
Megjelenik a lap Temesvá> 
r®tt minden kedden.

E lő fize tési d íj akár helyben, 
akár postai szétküldéssel:
E g é sz  év re6 ft.p p .= 6  f.30kr.ujp. 
F é l  év re  3 ft. p p .= 3  f. 15 kr. ujp.

A helybeli előfizetők a lap ház- 
hozhordásáért rendelést tehetnek, 
a lap kiadó hivatalában.

Szerkesztői irod a: belváros, 
bécsi ntca 68. szám, első emelet.

és szépirodalom-közlönye.
j e l i g e : Csak az a nemzet vész el, mely önmagát elhagyja.

Elő űzethetni helyben a szer- 
kesztöségnél, vagy a helyi), könyv- 
kereskedésekben; vidéken min
den cs.kir. postahivatalnál a szer
kesztőséghez utasítandó bérmente- 
jvelekben.
Hirdetések mindenIiözhasználat- 

lévö nyelven fölvétetnek. A 
beigtatásért minden három hasábos 
egyes sorért 4 p. vagy 7 uj kraj- 
cárnyi dijszámittatik.
K iad óh iva ta l: belváros,bé

csi utca Ub r ma &n Márton 
műkereskedésében.

Kedd, június 11. 1861. 24. szám . Negyedik évi folyam.

Elöleges jelentés.
Több oldalról fölszóllittatván, hogy éppen most, nemzetiségünknek hazánk e részébeni érvényre és 

régi szent jogaiba lett visszaemeltetési idejében e mostoha korszakot átküzdött lapot minden módon fönntar
tani törekedjünk: ezennel eddigi pártfogoltatásaért méltányló köszönetünket nyilatkoztatva, nemzetiségünk bará
tait annak további támogatására hazafiui bizodalommal fölkérjük.

Rendszeres politikai lappá a körülmények mostohasága miatt azt még nem alakíthatók, de hisszük, 
hogy mi kissé el is haladt, nem következés, miként teljesen el is maradna: egyelőre azonban eddigi körében 
folytatandjuk azt, de szándékunk lévén, mennyiben a pártoltatás engedi, időközben, vagy tán mindjárt kez
dettől, hetenként másodikszor is megjelentetni; a részletes tervezetet közelebb sietendünk a t. c. közönségnek 
köztudomásara hozni.

Temesvárott 1861. Junius 10-én.

M egtörtént

tehát a szavazás Pesten, föliratot óhajtott 155, határo
zatot 152.

A határozat elbukott! éljen a határozat! — mond
hatnék a hajdani francia királyok kriptazárási formula- 
réja után.

És mondhatnék azt is, hogy a fölirat győzött, de 
Solimanként ellenségünknek sem kívánunk olyan diadalt.

Az ember majd kísérteibe jő azt gondolni, hogy 
komédiát játszanak odafönn, mert ámbár a pesti lapok 
takargatják, napvilágra hozatott másfelől, hogy kicsinált 
dolog volt az egész, s a határozatiak kiereszték kezük
ből a fonalat.

Vagy tán maguk sem tudták: hova azután? Ezt már 
mégsem tehetjük föl róluk, mert azt kellenek vélnünk, 
hogy csak hiú lármát akartak ütni, mi országos dolog
ban meg nem bocsátható.

Fölirnak tehát a tényleges hatalomhoz, melynek 
pecérei a magyart saját hazájában mint rabszolgát gyöt
rik, vagy reá mint törvénykivülire vadászatot tartaeak 
büntetlenül.

Viszik elébe a bűnbocsátó levelet a múltért és je
lenért, —  csak az hiányzik, hogy mint Tetzel a jövőért 
is kinálgassák: bizony az a fátyol, mit a fölirat a múltra 
és jelenre borit, olyan, mely jövőnket is mély gyásszal födi.

Meghajlott a nemzet, mely eddig csak törni tudott, 
apái ajándéka után fonyalog az unoka: a hasznossági

hiú reményért megaláztatott a nemzet méltósága. Vi
gyázzatok nehogy a hasznosság mázát elhordja a fuval
lat, s átvigyorogjon alóla a fakó gyalázat.

Állítólag azt mondta volna h. Vay, hogy sokat re
ményi a fejedelem személyes jóindulatától irányunkban.

Nem akarom senki bizalmát megingatni az ifjú fe
jedelem iránt, de csak menjünk emlékeinkkel kissé-vissza, 
és minden nyomon megbotlunk János főherceg azon állí
tólagos szavaiban: nem a személyé a korona, hanem a 
családé.

Ugy-e lenne égbekiáltó átkozódás, a pragmatica 
sanctio-megszegési szemrehányás, ha az ország kisértené 
meg ezen thesisre hivatkozni: pedig maga a család nem 
ily erőszakos revolte-ot követett-e el V. Ferdinandon? 
mivel a család érdekeit veszélyeztetve hitték?

Ebből kettő következik: 1) hogy a család több 
reudelkezési jogot praetendál magának a nemzetek sorsa 
fölött, mint ezeknek maguknak enged, az az 2) a csa
lád érdekét ő maga ellentétben állónak hiszi és űzi a 
nemzetek érdekeivel.

Ne Schmerlingtől igyekezzék tehát h. Vay az ifjú 
fejedelmet emancipálni, nem attól indult ki a feh. 26-ki 
alkotmány-pasquill, ő maga is csak bűnbak.

Hagyományokkal van dolgunk, melyhez babonás bi- 
gottismussal ragaszkodnak korhadtságuk dacára: de sike
rül-e b. Vaynak a szabad szellemű csirát beoltani?
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A Bega-csatoraa kiöntéseiről —  kapcsolatban a Temes- 
ssabályozási figyrőS,*)

A Delejtű m. hó 21-iki számának újdonság-rova
tában egy kis közlés foglaltatik azon zsilip felől, mely 
Freydorfnál a Bukony-ér árvizeinek a Bégába időn
kénti lecsapolása végett legujabbban épült. Ezen köz
lésnek bevezető szavai, miszerint „Bégánknak majd éven- 
kint megújuló pusztításai késztetnék a csatorna-építé
szeti hivatalt zsilipek alkalmazására “ egy tévedésen ala
pulnak, mely tévedés bár rögtön felsül a közlőnek azon 
további állításán, hogy a Freydorfnál épülő első eféle 
zsilip „a Bukonyér vizének“) tehát egy, nem is a Bega 
kiöntéseitől de a Temestől táplált viz-érnek) lecsapolá- 
sára szolgálj de mely tévedést szó nélkül hagyni annál 
kevésbbé lehet, mert annak hordereje igen nagy, mert 
az a legközvetlenebb eszmekapcsolat utján Bánátnak egy 
igen fontos ügyére mondhatnám egy életkérdésére —  a 
Temesszabályozásra —  is lényeges befolyással van. A 
tévedés pedig abból áll:

1- ször. Mintha a Béga mentén gyakran tapasztalt 
vizáradási pusztításoknak főokai csak is a Bega csa
tornának hiányaiban rejlenének, holott azok éppen nem 
itt de a Temes folyónak szabályozatlan állapotában ke
resendők;

2- or. Mintha a Bega csatorna építészeti hivatalá
tól várathatnék el, hogy ezen pusztítások orvoslásában 
mint speciíicus föladatában sikeresen eljárjon, miután 
ezen föladatának elismerését —  a Delejtű ama közlése 
szerint — a freydorfi zsilip-épités által tettleg már be- 
vallá —- holott valójában ezen hivatalnak sokkal cse
kélyebb s eltérőbb a hatásköre, semhogy a freydorfi zsi- 
lipépités által ily nagy fontosságú s más idegen érde
kekkel szoros kapcsolatban álló cél felé szándokolhatott 
volna valami rendszeres utat törni.

De ezen balvélemények nem most, a Delejtű so
raiból, buknak fel először; sajnosán és gyakran kellett 
már tapasztalnunk, hogy a kösönségben elterjedve, mily 
káros befolyással vannak azok magára a Temes-szabá- 
lyozási ügyre is, melynek erélyes fölkarolását úgy is 
elég másnemű indolentia nehezíti nemcsak a Bega de a 
közvetlenebbül érdeklett Temesmentén lakók részéről is.

Eféle balvéleményeket tehát a közérdek parancsol 
eloszlatni; a mit midőn ezennel megkísértek, hogy az
tán az alkalmat felhasználva, a Bánát ama szunyadni 
induló életkérdésének a Temes ügyének felrázásához is 
a Bega szomszédjainak érdekében nehány jószándéku 
észrevétellel hozzá járulhassak: engedjék meg a tisztelt

*) Bánság szükségeinek átnézetét az V. szakasszal, a 
n e m z e t g a z  d á s z a  t i  k í v á n a l m a k  felöl akarók bere- 
kesztetni, fősulyt fektetve a mocsárszáritások, vizszabályzások 
és biztosítási ügyre : az alibunári mocsárról azonban e lap 
1859-ki folyamában kimerítő ismertetés közöltetett, a vizsza- 
bályozást szakértőleg tárgyalja a jelen cikk, azért a biztosí
tást is közelebbről terjelmesen elemzendjük.

Szerk.

olvasók, hogy türelmüket kissé hosszasabban igénybe 
véve:

I. A Bega csatornának általános physicai és viz- 
épitészeti viszonyait röviden előadjam, különös tekintet
tel a Delejtű által érintett áradási pusztításokra, azután

II. ezen csatornánál régóta fönnálló álladalmi mér
nöki hivatalnak megszabott hatásköréről, végre pedig

III. Azon módokról, s tényező erkölcsi és physi
cai erőkről tegyek bár futólagos említést, melyek ama 
pusztítások elhárítása végett az imént említett hivatal 
hatáskörén kívül is alkalmazandók s melyekkel az ed
digi töredékes technicai intézkedések kiegészitendők és 
sükeresitendők lennének.

I.
A Begacsatorna egy folyó viz, mely Krassónak ke

leti határán eredve s Kurtia fölött a magas hegyekből 
kitörve, rendetlen hegyi patakként kigyózik, számtalan 
parasztmalmokat hajtva, Facsetig, a honnét aztán foly
tonosan többé kevesbbé szabályozott mederben halad 
előbb nyugotnak Temesvárig, aztán innét délnyugotnak, 
a Tiszáig.

Szabályozása különféle céloknak szolgálván, már 
eredetileg különfélekép vitetett ki s terjesztése és fenn
tartása a későbben tapasztalt s fejlődött practicus igé
nyek s szükségek szerint különfélekép kezeltetett.

Facsettól le Kiszetóig a folyó még egészen hegyi 
patak természetével bírván, —  mely minden esőzésre 
hamar megdagad, de szintoly gyorsan ismét le is folyik, 
—- a kigyózásnak nehány átmetszései, s az elhagyott 
medreknek beültetései elégségesek voltak arra, hogy azt 
a szomszéd, kincstári erdők időnkénti hasábfausztatásra, 
a lakosok pedig malmaik hajtására használhassák s fé
ken tarthassák.

Kiszetónál sikföldre érve egyesül a Begavölgye a 
Temesével anélkül, hogy a folyók maguk egyesülnének. 
Innét Temesvárig a szabályozási munkák már nemcsak 
egyes átmetszésekre szorítkoztak, de helyenkint hosz- 
szasb ásásokra, kiegyenesitésre, s a medernek mester
séges mélyítésére lett szükség, hogy a mellék hegyi pa- 
takcsákból, hová tovább jobban szaporodó viznek a me
derben lehetőleg, egyiittartása, árjainak egyaránt és 
gyors lefolyása eszközöltethessék. A folyóvíznek positiv 
használata itt is még leginkább csak fausztatás s mal
mok hajtásából áll; némi óvatosság mellett a hajózásra 
is alkalmas ugyan, de e részben a vidéknek vállalkozó 
szelleme mindeddig csak a Lukaretz és Sussanovetzi kő
bányák termékeinek Temesvára szállítására szorítkozott.

Hanem a negatív hasznosítás, a gyakori árvizek
nek árthatlanitása, ez volna itt a Kiszetó-Temesvári vo
nalon azon fődolog, mely még hiányzik, mert előbbi 
időkben a Bega vidékének más országos érdekű, ége
tőbb szükségei és igényei által háttérbe szorittatott, de 
melynek előtérbe emelése most már ama más igények nagy- 
részti teljesedése után, a haladás terméssetes postulatu- 
ffiaként" szinte égető szükséggé vált.

Ugyanis a Temes folyó, Krassónak délkeleti vidé
kéből Lúgoson át előjővén, Kiszetónál ’/4 órányi távol-
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ságra közelíti meg a Bega vizét s innét tovább csak
nem tökéletes párhuzamban folyik a Bega mellett mint
egy 8 mértföldnyi hosszas ágban s az egy szintoly gyor
san dagadó és apadó hegyi folyam mint a Bega; de en
nél sokkal rendezetlenebb, elhanyagoltabb állapotban lé
vén, minden jelentékenyebb esőzés után alacsony part
jait áthágja, s kiöntéseivel a szomszéd vidékeknek er
deit, szántóföldjeit, helységeit jobbról, balról összevissza 
barangolja.

Ezen kiöntéseknek egy része, a folyó leapadása 
után ugyan visszatér anyamedrébe, de nagyrészt künn 
marad az elborított téreken vagy számos közbeeső erek 
által, kivált a Hittyási, Topolovetzi, Bázosi, Bukovetzi, 
Moschnitzai erdőségek s határok közt a Bega medré
vel közlekedve ennek adja át fölösleges árjait. Ez pe- 

B dig nagy baj, mert gyakran megtörténik, hogy a Temes 
és Bega is egyszerre áradnak, sőt néha hogy árjaik 
egyszerre culminálnak is — hova tegye akkor az ala
csonyabb Bega a neki dűlő magasabb Temest, máshová 
mint hogy áthágja vele saját medrét, s egyesült erővel 
olyan vidékeket is elönt, a hova akár a Temes, akár 
a Bega magányosan soha nem érendett ? Ezen nagy baj 
ellen pedig a Bega vidéke saját erejéből magát megvé
deni mindeddig vagy képtelen volt, meft saját szabá
lyozási és fönntartási gondjai s bajai is elég terhesen 
igénybe vette, — vagy tán ellene egy kissé makacsko- 
dott is, tudván: hogy a Begát látni el Temes ellen 
védő töltésekkel nagy balgaság, nagy erő- és pénzpa
zarlás volna, mikor a közvetlenebbül érdekelt Temes 
vidékiek maguk is sokkal nagyobb károkat szenvednek 
a Temes kiöntéseitől, tehát saját érdekükben ezek ma
guk is kényszerülendnek előbb utóbb a Temest töltések 
közé korlátolni s eo ipso a Begát is látogatásaitól meg
szabadítani.

De folytassuk csak térképünk áttekintését!
Temesvárnál kezdve egyszerre egész más alakban 

tűnik föl előttünk a Bega csatorna; rendes, magas töl
tések, számtalan sarkantyúk, gyönyörű fűzfa ültetvé
nyekkel védett zöld partok közt kisérjük folyását lefelé 
beláthatlan egyenes vonalakban, egész Nagybecskerek 
határáig — a hol önerejében megnyugvó makacs fleg- 
máju folyammá változva ismét eredeti ős medrébe visz- 
szatér, s számos mélymedrü kanyarulatokkal halad a 
Tisza felé, melyet — miután Perlas z fölött még egyszer 
emberi segélyre szorult, s a Belo-blato mocsárjait mes
terséges töltések közé szorítva, szerencsésen átvágta 
volna — Titellel szemközt ér el, Temesvártól 15 mért
földnyi útja végén.

Első pillanatra nagy következetlenségnek tetszhe- 
tik mindenki előtt a csatorna alakjának Temesvárnál 
ezen föltűnő megváltozása; de nem következetlenség az, 
mert a folyónak szabályozását innét fogva egy egészen 
másnemű hatalmas érdek eszközlé és vezérlé, a hajó
zási érdek.

Még Mária Terézia korában Temes és Torontál 
megyének ragy részét kákás posványok borították, me
lyek főtáplálékukat a Bega folyótól kapták. Ezt tehát 
eleinte egészségi és gazdászati tekintetekből —  a múlt

század közepén —  rendes emberi kézzel mélyített me
derbe kezdték terelni, később töltésekkel kívánták a 
mocsárok közepette izolálni s ezen mocsároknak lassan- 
kinti kiszárítását eszközölni. A mélyen fekvésük dacára 
is egyarántos viz-eséssel áthatolandó, lapályos vidékek 
e végre roppant sok közmunkát .a nép részéről s költ
séget a kincstár részéről vettek igénybe; mert mire a 
rendszeres munkálatokkal oda jutottak, hogy a Bega 
vize mesterségesen készített uj medréből többé ki nem 
barangolhatott, oly magas erős töltések húzódtak mind 
végig partjain vagy képezék ezen a partokat, melyek 
— egyúttal a folyómedrét is képezvén s ezt sok he
lyütt a természetes terrénum fölé is emelvén — ennek 
közönséges árvizeit is befogadni képesek voltak.

Alig kezdett a megkisértett szabályozásnak némi 
sikere mutatkozni, a gazdászat körüli uj lendület azon
nal megtenné a haj ókázás eszméjét is; sőt azon mér
tékben, a mint az eredeti gazdászati. célok az építési 
munkák terjesztésével, tökélyesitésével mindinkább meg- 
közelittettek s a posványok helyére viruló falvak tele
pedek; ugyanazon mértékben szorultak épp ezen gaz
dászati érdekek a bégai munkálatokat tényező térről 
mindinkább vissza, s lépett helyettük, előtérbe a hajó
zás, a kereskedelem momentuma. — De hajózni, ke
reskedést " űzni olyan folyóvizén, melynek rendszerint 
csak eső után van néhány napig használható vizmeny- 
nyisége, különben pedig — tehát az évnek legnagyobb 
részébőn — tutajozásra sem alkalmas, természetesen 
nem lehet: létrejött ez okból az a gyönyörű Kis-Ko- 
télyi tápszerkezet, melynek párja hasonló kisebb folyók 
körül aligha van ez egész birodalomban. Ásatott t. i. 
Kiszetó fölött a Begától a Temesig Kis-Kostély alá egy 
egész mértföldnyi hosszúsága különös csatorna, ennek 
Kostélyi torkánál építtetett II. Jósef idejében hollandi 
mérnökök által egy szép szerkezetű erős zsilip, mellette 
pedig a Temesen keresztül egy hatalmas gát, mely a 
Temes vizének egy bizonyos mennyiségét a zsilipkezelő 
rendelkezésére adta, hogy ez annyival szaporíthassa be
lőle a zsilipen és tápcsatornán át a Begát, mennyi itt 
a folytonos haj ókázást lehetségessé tegye.

De a hajókázási érdek nemcsak a vízhiány póto
lását kívánta, hanem egyszersmind azon akadályok el
hárítását is, miket a rögtön beálló magas vizek okoz
hattak; ez okból tehát még egy másik csatorna is ása
tott előbb Kis-Topolovetznél s láttatott él hasonlag egy 
zsilippel, mely más irányban, s más esési viszonyok 
közt szinte a Temessel köti ugyan össze a Bégát, de 
a fönebbitől egészen ellenkező célból, hogy t. i. a Béga 
saját áradatának egy részét elfogván, — mikor a Te
mes állása alacsonyabb — azt ebbe átöntse.

(Folytatás köv.)

A  p o litik u s csizm ad ia  IX -ik  le v e le .

S a r u v á r ,  1861-diki május utolján. T. szerkeztő 
ur! A Tráfing-dohány-árus boltjában (mint a magyarok
mondják) voltam, midőn a jelenvoltak egyike, „hát ön

*
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majszter uram mit mond rá“ ? kérdést intézte hozzám, 
„De önnek melyik te tsz ik , a fölirat —  vagy a liatá- 
rozat!< ? lön ismét a kérdés. „Teljes meggyőződésem 
szerint: fölirat sem lehet határozat nélkül, azért 
szerintem miután már amugyis mind a két. fél véletét 
ösmeri a világ, minden himézett szónoklatnál jobban 
szeretné bár melyikünk is most már a végrehajtást, 
mivel mindenikünk úgy érzi magát jelenleg, mint a 
mondabeli paraszt, midőn a megyei tisztviselőket 
diákul beszélni halván, hozzájok azon kérdést tette : 
ha nem fájna- c hasuk attól a sok diák szótól, 
miután ő csak kettőt tud, mégis ha azokat (t. i. az 
executió-t és portió-t) hallja már a nehézség- is töri, 
felelém, midőn egy pár süheder belépvén a boltba, 
hol is mig az elébök rakott doliánytekercskéket (me
lyeket tudományos megmutatás után magyarul szivar
nak neveznek —  talán azért, mivel a ki szopóka 
nélkül szívja "sokszor sebet azaz vart kap a száján?) 
válogatnák, a jelenvolt dalász (azaz bocsánat: kántor, 
mert a tudományos egyének cimnevöknek r betűvel 
kell végződniük, hogy tökéletes magyar hangzásuak 
legyenek u. m, dolor, amor, gór, naror, zagor, lehrer, 
meister sat.) e szavakat „haszt du schon freisprechen“ 
intézvén az egyikhöz, ki midőn „jak44 val felelt. 
Schulmeiszter ur összébbhuzván homlokának szőrös 
iveit, s a mint kivehettem a fiútól azt kérdé: kitől 
kapott arra szükséges levelet?

Azt gondolván, hogy a szabad szólásra is a 
Lehrerek adnak engedélyt a tanoncoknak, távozta 
után kérdőin a jelenvoltak egyikét a dolog miben
létéről, hogy tudjam magam mihez alkalmazni fö- 
vegészséget (kalaposnak, nem mondhatom, mivel 
minden kalap-tulajdonos —  kalapos) tanuló fiam 
fölszabadulásakor, ki is elrnondá: miként a Lehrer 
ad minden tanoncnak föl szabadulásakor egy levelet. 
Tehát Schulmeiszter nélkül semmiféle mesterséget 
sem lehet kitanulni; és megfordítva: ha a Schul
meiszter levelet ad, akkor mindjárt beleöntödik a 
tanonc fejébe a mesterségi értelem és legény lehet! 
Valóban mondhatni! helyes elv! s oly helyes, mint 
például midőn nálunk a 48-diki törvényekhöz es
küdött biró, ítéletét az 51-dik  évi Gesetze-k §§-ai 
értelme szerint mondá k i, -— cilinder kalap alatt 
zsinóros magyar dolmány; vagyis: a magyar dolmány 
a latt: monopólium — és privilégiumért rebegő szív . 
Hanem igen tisztelt privilegiumos szabadszellemüség, 
jó volna arra is gondolni, hogy ha nem foglalják is 
magukban a 48-diki törvények a kiváltságok eltör
lését, de a márciusi 12 pontok közt ott áll a céhek 
és egyedáruság megszüntetésének kívánalma is, a 
melyért pedig igen sok honfivér áztatá már e drága 
hazát, melyben és melyről a nagy költő azt éneklé, 
hogy; „Még jöni kell, még jöni fog egy jobb kor mely 
után — Buzgó imádság epedez százezrek ajakán.

Gúnyolják a törököket, s a műveltséggel meg 
nem férhetöknek állítják szokásaikat; de van e oly 
tény azok közt mint nálunk, miszarinl még kézi
munkája után sem szabadna élni valakinek? vagy:

hogy ne lenne szabad mesterségét folytatni az oly 
egyénnek, k i azt nem oly embertől tanulta, a kinek 
nincs arra nézve az illető céhtől kiadott cifrázott 
iratu levele? holott talán az ily fuser — mint az 
érdemes priviiegiumos szokta hevezni —  néha jobban 
érti a mesterséget, mint a céhmester ur. Azért 
most is csak elmondhatjuk Táncsics ,, Nép szava 
Isten szaválíaak ama mondatát, miszerint „honunk 
mind addig boldog nem lesz, mig a privilegiumosok 
kutyabörös irataikat a tüzbe nem hányják44; Sze
rintem pedig a nemzeti mnzeumnak nem ajándé
kozzák; hogy ott szorgalmasan őriztetvén, annak 
idejében az unokáknak időnkint fölmutassák azokat 
az illetők, megmagyarázván, mikint a privilégiumok 
az emberiség szellemi és anyagi boldogságának leg
nagyobb elnyomói.

A biró szóbajöttével érintetlen nem hagyhatom 
itt azon finom fogást, miszerint Nekérdky biró az
zal menti erélytelenségét, hogy még az országbírói 
értekezlet nem érkezett meg. Én azonban csekély 
fölfogásom szerint úgy tudom, hogy akkor sem volt 
országbírói értekezlet, mikor a megyei tisztviselők 
létesültek; azért még sem mondott le egyik sem az 
általa kért hivatalról; ha tehát nincs is még némely 
pörre nézve határozat: melyik törvény szerint foly
tatódjék tárgyalása, vannak olyan uj pörök, melyeket 
egész eszélyesség és lélekősmeretesség mellett is el 

| lehetne ítélni az 1848-dik és előbbi évek törvényei 
szerint: de valljuk meg őszintén, hogy ennek a 
hátránynak valódi o k a : a nem akarás; pedig —  mint 
a magyar közmondás szól — nem akarásnak nyögés 
a vége. Azért, ha a mondott tény nem az említett 
ok, —  hanem úgynevezett népkegyvadászatból tör
ténik is, megrovást érdemel, mert h ibás: mivel vala
mint a legrendetlenebb ember is szereti a tisztaságot 
és rendet, úgy, — mivel Aezopus meséjekint a békák 
is megunták a tüsköt — a nép kegyét is előbb el
veszthetni a tétlenség, mint az igazságkiszolgáltatás 
által! minthogy erre anyira szüksége van az emberi
ségnek, hogy még az úgy nevezett törvényen k í
vül állók is az ö sajátságos törvényeiket a legszi
gorúbb pontossággal hajtják végre. De igaz, majd 
el is felejtém, az említettem biránknak kivatalos 
foglalkozásai nem engedik, hogy — kivatalában 
eljárjon: azért jó volna mellé alkalmazni még egy 
Vorstandot és egy-két adjunctust is, a k ik  legalább 
fogyasztanák a papirost, miután valamennyi ma
gyar b iró , szolgabiró és táblabiró sem fogyasztott 
el annyit, mint egy Vorstand és két Adjunktus. 
Azonban ily határozatot még sem kíván

K a k a s v á r i  F á b i á n ,  
csizmadiamester.

K ülföld i levelek

B ukarest, 1861-ki május 27-én. G y á s z t i s z 
t e l e t  P a l ó c z y  L. és g r ó f  T e l e k y  L á s z l ó é r t .
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—  A m i n i s z t e r i á l i s  c r i s i s .  Tegnap tartottuk 
meg feledhetetlen hazánkfiai gyászisteni tiszteletüket a 
helybeli ref. vagy mint itt nevezik magyar templomban 
oly nagy számú közönség előtt melyhez hasonlót e tem
plomban most éppen egy éve — a gr. Széchenyiérti re- 
quiemen láttunk. Alapigénk e volt: „Nem akarom hogy 
bánkódjatok mint azok, kiknek nincsen reménységük. 
1. Tess. 4. 13. E beszédnek roppant hatása volt. Elein 
nem volt egyetlen hallgató ki hangosan ne zokogott 
volna, utoljára pedig, mindnyájan megvigasztalódva hagy
tuk el a vigasztalás kiapadhatatlan forráshelyét, midőn 
a szónok többek közt igy rekeszté be beszédét: Szép 
csillag a honszeretet, gyönyörűségesen ragyog; boldog 
hazám, boldog hazám te. Neked ma sok van ilyen csil
lagod. E beszéd nyomtatásba is meg fog jelenni.

Pár hét alatt már harmadik minisztériuma van 
Oláhországnak. A Jepure anu minisztérium, mely tavai a 
nemzetipárt kebeléből állott elő, több önkényes eljárása 
miatt elvesztette egész népszerűségét, annyira hogy a 
megcsökönösödött ópárt az országgyűlésben, hallatlan 
többséget nyert. Nem volt tehát egyéb hátra mint Con- 
servativ minisztériumot alakitani, mely combinatioban 
úgy látszik az itteni consuloknak kijutott az illő sze
replés, mert a Románul keservesen panaszkodik, hogy 
a conservativek a napokban tanács-kérdeni a consu- 
lokhoz jártak, s pedig olyanokhoz, kik éppen azt sze
retnék, ha az unióból soha semmi sem lenne. Arsaki D. 
a múlt héten mégis alakította az uj minisztériumot, 
melynek élete csak egy nehány napra terjedt, minthogy 
oly föltételekhez kötötte mindenik tárcáját, mit ha a 
herceg megad, uralkodásának napjai megvoltak szám
lálva. Az okos uralkodó átlátta a machinatiót, s nem 
tágított, minek következtében a miniszterek leköszöntek, 
és a herceg a szabadelvű Goleszkót bízta meg uj mi

nisztérium alakításával,. melynek tagja lön Bolentinianu 
is, ki itt egy a legnépszerűbb emberek közül. Arsaki 
minisztériumának mégis van egy tagadhatlan érdeme, 
hogy t. i. a sajtóordinancot eltörölte, a lapokat a cau- 
tiófizetés alól fölmentette, s igy kilátás van, hogy a B. 
Magyar Közlöny is megindul nem sokára, még pedig 
két nyelven u. m. magyar és román nyelven. Roppant 
szükség is van itt egy ilyen lapra, mert arról fogalma 
sem lehet egy magyarhoni embernek, mily képtelensé
geket kürtőinek néha a magyar ügyekről az itteni pia- 
cosabb román lapok, miket magyar lapokban hasztalan 
cáfolgatunk, minthogy az itteni journalisták egyetlen 
magyar lapot sem járatnak.

Midőn e sorokat irom éjfél van és itt nem messze 
tőlem borzasztó égés; egy pár óra óta ég a lovas ka
szárnya vagy Malmeson, mely egyemeletes, de roppant 
terjedelmű négyszög-épület s megmenteni mint látom, 
már lehetetlen, pedig közel 500 derék pompiér küzd 
az oltással és már eddig öt oltó beleesett a tüzbe. Az 
épület egyszerre három helytt lobbant föl, éppen köze
lében andalogtam hazánk sorsáról, midőn a tűz a konyha 
felől egyszerre irtóztató lángokban fölcsapott. Közelében 
van a fegyver és lőportár, mellyek eddig még mentve 
vannak, de ha egy üszög oda csap . . . .  ezeren lesz
nek a vész áldozatjai, mert a bámuló tömeget nem ké
pes a katonaság elriasztani. A lárma és ijedtség leírha
tatlan, szerencse, hogy e kaszárnya a város szélén fek
szik. A herceg tegnap utazott el Moldovába. Azt be
szélik, hogy maga a katonaság gyújtotta föl. Magam is 
hallottam egy katonát igy nyilatkozni: égjen, nem kár, 
miért éheztetnek minket itt egy tömegben.

R. 1.

f  41
Heti szemle.

Temesmegye óvása a szándéklott Vojvodina ellen.
(Vége.)

És miután a bevándorlóit szerb nemzetnek ősi lakhe
lyére visszatérése nem volt eszközölhető, az 1695-dik évi 
4-ki kiváltságlevél az átengedett helyeken megmaradhatását 
biztositja.

Ezen elősorolt kiváltságlevelekben foglalt biztositások 
honunk királya által nagy részben a királyi udvari Cancel- 
lária utján adattak ki, az alkotmány értelmében kötelező tör
vény erejére azonban soha sem emeltettek, következésképp a 
magyar államjog értelmében csak annyiban érvényesek, meny
nyiben magánosok vagy az ország jogait nem sértették; s 
ezen záradék a kiváltságlevelekben is foglaltatik. A 3. k. 2. 
részének l i- ik  fejezete világosan mondja: hogy a közjog s 
alkotmány ellen kiadott kiváltság érvénytelen.

De ha ezen kiváltságlevelek jogerejüek volnának is, 
azok az akkor divatozott korszellemhez képest magán- s egy
házi nem pedig nemzet-politikai előjogokra, s a településkor 
nyert lakhelyekre, nem pedig politikai önállóságra vonatkoz-
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tak; következéskép a karlovici szerb congressusnak elkülöní
tett földterületen és kizárólagos szerb nemzeti alapon szer
vezendő Vojvodina iránti törekvéseitől még igen távol vannak.

Temesvármegye ujraalakulásakor alkotmányos épületé
nek homlokzatára a nemzetiségek méltányos igényeinek kie
légítését jelszó gyanánt fölirta, s kimondott elvéhez követ
kezetesen Felséged trónja előtt ez úttal újra kijelenti: miké
pen nem a puszta elmélet, hanem a gyakorlat és tett meze
jén is hajlandó mind azt megtenni, mi a nemzetiségi igények 
méltányos kielégitése által a sokat szenvedett hon népei test
véries egyetértésének és közös érdekben egygyé forrasztásá
nak eszközlésére megkivántatik, és mindezeknél fogva, a szerb 
nemzetiségi méltányos igények érvényesítésére bárhol is fel
tűnő törekvéseket testvériesen, rokon indulattal fogadjuk.

Ámde a hon testéből egy résznek szándokba vett elsza- 
kitása, jogtalan szétszakgatása azon évezredes köteléknek mely 
a természetes határok által jelölt honi földet egésszé öszve- 
füzte, véleményünk szerint a hon földén lakozó nemzetiségek 
különvált igényeinek tárgyát nem képezheti.

A szerb nemzet szabadalomleveleinek kelte után egy 
századdal, az 1790-dik évben Temesvárott tartott szerb nem
zeti congressuson, és a mostani alkotmányos küzdelmeinkkel 
fájdalom igen is analóg körülmények közt, diplomatikai utón.
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először lépett föl elkülönített földterület iránti igényével, s az 
annyira vegyes nemzetiségű, s szerbek által csekély számban 
lakott Bánátot elkülönített területként követelte.

A kari oviéi szerb congressus a külön területre való jo
got az 1690-ik évi ápril 6-ki diploma következő szavaiból 
származtatja: „Promittimus insuper, donamus et concedimus 
omnibus et singulis liberam bonorum mobiiium sive inmobi- 
lium quocunque Turcis in confinibus suis ademerint possessio- 
nem,“ mik azonban a törököktől elvett ingó és ingatlan jó
szágok, következéskép bizonyos helyek irányában birtoki nem 
pedig különvált területekre önálló nemzetpolitikai jogot je
lentenek. A külön magistrátus iránt nyert fejedelmi biztosítás 
pedig más nemzetbeliekre is kiterjeszkedő területi önálló ha
tóságra nem vonatkozhatik, s a gyakorlatban volt, de a kor
szellemmel többé össze nem férő saját magistratusaikat szerb 
polgártársaink önmaguk megszüntették.

A közelmúltnak fájdalma sokkal nagyobb, a rémes kor
szaktól elválasztó idő sokkal rövidebb s az alkotmányos életre 
átmenet sokkal tökélletlenebb, hogysem az 1849. év óta le
élt keserveket feledni indulhattunk volna. A 11 éves korszak 
előttünk áll Felséges ur, mely bonunk függetlenségét, alkot
mányát és törvényeit megsemmisítette; a nemzeti egyenjogú
ság álcája alatt erőszakosan kivitt germanizálás, a közteher
viselés cime alatt gyakorlott szabályszerű elszegényités, a had
seregként felszaporodott idegen tisztviselők erkölcsrontó soka
sága mind emlékezetünkben vannak még; de a közös szen
vedésen felül reánk nehezedett Szerbvajdaság sajnos emléke 
mind ezek fölibe emelkedik.

Felségednek múlt évi december 27-kén kiadott kegyes 
leirata közörömet okozott a honban, s elragadtatást nálunk; 
mert az 1849-dik évben hatalomszóval életbe léptetett Szerb
vajdaságot a magyar államjog alapján megszüntette, s egy 
tartománynak véget vetett, mely, egyébként is névszerint volt 
csak szerb, voltakép pedig az idegen bevándorlóit hivatalse
reg, s a kicsiny kényurak prédája, s játékeszköze volt.

A december 27-iki k. leirat ősi alkotmányos törvénye
ink kifolyása volt, és midőn a sarkalatos törvényeinkkel ösz- 
hangzó fejedelmi rendeletet megértettük, a közös hon egysé
gét örökre biztosítottnak hittük. A folyó évi april hóban Kar- 
lovicán tartott szerb nemzeti congressus határozatai ezután, 
a kiderült lathatáron újra mutatkozó sötét fellegekként tűntek 
föl előttünk.

A szerb nemzeti gyülekezet követelése a magyar ál
lamjog sarkalatos törvényeivel, a szerződésszerű sanctio prag
matikával, és koronás királyaink hitleveleiben foglalt biztosí
tásaikkal egyaránt ellenkezik: mert a magyar szent koroná
hoz tartozó terület osztatlanságéit, s az ország egységének 
elvét alapjaiban megtámadja; de a congressus követelése a 
közszabadság és nemzeti egyenjogúság elvével sem hozatha- 
tik öszhangzásba; mert a közhaza egyes honpolgárai szá
mára biztosított jogközösség alapját megsemmisítve, az uj 
Szerbvajdaság számára oly területet' szándékozik az anyahon
tól elszakítani, mely iránt a szerb nemzeti gyűlésen kimutatva 
lön, hogy bármiként iparkodjanak azt körülvouni, mégis ki- 
kerülhetlen, hogy a szerb törekvéseket közegyetértéssel ellen
súlyozó más nemzetiségek abban a többséget ne képezzék, s 
ezen különvált terület lakosainak bár külön nemzetiségű, de 
a szerb törekvések ellen mégis egyérzelmü többségét, minden 
egyéb nyelv kizártával, a kissebbségnek szerb nyelvén akar
ják kormányozni.

A  szerb nemzet nevezetes része első Lipót király és 
császár^ alatt jött be a honba, s a kiváltságok, mikre a szerb 
nemzeti congressus jelenben hivatkozik ezek számára adattak, 
átjövételük bizonyos föltételekhez volt kötve, miket kivonat
ban föntebb elősoroltunk, de a szerb nemzetnek e honba be
költözött töredéke oly föltétel alatt nem lön befogadva: hogy 
itt külön államot képezzen, mert ez nem befogadás, hanem 
az ország területrészének elszakitásával eszközlött uj állama
lapítás leendett: mire első Lipót király és császárnak, ki elő

dei példája szerint a végeknek el nem idegenitéséről s az el- 
szakasztottaknak visszaszerzéséről a hont hitlevél és eskü ál
tal biztosította, joga nem volt- Az 1790/1. évi országgyűlés 
szavai szerint „Magyarország és a kapcsolt részek területe 
magyarhon királyainak patrimonialis jogai közé nem tar
tozik. “

Szívesen megosztunk mi minden jogokat szerb tesvére- 
inkkel Felséges ur! de Magyarhon területi épségéből mit sem 
engedhetünk. A honiíöld egy részének eröhatalommali elsza- 
kitását vérző szivvel szemlélnék, azonban az ily csapást kény- 
telenségből türnők és vigasztalnék magunkat azzal, hogy az 
erőszak jogot nem ád, és mint a fegyver hatalmára épített 
foglalások hajdan, úgy a hatalomszóra napjainkban bekövet
kezett szétdarabolás tartós nem leend; ámde a nemzet meg
egyezésének hozzájárultával történendő földterületi átenge
dés, a houépsége elvét végkép eldöntené, honunk a többi 
nemzetiségek táborából feltámadó elkiilönitési törekvések küzd- 
terévé válnék, és mivel az, mi szerb testvéreinknek megadva 
lön, a külön nemzetiségű többi népfajoktól jogszerüleg nem 
volna megtagadható, Magyarhonnak végfeloszlása többé nem 
a törvény s elv, hanem az idő s alkalomszerüség kérdésévé 
válnék.

Ezen gyászos eshetőséget előidézni, valamint Felséged
nek úgy a honban lakozó népeknek érdékeivel ellenkezik.

Mindezeknél fogva hódolatteljesen arra kérjük Felsége
det, miszerint a karlovici szerb congressusnak a hontól elkü
lönített földterületen kirekesztőleg szerb nemzeti alapon szer
vezendő Vojvodina iránti törekvését visszautasitva, a hon 
egységét s épségét a királyi hitlevelek, sanctio pragmatica s 
sarkalatos törvényeink értelmében koronás őseinek dicső pél
dájaként legkegyelmesebben fönntartani méltőztassék.

Fogadja Felséged hódolatteljes alattvalói nyilatkozatun
kat kegyelmesen.

Kelt az 1861. évi május 7-én Temesvárott folytatva 
tartott megyebizottmányi közgyűlésünkből.

Felségednek
hű alattvalói,

T e m e s m e g y e  k ö z ö n s é g e .
Nagy-Becskerek, 1861-ki junius 6-án. E hónap 2-án 

az írnokok is megválasztattak; közöttük van egy oly egyén, 
kit még az ezerlábu burokratia legmegáltalkodottabb vak 
eszközei „Dörfl et Comp“ — habár a magyar bankók besze
désében legnagyobb tevékenységet mutatott, — s némely 
ügyvédeket ^Lajos“ napja megüléséért bajba ejtett, — elkö
vetett gazdálkodásaiért, — a tárosban egy közzétett hirdet
mény által, nem csak hivatalától megfosztottak — de még 
bünfenyitő vád alá is vetették, s a Nagy-Becskereki heti
lapban „infámis“nak nyilatkoztatták, ki ellen a pör még most 
is folyamatba van. Még egy másik vagyonos ember, kinek 
jellemét eléggé kitünteti a néhai cs. kir. Nagy-Becskereki 
kerületi kapitánysághoz Magyar-Ittebe részéről beadott folya
modvány, mi az iratok között még most is föltalálható. És 
vájjon ki volt képes őket ajánlani -s pártfogolásába venni ? s 
most ezen két Corifeus fejenkirit 500 ft. évifizetésben része
sül, s nyugalommal éldelődik akkor, midőn egy balkezére 
nyomorult, s 3-ik katonai érdemjellel földiszitett honvédszáza
dos — ki a forradalomban tönkre jutott, s utóbb nem csak 
ő üldöztetett, hanem az átkos rendszer vérebei által, még 
neje és négy ártatlan gyermekei is bebörtönöztettek, és ha
bár ezen honvédszázados szinte képes lenne egy irnoki állo
másnak megfelelni, mégis családjával, az éhhaláltól környezve 
a legnagyobb ínségben sinlődik. „Uram mikor jön már egy
szer el a te országod.*)

— Az erdélyi román papság 24000 ftnyi pénzsegélyt 
kapott Bécsből: 1859-ben a mákvirág-faju protestáns pátens 
mellé 55000 ftnyi évi pénzsegély volt csatolva, de ily árért

*) A választások teljes névjegyzékére várunk. Szerk.
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nem valánk hajlandók függetlenségünket eladni, s a segélyt 
elutasítók, a pátenst csúfosan kivetettük: ugyan bárgyú le
het már a bécsi német centrum, hogy oly hálóval akar ma
darat fogni, mit egy másik már átszakitott. Erdélyi román 
testvéreink méltón sértve érzik magukat, ily suppositumok által.

=  Denique a lugosi választókerület csak a maga feje 
után megy, mintha csak a Reichsrathbá iparkodnék. Előbb 
Mocsonyit választotta Murgu ellen, most meg a cs. k. iskola
tanácsos Joannovics Szilárd urat egy Joannovics György 
mellőzésével. Tehát a rékási és moravitzai bukások után végre 
a lugosi választások (hisszük, nyersebb része) germanisáltatá 
magát, az az civilisáltatá, a mint hogy excessusokról beszél 
a krónika; s az iskolatanácsos ur addig csüggedetlen pró
bálta a szerencsét, mig mégis bejutott az — országgyűlés 
előszobájába, mert váljon igazoltatván, a szavazók közé is be
jut-e, az más kérdés. Ily törikszakad eljárás adja meg a 
tolinak a szinét, miről a Thun madaraira ismerünk.

=  A porosz király nemrégiben parancsot adott tisztecs- 
kéinek, hogy a polgáriakat ne merjék még csak aféle vállon- 
lenézéssel se megsérteni, mert azonnal élcsapatnak (cassirt), 
azok hizlalván őket, nem a király: ennek folytán egy ily Íté
let már végre is hajtatott, s a sértett polgárnak jogában Ion, 
az Ítéletet lapok utján is kihirdetni. Azok a poroszok nem 
is érdemelnek ilyen derék királyt, Manteuffel nyakára kelle
nének a csongi'ádi papot exequáló vértesek, s Vinkeére, meg 
összes Junkerságukéra az esztergami, becskereki, kanizsai sat. 
vendégek. Bizony sóhajtva tekintünk észak-nyugatra, ha el
kiáltjuk : éljen Vilmos király !

=  Sokan tán észre sem vették, hogy a Steueramtok 
sasai koromfeketék, mintha a bemenőkre kiáltanák, mit Dante 
állita a pokol kapujára Írva: qui lasciate ogni speranza. (A 
reményt hagyjátok kívül.)

=  Bizony még a telet is visszakivánja az ember, még 
pedig nem kedélyes kályháiért, kanem zordon jégárjáért. 
Megtörtént a múlt télen, hogy kevéssel jeges árvizzeli elbo- 
ritatása után ráment M.-Sz.-Mártonra egy egyszál executio : 
de biz a biró kifogott rajta s elküldto egy olyan házba ven
dégül, hol még a jégtáblák voltak a házigazdák; — elis 
takarodott az ipse, azóta sem látták.

=  Ross Ferenc daruvári lelkész ur köszönetét köröztet 
tehenei visszaszolgáltatásáért csákovári derék csendbiztos Mi- 
letz Géza urnák: toldalékul megérintjük,, hogy kézrekerülé- 
sükhöz a lehető legtevékenyebben járult Hartl Jósef gyárvá
rosi alkapitányunk, kinek kerületében födöztettek is föl.

=  Május 29. napját mégis mintegy sarkánál fogva meg
ragadták az itteni izr. minta-főiskola elöljárói, egy kis majá

lis rendezhetésére az ifjúság kedvét fölvillanyozni. Mint ez 
rendesen szokás, szülők is jelentek meg, Mk közt azután 
D e u t s c h  tanító ur egy nem jelentéktelen gyűjtést eszköz- 
lött egy tanitó-özvegy javára. Dicséret az ily collegialis buz
galomért. Köszönet a mulatságban a szenvedőkről meg nem 
feledkező részvevőknek.

— Szombaton 8-án a polgárság számos fogatból álló 
küldöttsége-ment ki Mihajlovits gyárvárosi lelkész ur elhoza- 
talára Uj-Besenyőre, sőt volt hivei a bessenyöi lakosok nem- 
kevésbbé számos ünnepiesen diszitett fogataik .csatlakozása 
mellett vezették be uj egyházkörébe' — Patriarchális remi- 
niscentiáink eféle föléledését csak örvendve látjuk, mert kap
csolatban vele más erényje is az alkotmányos életnek, t. i. a 
vesztes párt kibékülése és őszinte beolvadása a többség örö
mébe reménylhető.

= ’ „A temesvári nemzeti őrsereg parancsnokságának 
pecsétje" e napokban adatott át Rákóczy Zsigmond honvéd- 
ezredes ur megbízása folytán városunk polgármesterének e 
lapok szerkeztője által, kevéssé rozsdafolttal, de épen, mint 
a 12 évi rejtegetés miatt lehetett megóvni. Fönncimzett ez
redes urnái saját ezredének pecsétje is meg van még, de az 
réz lévén, nincs kitéve rozsdásodásnak.

== Tessék a németeknek kedvükre tenni! Előbb azon lár
máztak a Reichsrathjukban, hogy jelen számukkal nem lehetnek 
conpetensek a teljes gyűlés körét betölteni, ők csak szükebb 
Reichsrath: most tehát fömuflijuk megadandó nekik a kívánt 
körbeni mozoghatást, kijelenté, hogy a kormány is csak szü
kebb szabásúnak tartja őket. Erre meg azt sohajták: Schmer- 
ling nyilatkozata az első szava azon tételnek „Takarodjatok 
haza!“ Hol • a garantia a február 26-ki alkotmány-pasqill re- 
ménylhetö élet-havairól, nem is mondjuk, éveiről?

Ezelőtt 5 évvel a kalodák idejében egy izraelita en
gedély nélkül megházasodott, az itteni főrabbi protestált ellene, 
s bevádolta a lugosi Bezirksamtnál: azóta bizonyára V4 tucat
tal szaporodott az uj család, 6 most jő a válasz a már időköz
ben meg is halt főrabbi utódához, hogy csak ismerje el a té
nyek logikáját.

— Színészeink még folyvást szorgalmasan játszanak a 
színkörben — üres padoknak. Az Isten szerelméért, hát az 
alkotmányos megye és város- nem volna képes fönntartani e je 
lesnek mondható társulatot ? s újra közigazgatási utón kellend-e 
segélyezni ?

— Múlt héten el volt terjedve a hir, hogy a megyegyü-
lés alkalmával mint másutt, nálunk is a temesi honvédsegélyzö 
egylet a S z a r v a s  fogadó termében gyűlést tartand: nem tud
juk megtörtént-e ? ______ ________________________
= = = =  Kiadó-tulajdonos P e s ty  F rig y e s .

Szerkezti Ötevényi.

A Delejtü 22-ik számában igyekezik az álarcos „Bárdá- 
nyi“ cikkíró magát, az általam és esküdt társam által a De
lejtü ez évi 20-ik számában megjelent válaszunkra, igazolni; 
mely igazolásában az olvasó közönség részre hajthatlan igaz
ság-szeretet s ítéletéhez liivatkozólag kapaszkodni látszatik, de 
az álarcos iró által előhozott igazolásaira mit mondhat az ol
vasó közönség, mely személyiségemet és eddigi magamvisele- 
tét ösmeri? nem-de — hogy az álarcos igazoló otromba, ez 
alkotmánnyal össze nem férhető szenvedélyeiben személyeske
désből ellenem újonnan felhozott hamis és rágalmi tartalmát, 
ismét álca alá rejti; — egy ilyen áica alá rejtező személyesség 
oly szemtelen magát a müveitek sorába számítani és a művelt
ségről fölszólalni.

Miután pedig a Delejtü ez évi 20-ik számában megjelent 
válaszomban már kijelöltem, hogy az álcas iró irányában egy
szer és mindenkorra minden ellenem szórt szemtelen hazug rá-

I galmazó koholmányait, mig a követelt elégtételt törvény utón 
i megkapandom, határozottan visszautasítom, nem találom érde

mesnek az álcás igazoló cikkíró által ellenem újonnan felhozott 
ügyetlen koholmányait és otromba rágalmait abból az okból 
megcáfolni, mert a törvényelőtti igazolásom megkeresésem kö
vetkeztében Tettes Torontálmegye f. h. tartatott közgyűléséből 
elrendeltetett, és egy küldöttség az előhozott rágalmak meg
vizsgálása végett kineveztetett.

Most es mindenkorra azt mondom, hogy jövőre hasonló 
otromba csupán szenvedélyes személyeskedésből eredő szemte
len koholmányok és rágalmak részemről felelet nélkül mara- 
dandnak, mivel a tisztviselő szolgálata, által igénybe vett idejét, 
nem vesztegetheti mindenkor dologtalan rágalmazók megcáfo
lására, de azon kívül is nem igen van kedve a tisztviselőnek 
hasonló otromba rágalmak és koholmányok megcáfolása beigta— 
tásaért 12 ft. 48 kr. o. é. minduntalan kivetni.
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A részrehajthatlan igazságszeretö olvasóközönség gedig 
ítéljen közöttem és a lovagias álca alá még mindig rejtező iga
zoló cikkíró közt akkor, midőn a törvényeljárás eredményét 
közlendem.

Költ Ujpécsen juniushó 8-án_-Í861.
Ivacskovics György,

(42—1) ujpécsi kerületi szolgabiró.

H i r d e t é s .
Szemenika Luka és Rúzsa Luka Zsidovini lakosnök ké

relme folytán Trailla Luka Zsidovini lakosnak hagyatéka, miután 
az % úrbéri föld föl nem osztható, természetben a többi ház, ház
helyei s ingóságokkal együtt e f. év Juniushó 16-án és 29-én 
a helyszínén Zsidovinban közárverés utján eladatik. A vagyon 
több ingóságokból, úgy egy fából épült ház, s ahhoz tartozó 
házhelyből és % úrbéri telekből áll.

Minden venni-szándékozó az árverés előtt 10% bánat
pénzt köteles letenni s az árverés után azonnal készpénzben 
nevezetesen pedig a Pesti és Sopronyi iparkamarák által szóba 
hozatott, hogy a szemes terményeknek súly szerinti áruitatása 
az e tekintetbeni kereskedelmi igényeknek inkább megfelel, mint 
az eddigi ürmérték szerinti árulás. — Bárha ezen súlyszerinti 
árulati módszernek életbe léptetése, már a vevő biztosítása te
fizetni ; de csak a második árverésen fog a vagyon becsáron 
alul is eladatni.

Bogsán junius 1-én 1861.
41,3—1 Kiss Ferenc, szolgabiró.

A nni. magyar kir. helytartó-tanács f. é. Boldogasszonyhó 
30-án 1930-ik sz. a. kelt bocsátványával a Temesvári kereske
delmi és iparkamarának tudtára adta: miszerint több oldalról,

kintetéből is, általános szempontból óhajtandónak mutatkoznék, 
annak hatósági parancsoló megrendelése mégis azon oknál 
fogva nem látszik a m. kir. helytarlótanács előtt most még idő
szerűnek s alkalmasnak, mert az jelenleg az alsóbb földmivelő 
osztálynál az ország nagyobb részében még teljesen isméretlen. 
— A dolgok ily állásánál az e tekintetbeni intézkedés egyelőre 
csak ezen adásvevési módszernek tágasb körökbeni, különösen 
a földmivelők alsóbb rétegeiben való megesmertetésére szorít
kozhatván, fölhivatik a kereskedelmi és iparkamara, hogy ezt 
kiváló figyelemmel az alsóbb osztályokra s az általuk leginkább 
olvasott hirlapok fölhasználásával eszközölni igyekezzék, — mi
nek sikere tapasztaltatván, az iparkamara további javasata an
nak idejében elváratik.

Midőn tehát az alólirt kamara e k. boscátványt ezennel 
közhírré teszi, kinyilatkoztatja egyúttal, hogy minden e tárgyra 
vonatkozó észrevételt, véleményt, vagy javaslatot köszönettel 
veend.

A k e r e s k e d e l m i  és i pa r ka ma r a .
Temesváron 1861 -k i Sz.-Iván hava 1-én. (39—3,1)

Egy szálloda
Szászvároson (Broos) Erdélyben, a vásárpiaczon, a 
dévai országút beszakadásánál, 20 szobával, 2 ud
varral, nagy kerttel, istállóval 40 lóra, szin- és ko
csifészerrel s terjedelmes pinczékkel szabad kézből 
eladandó vagy pedig jutányos föltételek alatt bérbe
adandó.

Közelebbi tudomást Szászvároson Erdélyben a 
postai irodában szerezhetni. (43)

Cs. kir. áttam vasut-társasug.
A cs. kir. szabadalmas osztrák államvasut társaság főigazgatósága részéről ezenhel tisztelettel jelentetik, miszeriut a 

Temesvárom horzsolási szolgálatra nézve az eddigi vállalkozóval Deutsch Károly úrral kötött szerződés barátságos közös egyet
értés folytán feloldattatván ezen horzsolási szolgálat a továbbszállitási szolgálattal együtt f. é. Junius 1—töl kezdve Liedemann J.
S. Fr. urnák Temesváron adatott át.

A továbbszállitási és horzsolási-illetékek e következő 
Árjegyzéke a továbbszállitási szolgálatnak.
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A cs. k. fövámhivatalhoz 

| (városban) 0.10 0.155 0.21 0.07
a pálya udvar- az átvevő la- 1 Józsefváros 0.075 0.12 C.155 0.05

ról I kához vagy \ Vár 0.14 0.195 0.255 0.075
raktárához, j Gyári külváros 0.195 0.255 0.31 0.10

II. 1 Józsefváros 0.10 0.14 0.175 0.055
az átvevő lakától vagy rak- J Vár 0.155 0.21 0.275 0.09

tárából a pályaudvarhoz. ( Gyárikülváros 0.21 0.275 0.33 C.105

10 mázsát meghaladó terhek a vállalkozó és a fél közt elölegesen 
kialkndott ár szerint szálittatnak.

Bécs 1861-ik cvi május 31-án.

Az igazgatóság,
Nyomatott Hazay M. és fia Vilmos betűivel Temesvárott.


