann Soma, 
orvos, sebész, szülész 

lakását Szent-György naptól saját I t. 
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P o i i d r e d d Serail. 
B l a h á n é L u i z a művésznő kedvenc 

arcpora. 
Ezen arcpor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektől mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, 
hogy miuden eddig a kfil- és belföldön kiszí tett porokat sok-
szorosan felülmúlja: nagymérvű federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
ssiniiek ifju és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem kénes a port rajta észrevenni, mely 
itíínö hatásáért B l a h á n ó L o u i z a asszonyság következő 
korokkal tünttette ki: 
Tiszt. Müller J. L. ezelőtt Vadász Ferenc 

Özv. utóda, 
itlatszarftaz urnák Budapesten. 

A P o u ö r e d e S e r a i l , melyet ön feltalált, v a l ó -
b a n k i t ix tu éa s e m ó b e n p é r a i l a n , mert nemcsak az 
arcon láthatatlan »'•* tartós, de egyszersmind rendes h&szná-
tatnál ártalmaflansága által az arca olykülöuös jótékony ha 
lást gyakorol, a minőt m«V • ddig tcmmiféle arcporuál nom 
tapasztaltam, mely kivá'ó tulajdonságáért jövőben mint ked 
venc areporomat kizárólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felmulhatatlan jóságáért általános elismerés-
nek örvendeni. 

Tisztelettel 

Biaha Louiza 
Creme Pompaüour. 

Az illatászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhírű fölötte hatásos „CrOLüO P o m p á -
clucr t egész eredeti tisztaságában és erej'ben elölhtanom. 
Ez azon szer, mely Ível a hirneves asszony egéaz agg koráig 
fönn tudta tartani csodaucépségtt anélkül, hogy az egészsé-
gének áitott volna; azért nem mulaszthatom el a t hölgy-
világnak azt a leghathalósal.baii ajánlani. 

E kitűnő szer j«>val Mülinnl n inden eddigi e. nem fi 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 frt CO kr. 

Ctak a/.on készítmény valódiságáért k« zeskedein, mely 
védjegyemmel el vnn elátva. — Legnagyobb választék va-
lódi irancia cs angol illatszerekben. 

Minden doboz l'OUDRK DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védj. gygyel van ellátva, 00 kr. és 1 frl dobozok-
ban; valódi min.'.-égben csupán a kitalálónál Hitílei" J. 
Ím, ezelőtt IVacíász T e r e i i e Özv. u t ó d a . illatszerész a 
„Virág-kiráyj»é--hoz E u d a p o s t , LrOlOiialiOlc eg -Uto a 
2. s z á i n kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 
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Pályázati hirdetmény. 
Szegvár községben lemondás folytán megü 

resed^tt községi orvosi állomás választás ntjánni 
betöltésére határidőül a folyó évi jnnius hó 
5-ik napja ezennel kitűzetvén, pályázni kivánók 
szabályszerűen felnzerelt kérvényeiknek azon itó 
l-ső napjáig e szolgabírói hivatalhoz leendő be-
mutatására azon értesítéssel hivatnak fel, hogy | 
az orvosi állomás havonkénti utó!agos részletek- j 
ben fizetendű 400 frtnyi készpénz évi javadal- j 
mazás, 50 kr. beteg-látogatási, s 30 kr. halott j 
vizsgálati dij járulékokkal kapcsolatos s a sze- , 
gényeknek igazolt, ugy a községi ápoldában el-
helyezett betegek dij nélküli gyógykezelése ki-
kötve van. 

A választás megtörténte után az állomás a ; 
f. évi augustus hó 1-töl folyóvá teendő dijazás 
mellett ugyancsak augustus hó l-én foglalandó el. 

Keit Szegvár, 1880. april hó 20-án. 

Vidövieii Antal, 
Csongrádmegye üszáutuli járás főszolgabirája. 

O A V Í S X L I P 0 T 
ékszerész és órás Szentesen (Oblatt-Jéle 

házban.) 

Ajánlja a t. közönségnek dúsan 
berendezett arany , e z ü s t áru és 
Óra lakiák'ái a legjutányosabb árak 
melit tt, egvszersmint elvállal minden e 
szakba vágó javításokat a legpontosabb 
és legolcsóbb ára és jótállás mellett. 

A n. é. közönség becses pártfo-
gását kérve maradok 

tisztelettel 
K r a u s z L i p ó t , ékszerész és órás. 

Albidcn kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst, éretu Pária 1878. 
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i f B r o g l e J . é s &m< 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

választó) 6 külön-

P 

Trieuröket (Ttonkoly 
féle nagyságban. 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 

| Szitákat és rostákat cséplőgép^kszámára l 

Csongrádon, 
a főtéren egy jólberendezett 2 7 é v e s 
fűszer rövidáru és norinbergi 
üzlet, lottó-gyüjtödével és do-
h á n y t o z s d é v e l , más vállalat végett 
szabadkézből eladó. 

Bővebben értekezhetni M á r s i t s 
I g n á c , tulajdonosnál. 

dr. Deutsch M. által 

Triesti Azienda assicuratrice 
legrégibb biztositó-intézet, fenáll lS22-ik év óta 

12 millió frt biztosítási alappal. 
Értesités a t. biztositó közönséghez. 

B u d a p e s t , 1880. áril havában. 
Miután a jégbiztosítást ezen 1880-ik évre megnyitót 

tuk, vau szerencsénk a t. biztositó gazdaközönség figyel-
mét kiválólag azon okból intézetünkre felhívni és termé-
nyeinek jég elleni biztosítására ajánlkozni, mivel ez idén 
különösen a repce termelő gazdaközönség részére fontos 
uj kedvezményt nyujtunfc: miután a repce és más olaj-
növények levágatásuk után is jégkárositásnak vannak ki-
téve, a biztosítást minden dijpótlék nélkül a ropcevága-
tás kezdetétol számított 8 napra kiterjesztjük, holott miu-
den más intézetnél a biztosítás az aratással megszűnik; 
ezen kedvezmény azon feltételhez kapcsolván, hogy a 
vágás kezdete az első aratási napon nálunk bejelentes-
sék, továbbá, hogy a repcével egyidejűleg vagy a repce-
vágás napjáig gabnatermései is nálunk biztosíttassanak. 

Intézetünk több év óta miuden versenyintézet közt 
a legolcsóbb jégbiztositási dijakat számítja és az idén 
külön díjengedményt uynjt a gabnanemíiektol, a biztosí-
tási dijakat pedig szeptember hó 1 ig váltó mellett hite-
lezni hajlandó. 

Az illető vidékekre kiszabott díjtételeinek és dijen-
gedményeinek közöltetnek, bevallási ivek kaphatók min-
den jelentékenyebb helységben szervezett kerületi iigy-
uökségeiuknél és az ország nagyobb városaiba* létező 
kötvény kiállítási joggal felruházott főügynökségeinknél. 

A trieszti Azienda assicuratrice 
magyarországi képviselősége Budapesten. 

Lichtenberger. Thaly. 
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g F Ü L - O L A J I 
megjavítva 

fti minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj, azou-
V nal megszünteti a nehéz hallást és a fülzugást. 
V Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
y a küldött fiil-o'ajért, melynek többszöri használása után Is-
Á ten segítségével teljesen elveszített hallásomat ismét vissza-

nyertein. Oly süket voltam, hogy a templom harangjait sem 
hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyház mögotl 
van, holott most már a zsebórám ketyngéseit is hallom, 
mintha süket sr lettem volna Kzer szívélyes Üdvözleteim 
Kapcsában maradtam a tek. uraságod. Q 

ttteiner Dávid, oki. lőtanitó üabócsa 2 frt 40 kr. pos- X 
tai utalvány moiletti beküldései után a fiilolaj bénneutes*>n V 
küldetik a használati utasítással ogyütt a központi főraktárból Q 

) G r a e t z G y u l a , Ö 
\ Bécs, 11. Praterstvasse 49. ^ 
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Mér 
cipőgyári raktára 

B u á a p e s t e u , 

király-ulcza 2. szám, b. Orcy-íéle ház, 

nagyban és kicsinyben. 

Hölgyek számára: 
Komod-c ipc l s eberlasztinbőt bőrből . 1 frt 20 kr. 
9 é t a - c i p ö k , divatos félcipők, finomak 

és díszesek 2 frt 20 kr. 
Bogfatta-cipök csatokkal, finom eber-

lasztinből vagy bőrből . 2 frt 70 kr. 
Rog'atta-Cipük fénymázos orral, ma-

gas sarokkal legújabb szabás . . 2 frt 80 kr-
Regratta-c ipök sagrénből vagy zerge-

borbői, szögezett kettős talppal, ma-
gas sarokkal, legújabb szabás . . 2 irt 50 kr. 

Eborlaazt ing' - topánok finomak, dí-
szesek fénymázorral . . , . 2 frt 70 kr. 

Eberlafi&tbig-topánok ruganyhuzó-
val, magas kivágással, fénymázosorral, 
rokokó sarokkal, legújabb szabású . 3 frt 20 kr. 

Eberlassztiug' cúgos topánok, szivalaku 
metszéssel, sima talppal, rokokó sarok-
kal elcgatis szabás . . . . 3 frt 40 kr. 

BÖreugGS t o p á n o k sagrénből, szögelt 
talppal, magas kivágással, legfinomabb 
kiállitás 3 frt 20 kr. 

Urak számára: 
H á z i c i p ő k finom bőrből . 
Topá-liok erős sagrénből, erős talppal. 
T o p á n o k sagrénből, féuymázos orral 

és talppal 
Borjubör t o p á n o k vikszosak, erős 

duplatalppal, a legjobb míuőségüek , 
Borjubör t o p á n o k keztyübőrből, a 

lehelő legjobb minőség . . 
R o v a t t a f é l c i p ő nyári idényre, leg-

jobb sagrénből, erős talppal 
R e g a t t a f é l c i p ő fénymázos dísszel, 

legújabb szabás , 
C s i z m á k erős vikszos vagy vagy sag-

rénből, magas szár srófolt talppal 
G y e r m e k c i p ő k sagrénből 
L c á n y c i p ö k ebcrlaszting és bőrből 

1 frt 80 kr.—2 frt 40 kr. 
G y o r m e k c i p ó k 60 kr.—1 frt 20 kr. 

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az 
előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesíttet-
nek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben ki-
cseréltetik. Részletes árjegyzékek kívánatra bérmentve 
küldetnek meg. 

1 frt 20 kr. 
3 frt 80 kr. 

3 frt 90 kr. 

4 frt 20 kr. 

4 frt 20 kr. 

3 frt G0 kr. 

4 frt — kr. 

9 frt — kr. 
2 frt 40 kr. 

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




