
Szentes, november 28. 1875. 48-ik szám. Ötödik évfolyam. 
Előfizetési árak: 

Egész évre . . . 4 f r t 
Félévre . . 
Negyedévre . 

2 fr t . 
1 frt. 

Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, egy iven. 

E lap szellemi részét illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 
a kiadó-hivatalhoz külden-

dők. 

Szentesi Lan. 
Vegyes tartalmi hetibSzlöny. 

Hirdetési árak: 
A h á r o m hasábra terjedő 
petitsorért egyszeri hirdetés-
nél 18 kr., a k é t hasábosért 
12 kr., az e g y hasábosért 

0 kr. számíttatik. 
A „Nyilt-tér t t-ben a három 
hasábos petitsor igtatási dija 

15 kr. o. é. 

Bélyegdij minden egyes be-
igtatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

Résztveszünk-e a szegedi kiállításon ? 
A „Szegedi Hiradó" mult vasárnapi száma 

egy kis bizalmat [előlegez a mi bnzgóságunknak, 
midőn „Kiállítási előmunkálatok" cimű cikkében 
íolemliti, hogy Szentes város iparosai kiállítási 
bizottságot készülnek szervezni. 

Nem mintha épen e szelid megpiritás által 
éreznők magunkat indíttatva szót emelni ezen 
fontos ügyben, hanem már, tán nem is egy iz-
ben adott igéretünkhöz képest szeretnénk a 
„Hiradó" cikkírójának jóslatát megvalósítani. 

Midőn egy, m e g y é n k b e n tartandó orszá-
gos kiállításról van szó, még pedig olyan kiállí-
tásról, mely, az előmunkálatok és mindenfelől 
tapasztalható nagymérvű támogatás után itélve, 
az eddigieknek minden tekintetben fölötte fog 
állni, — n em érezzük szükségét, hogy azt bizo-
nyítsuk, milyen föladat vár, szemben ezen orszá-
gos mozgalommal minden városra, milyen föl-
adat különösen reánk, kik a megye becsületének 
megmentéséhez is kell, hogy bizonyos mértékben 
hozzájáruljunk. 

Aki figyelemmel kisérte a szegedi kiállitás 
iránt, annak kezdeményezésétől egészen a mai 
napig nyilvánuló, általános érdeklődést, lehetet-
len, hogy bizalmat ne érezzen a fényes sikerhez. 

Ami pedig az ügy fontosságát illeti, arra 
nézve, mivel mást ez alkalommal mi sem mond-
hatnánk, idézzük G e l l é r i Mór barátunk fönt 
nevezett cikkének következő részét: 

„Első sorban a hazai iparosság versenyké-
pességét kell bebizonyítanunk e tárlaton. Ezért 
csupán belföldi cikkek és gyártmányok lesznek 
versenyre bocsájtva, hogy minél tisztább átte-
kintést és biztosabb tudomást nyerjünk az egyes 
iparágak előrehaladottságáról. E tárlatnak egyik 
legszebb hivatása lesz azokat megcáfolni, akik 
jelenleg azért nem barátai az önálló vámterület-
nek, mert tartanak tőle, hogy hazai iparosaink 

; nem volnának képesek az iparcikkekben való 
szükségletet födözni." 

„A másik főcél ezzel kapcsolatos. Ha a ver-
senyképesség egyes iparágakban k ü l ö n ö s e n 
kiemelkedik, több iparágban pedig legalább is 
reményt gerjesztő, végre—valahára hozzá lehet 
fogni a keleti piacok elfoglalásához. E kiállitás 
meg fogja győzhetni szomszédainkat és általában 
fogyasztóinkat arról, hogy, ha nem is veteked-
hetünk s o k tekintetben nyugoti konkurenseink-
kel, de megvan nálunk is a versenyképesség 
föltétele és közeli piacainktól függ csupán, hogy 
akifejlődési alkalmakban hiányt ne szenvedjünk.* 

Ha már beláttuk, és kell, hogy belássuk, 
miszerint nekünk is a tevékenység terére szük-
séges lépnünk, — miért késnénk tovább is a ki-
állítási bizottság szerzésével? Azt hiszszük, joggal 
lehet föltételezni, hogy Szentesről nem egy ver-
senyző fog résztvenni a szegedi kiállításon, me-
lyen a legszebb és, tekintve a közelséget, leg-
kényelmesebb alkalom nyilik arra, miszerint az 
iparban vaió haladásunkat nemcsak az ország-
nak, hanem a külföldnek is bemutassuk. 

Megyénkben H.-M.-Vásárhely városa jó pél-
dával ment elől, midőn a kiállítási bizottságot 
megalakítván, egy, meleg hangon irt fölhívást 
tett közzé az országos kiállitás érdekében. Maga 
Vásárhely köztörvény hatósága peHî r m é g fénye-
sebb jelét adta a közgazdasági érdekek fölkaro-
lásának az által, hogy 500 frtot szavazott meg 
a bizottság, jobban a szegényebb sorsú kiállítók 
támogatására. 

Látva az országosan nyilvánuló mozgást, 
tevékenységet és érezve e mellett: minő előnyös 
volna magunkra nézve is, ha városunk a kiál-
lításon számot tevoleg volna képviselve, — bi-
zonyosan nem akarunk a többi városok mögött 
maradni mi sem, hanem igyekezni fogunk már 
is megkezdeni ez irányban a munkálkodást. 

Az alakuló - félben lévő ipartársulat, mely-

nek alapszabályai legföljebb egy hét múlva fö 
fognak terjesztetni jóváhagyás végett, mely te-
hát ettől számított 30 nap alatt okvetlenül 
kezdi működését, — ez érdemben is hajlandó 
lesz a kezdésre vállalkozni. De különben nem 
szükséges, hogy a mozgalom épen az ipartársu-
latból induljon ki. A szegedi o r s z á g o s ipar- , 
t e r m é n y - é s á l l at k i á l l i t á s nem oly spe-
ciális értékű, miszerint abban szakmák szerinti 
elkülönítésről lehetne szó. — Oly intézmény az, 
melynél mindannyian egyformán vagyunk ér-
dekelve. 

Tért nyit e kiállitás mindenféle terményeink 
és készítményeink bemutatására. Gazdaközönsé-
günk, iparosaink, kereskedőink és az értelmiség 
egyforma mértékben kell, hogy érdekkel visel-
tessék iránta. 

Es ép azért, mert az ügy mindnyájunknak 
egyként fontos, a kiállítási bizottság alakításánál 
szem előtt lészen tartandó, hogy abban mind-
ezen elemek képviselve legyenek. Képviselve pe-
dig olyképen, hogy ne a nimbusz, hanem a va-
lódi, más alkalmaknál bebizonyult tevékenység 
és buzgóság legyen irányadó a bizottsági tagok 
megválasztásánál. 

Hogy kit vagy kiket illet a kezdeményezés, 
nem látjuk szükségesnek megnevezni. Bevárjuk, 
hogy erre magukat illetékeseknek tartó egyének 
érintkezésbe tegyék magukat a közönséggel. La-
punk mindenkor készséggel ad helyet erre vo-
natkozó közleményeknek. 

Ha azonban, amit nem föltételezünk, a kö-
zöny e téren is megcsalná várakozásainkat, akkor 
nem marad egyéb hátra, mint bevárni, hogy az 
ipartársulat tegye meg az első lépést, mivel más, 
ilynemű társulat nálunk nem létezik. Akkor sem 
lesz még késő. Es ha igen, még az esetben is 
jobb későn, mint soha. —d. 

| Egy óra múlva a fájdalom leirhatlan alakja ot 
térdepelt, haját tépve, Dona holtteste mellett. 

„Dona! Dona!" kiáltá a leány, a legkínosabb vesz-
teség hangjával „szólj csak egy hangot is !u 

A holt sötét, nyitott szemei borzadályt keltőleg 
meredtek a kezét tördelő' leányra. 

„Ez nem szól, ez meg van halva. Megölték, vagy 
megölte maga magat. Mindegy, csakhogy nincs többé.u 

A nap elhagyta a láthatárt; az esti alkony bí-
bora után közelgett lomha szárayaival a sötétség ré-
mes alakja. — A leány zilált hajjal állt föl szerette 
hol teste mellől. Már nem sírt többé, jéghidegen bá-
mult maga elé, zavart gondolatait kergette az est fé-
lelmes homályában. Majd egy őrült mozdulatot te t t ; 
vad dülivel ragadta a meg kedvese holtteste mellett he-
verő Dönti hulláját s az árokba dobá, — azután is-
mét oda térdelt Dona mellé: a fájdalom elkeseredett 
hangjával keltté a holtestet. 

A leány könyei újból megeredtek, sirt, mint Aphro-
dité Adonis holtteste fölött. 

„De miért sírok it t?u kiáltá egyszer a leány, föl-
t ámad? — nem, ő meghalt A halál hideg, érzéketlen, 
nera indul meg a kétségbeesett fájdalom hangján.u Egy 
eszme villant meg a leány agyában; leszedte Donáról 
az ismert betyáros öltözéket, tudta, hogy Dona az alatt 
egy másikat is visel. A leszedett ruhát Dönti holtteste 
melle hányta; azután visszament az előbbi csárdába 
s onnan egy szekeret vitt Dona hullájáért. 

185* julius 26-án K . . . ten nagyszerű temetés 
volt; a halottat hullámzó néptömeg kísérte a sírhoz. 
A Vágási-féle kripta, raelv csak tegnap fogadta keb-
lére Ördögh Andrást, ma az utolsó rokont zárja az 
örök élet rettegett birodalmába. — Ifju Vágási Pált, 
(ez volt Dona igazi neve) kit a világ, mint rablóktól 
meggyilkoltat temetett el. Dona utolsó élete titok ma-
radt a nép előtt; csak egy lény tudott mindent, ki a 
kripta előtt álló uj emlékkőre könyezve hordta sokáig 
koszorúit. 

T A B @ A* 

Heine dalaiból. 
i . 

A világ viey megkínzott, 
És sáppadttá gyötört; 
Az egyik, mert szeretett, 
A másik, mert gytilölt. 

Megmérgezék énnékem 
Kenyerem, italom; 
Az egyik, mert szeretett, 
Más, mert gyttlölt nagyon. 

De az, aki legjobban 
Bántott, kínzott, gyötört: 
Az sohasem szeretett 
üfcs sohasem gytilölt. 

XI. 
Ha nyughelyemre fekszem 
-A. sötét éjjelen, 
Egy nyájas, kedves arc leng 
Előttem szüntelen. 

"Midőn a csendes álom 
Eezárja két szemem. 
Az a kép álmaimba 
Lopózik csendesen. 

De reggel el nem tűnik. 
Oh! amit álmodom, — 
£s az egész napon át 
Szivemben hordozom. 

Pap Kálmán. 

B o s z u é s s z e r e l e m . 
— Beszély. — 

Irta: Sima Ferenc. 
(Vége.) 

A két vezérrabló hullája csaknem egymás mel-
lett hevert. 

azélye. 
Együtt kezdtek, együtt végeztek. Ez a sors sze-

A vén cigánybanya egy jó órával későbben már 
a c . . . i csárdában tilt, egy fertály pálinka mellett, 
— lehetetlenségekkel vegyítve — beszélte el a körötte 
csoportosult szájtátóknak az eseményt, mely vele a 
csemői erdő árkánál történt. 

A beszédet legnagyobb érdekeltséggel egy ifju 
hallgatta, ki félre vonulva egy sarokasztal mellett gub-
baszkodott. 

Ez az ifju Vencel volt, vagy igazi nevén Gulyás 
Julcsa. 

Arca halvány volt, de nagy fekete szemeiben oly-
kor-olykor egy-egy szikra lobbant föl, mely belső, tit-
kos érzelmet árult el. 

„Igaz, amit beszélsz, szüle?" 
„Azs érékés sétítsíg boritsá él a sémém világát, 

há mind ném igázs, ámít élraondtám.u 

„Jól találtam" mondá magában az ifju „ s z e g e t 
s z e g é r t . " En másképen akartam, de igy is jó, boszu-
mat álltam ;* az ál Vencel szemeiben vad tűz lobo-
gott ; de ez nera tartott sokáig, az üde gyermekar-
con egy uj csata ütött tanyát. — „Ez drága boszu ne-
k e m / susogá halkan az ifju, két tenyerét szivére nyomva. 

Vencel kívánságára a vén banya tüzetesen leírta 
a jelenetet s tájékozást nyújtó képet adott a Dönti 
mellett levő rablóról. 

„Ez ő,M mondá lázasan a leány. Halvány, remegő 
arcát bíbor pir önté el, szemeiben szenvedélyes tűz lo-
bogott. „Hah! mint égeti testemet e rongy, melyet a 
gyűlöletes boszu húzott rám. Oh! őrült vágy, hagyd 
nyugodni lelkem! Nem, elmegyek; most egyedül van, 
de millióan volnának is, elmennék; megmondom neki, 
hogy én ki vagyok, hogy őrült szenvedélyem miért 
űzött hozzá. En a szabad természet sarjadéka vagyok, 
ki vakmerően csap túl a törvény határán. Ha sok, amit 
kívánok: üsse tőrét szivembe. — El ! el! mert mego 
rít itt sokáig lenni." 

Szegény leány! ,vágyaid elérhetetlen tartományba 
vonzanak/ 



• A b u d a p e s t i k o c s i g y á r o s o k « az e szakbeli Öiszes 
i*>ar<icf>k né|»es gyűlést tartottak a k o c s i a d ó tárgyában, s elhatá-
rozták, hogy kérvényt intéznek az országgyűléshez ezen adó meg-
szüntetése végett, mert mint egyrészt az eredmény igazolja, ezen adó 
nem oly jövedelmező, mint előirányozva volt; másrészt pedi^ ezen 
adó az fisszes kocsigyárinart a fővárosban a végenyészet elé viszi, 
ugy hogy ezen adó következményei már most látszanak, amennyi-
l»en azon iparos, ki eddig 30 segéddel dolgozott, most csak 5 se-
géddel kényteien dolgozni, mivel a közönság a helyett, hogy kocsi-
kor vásárolna, még a meglevőket is eladja, csakhogy ne kelljen tőle 
adót fizetni. — Kétségbe vonjuk, hogy az olyan ember, kinek va-
lósággal módjában áll fogatot tartani, az adó miatt túladjon rajta. 

* Az o s z t r á k v é d v á m o s o k közp. ag'tationalis bizott-
sága megkezdette az ipar»>3 gyűlések összehívását s f. hó 21-én 
Rciehenb'-rghen hivott ilyet össze, melyre rendkívül nagy számmal 
jelentek meg az iparosok, kik hosszabb tanácskozás után egy re-
solutiot fogadtak el, melynek értelmében az osztrák ipar védelmére 
következő programmot ajánl iák a kormánynak és törvényhozásnak : 
*A fönnálló vám- és kereskedési szerződé k a lejáratkor fölmon-
dandók. Ott, ahol és amennyiben az osztrák érdekek követelik, u j 
kereskedelmi és hajózási szerződések kötendők; azon vámtételeket, 
melyeket az osztrák ipar védelme megkíván, alkotmányos uton, mint 
minimális tarifát kell legkevesebb tiz évre megállapítani.u A tár-
gyalás igen élénken folyt; több szónok Magyarországra reflectált. 
Igy I'et z kiemelte, hogy „meg kell mutatni a magyaroknak, misze-
rint ezen kérdésben mienk a döntő szó." E határozati javaslatot a 
gyűlés egyhangúlag fogadta el. 

* A v á m h á z i c s e m p é s z e t földerítésére eszközölt azon 
nagy sensaciót okozott vizsgálat, mely a pesti kereskedők üzleti 
könyvei ellen vezettetett, ugyanakkor Arad, Szeged, Temesvár s egvéb 
nagyobb városokban is eszközöltetett. A vizsgálat annyira kiterjedt 
voit, hogy az igazgatókat kivéve, szükség lesz a hivatalnokok nagy 
részét komoly kihallgatás alá vonni. Különben a vizsgálatnak már 
eddig is van positiv eredménye, amennyiben több pesti kereskedő-
nél olv árucikkek találtattak, melyekhez csak a vámilleték megcson-
kítása mellett juthattak, nem tudván azok beszerzési módját kellő-
leg igazolni. A csempészekre s bűnrészeseikre nem a legvigasztalóbb 
sor* A ár, mert a csempészett tárgyak értékének tízszereséig lesznek 
megbírságolva. 

A vámkérdés. 
III. 

Akik a közös vámterület fönntartását lát ják elő-
ny Ö*ehbnek vagy könnyebbnek, az önálló vámterület 
barátaitól azt követelik, hogy hát bizonyítsák be sta-
tisztikai adatokkal ez utóbbi előnyös voltát. 

Mindenolőtt azt bizonyíthatjuk, hogy a közös vám-
t"i ü)<-t fönnállása óta roppant sokat vesztettünk. Vegyük 
cs.nk kezünkbe a magyar statisztikai évkönyvet és rög-
tön szemünkbe fog tűnni, hogy a Magyarországban fönn-
állót! 32 cukorgyár közül eddig már 28 bukott meg 
s a 29-ik is, a surányi cukorgyár, csak nem rég jutot t 
csődbe. Nern állhatjuk ki a versenyt a külföldről be-
övönlő és csekély vámmal megrótt cukor-gyártmányok-
kal. — A szeszadó egykori h é t millió jövedelme oz 
é \ b e n ö t millióra szállt le ; a söradó nálunk föltünőleg 
apad, mig Ausztriában nagymérvű gyarapodásnak in-
du l ; évenként sok százezernyi szivart és sok egyebet 
hozunk be a magyar kincstár kárára , és igy tovább. 
Ha a vámszövetség barátainak legnagyobb vívmányát, 
a fogyasztási adóvisszatéritést is megnyernők, még ak-
kor som lenne raj tunk sokban segitve. 

De menjünk tovább. KereF6ük azon okokat, a-
melyek iparunk fejlődését gátol ják. 

Mint nyerstermelő ország annyira bővében vagyunk 
nz ipari földolgozásra szükséges nyersanyagoknak, mint 

kevés más ál lam; de a helyett, hogy azokat benn az 
országban dolgoznánk föl, kivisszük más ál lamokba, 
leginkább Ausztriába, hol azt gyárilag földolgozzák és 
hozzánk mint kész cikket hozzák vissza. Természetesen 
jó drágán fizetjük meg az ezen cikkekbeni szükségle-
teinket s igy az anyagcsere tömérdek pénzünkbe ke-
rül. Vegyük pl a bőrmunkákat . Mint a statisztikai év-
könyv kimutatásaiból kitűnik, évente (csak hozzávetőleg 
állithatom, mert a kimutatások nincsenek kezemnél, 
azonban az egyes tételeknél legföljebb 3—5 millió kü-
lönbség lehet csak) mintegy 80 millió értékű nyers-
bőröket importálunk és évente mintegy 260 millió frtot 
költünk el a külföldről behozott azon bőrárukért , a-
melyck idegen gyárakban a mi nyersterrnényeiiikből 
földolgoztattak. — Szor- és szőrme-féléket évente mint-
egy 50 millió forintnyi értékben küldünk ki és mintegy 
160 —170 millió frt. értékű szőrmeárukat fogyasztunk el. 

És igv van ez számos más iparággal is, amelyek 
nem juthatnak nálunk virágzásra, mivel a külföldi ver-
seny teljesen e lnyomja őket. 

Pedig mily gazdag természeti adományokkal bir 
ez az ország! Megvan mindene, ami a gyáripar fej 
lődését lehetővé teszi. Vannak nyers te rményeink; folyó 
ink, földmivelcsünk okszerűsitésével lehetne a gyáripari 
termelésre alkalmas cikkeket nagyobb mérvben termesz-
teni (répa, kender , len, stb.), vannak a fölföldön és 
Erdélyben gazdag fenyveseink és bányáink, szóval, meg 
van minden kellék, csupán az alkalom hiányzik. 

És ezt a sok szép és j ó nyersanyagot mind oda-
adjuk idegen országoknak, a helyett, hogy azok föl-
dolgozásával a mi munkás kezeinket foglalkoztatnánk, 
a mi földünket s a mi népünket t áp lá lnánk! 

Az önálló vámterület által megadatik az alkalom 
és lehetőség intensiv ipari fej lődésünket előmozdítani 
és megvetni alapját az önálló közgazdasági ha ladásnak. 

Nagyon természetes , hogy jobbulás h i r t e l e n 
nem fog beállani. A természetben nincs ugrás. De egy, 
legföljebb két év alatt oly szépen hozzá fogunk szokni 
a mi belföldi gyár tmányaink fogyasztásához, mintha soha 
sem importáltuk volna azt a sok, külföldön készült divat-
és fényűzési cikket. 

Nyersanyagainkat lassanként a magunk számára 
fogjuk igénybe venni, hazai gyárainkban fogyasztani és 
nagyon könnyen bekövetkezhetik még az is, hogy nem 
fogunk nyerstermeivényeinkkel semmiféle kiviteli keres-
kedést űzni, hanem csupán cikkeinkkel és készáruink-
kal. Itt van a nagy Kelet, amelyne1: iparcikkekbeni 
szükségleteit a francia, angol, svájci és az osztrák ipar 
fridözi, holott ez a piac általunk volna elfoglalandó. 
Ez csakis az önálló vámterület által volna kieszközöl-
hető, mert a jelenlegi vámszövetség mellett ismét ott 
leszünk, ahol v«ltunk. Azt a nagyon csekély forgalmat, 
mely hazánk és a Kelet között megvan, nera a magyar 
párosok, hanem a nálunk letelepedett k ü l f ö l d i gyá 
rosok csinálják. 

De különben százszor is elmondtuk már, hogy ha 
állami kul turánkat és haladásunkat biztosítani akar juk , 
mindenekelőtt iparunk fejlesztésére kell a főgondot for-
dí tanunk. Ezt a legbiztosabban és — bátran hozzáte-
h e t j ü k — e g y e d ü l az önálló vámterület által é rhet jük 
el ; mert a kormány és törvényhozás ez időszerinti 
pénzviszonyai nem engedik, hogy nagyobb pénzbeli ál-
dozatokat fordítsunk az iparra . 

E s midőn ily messzekiható intézkedésről van szó, 
vár junk-e mág t i z éve t (amig az u jabban kötendő vám-
szövetség letelik), mely idő alatt ismét csak szomorú 
tengődésnek és talán teljes enyészetnek lehet kitéve az 
a kevés ipar is, amit eddig magunkénak va l lha t tunk? 

G e l l é r i M ó r . 

Városi közgyűlés. 
(November 23-án.) 

A Budapesten j á r t küldöttség következőkben ter-
jeszti elő e l já rásának e r edményé t : 

A vasúti ügyet illetőleg azon jelentést teszi a kül-
döttség, hogy f. hó 14 én Kopp Emilnél, az államvas-
uti társaság vezérigazgatójánál, Csongrád városnak 
ugyanez ügyben járó küldöttségével együtt, megjelen-
vén, nevezett igazgatóhoz kérdést intézett az iránt, 
mily és mennyi alappal bir azon elterjedt hir, hogy 
az ál lamvaspálya-társulat haj landó volna egy Félegy-
házától Orosházáig te r jedő szárnyvonalnak kiépítésére, 
és ha igen, mily föltételek mellett volna arra haj landó. 

A vezérigazgató azt adta feleletül, hogy a társu-
lat már régóta foglalkozik ily tervvel, sőt Csongrád 
városával, annak kezdeményezése folytán, már tá rgya-
lásba is bocsátkozott egy Csongrádig építendő vonal 
iránt, mely turgyalás azonban az érintett felek kismérvű 
érdeklődése folytán hát térbe szorult. — A vezérigaz-
gató egyébiránt azt hiszi, hogy a társulat most is kész 
volna az ügy fonalát ú j ra fölvenni. Most persze a vi-
szonyok sokkal kedvezőtlenebbek és a társulat más-
felé is igénybe van véve. Ehez képest ma az é r d e m i t 
községeknek nagyobb áldozatokat kellend hozniok. 
Számszerű irányadást e tekintetben az igazgató nem 
adhat , minélfogva a küldöttség föladata lesz írásosan 
intézni kérdést ez iránt az igazgatósághoz. 

Ezt követőleg küldöttségünk, a vezérigazgatótól 
nyert utasítás folytán, a társulat e l nöké t : Vodiáner Mó-
ric báró urat is megkereste. Az elnök oda nyilatko-
zott, hogy a vasuitársulat ugyan ez idő szerint az or-
sovai-surányi és egy csehországi vonal kiépítésére vállal-
kozott, de ez a körülmény nem zár ja ki azt, miszerint 
ezen vállalatot is magáévá tegye, annyival is inkább, 
mert előreláthatólag egy kis időbe fog kerülni, mig az 
érdekelt felek által a föltételek tisztába hozatnak, és 
ezen uj vállalkozást illető megállapodás j ö n létre. 

Az elnök ép ezért utasította a küldöttséget, hogy, 
miután a társulat csakis az érdekelt felek fölhívása és 
hozzájárulása folytán lép akcióba, mindenekelőtt a hoz. 

Világossí.g, udvariasság és társaság. 
7Culinyi Xs'fjmonl bumor^zt'J<ui fölolvasása. 

Egészen nyugodtan voltam és elhatározva, hogy napi 
foglalatosságaim végeztével, milyen isteni henyéléseket 
fogok véghezvinni az — értékben — ilyenkor mindent 
fölülmúló meleg kemence árnyékában, midőn, megle-
hetősen váratlanul, azon fölszólítást vettem, hogy, a kö-
zönség mulatása okáért, lépjek ki a lustálkodás ked-
ves birodalmából és a publikum Ítélőszéke elé álljak 
— humorizálni. 

Tisztelet, becsület annak az uri embernek, ki en-
gemet nyugalmam köréből kirántani szíves vol t , de 
tartozom neki itt, nyilvános helyen azon kijelentéssel, 
hogy nagy baj t okozott árva fejemnek és — a hallgató kö-
zönségnek, mely ime — nolens-volens —, arra van kárhoz-
tatva, hogy egy adag falusi humort ásítson végig. 

„Falusi humort44 — mondom, azt aka rván ezzel 
hangsúlyozni, hogy mi falusiak, vagy — ha jobban tetszik 
— kisvárosiak, sok más hasznos és szép dologgal együtt, 
a humort is második, sőt gyakran, az isten t u d j a : ha-
nyadik kézből szoktuk kapni. 

Az eredeti, helybeli humornak, mely pedig — 
higyjék el — gomba módra tenyészik, nincs keletje. 
És ha én mégis elég bátor vagyok sikraszállani, mint 
a mostoha gyermekként elhagyott eredetiség egyik sze-
rény harcosa, hogy követőket szerezzek, teszem azt 
azon, itt mindjárt előrebocsájtott fönntartással , mely 
szerint én távolról sem leszek oka, ha a t. hallgatóság 
eleget nem nevet és tapsol, miután nekem csak kény-
szerűit mód<m vált föladatommá önöket mulattatni. 

A bevezetés tehát megvolna. Az emberi társaság 
szabályai szerint ezt a bemutatásnak kellene követnie. 
El kellene mondanom: hol születtem, hány éves va-
gyok, mi a nevem és ál lásom; mennyi birtok n i n c s a 
n«v emre telekkönyvezve stb. Mivel azonban olyan nyil-
vános ember vagyok, akit mindenkinek joga van is-
merni, de meg mert mostanában még norn szándéko-
zom nősülni, kegyesek lesznek a bemutatást elengedni. 

S ha azt is elengedik, — miről beszél jek? 
Arról, hogy hideg van, és a szalma d r á g a ? Airól, 

hogy hány szegény ember van, hi hideg szobában ha j t ja 
le várt, de nem talált nyugalomra forró fejét, melyet 
a sok gond majdnem szétrepeszt? Arról, hogy sok 
nagy házban mennyi apró baj van, vagy hogy némely 
kis házban milyen nagy bánat fér e l? Vagy talán ar-
ról mondjak el mesét, miként tesz tönkre bennünket 
az uzsora? Es végre arról értekezzem-e, mikor lesz 
háború a nagy vi lágban? 

Mind olyan tárgy ez t. hallgatók, melyekben sok 
keserű humor rejlik. De hát azért tiltem-e én ide, hogy 
keserű italt k a v a r j a k ? Nem ugy! van itt még vígabb 
nóta is, melyre kikérem a hallgatóság becses figyelmét. 

Nem igen szoktam a bibliát forgatni, habár nagy 
tiszteletben tartom azt. Oly nagy tiszteletben t. i., hogy 
még ünnepnapon is szentségtörésnek tar tanám egy, ős 
apáimtól származó és jelenleg birtokomban lévő bib-
liából olvasni szent igéket. Hanem ez a körülmény nem 
zárja ki annak lehetőségét, miszerint a szentírásban 
némi jár tasságot szereztem légyen magamnak. Igy te 
hát, közvetett forrásból, tudomásomra esett, hogy a 
biblia valamelyik könyvének valamelyik paragrafusá-
ban meg van irva a következő mondat is: „Es éjnek 
idején lőn világosság." 

Már tisztelt hallgatók, nem tudom önök mit érte-
nek világosság alatt, de megvallom, én, mikor világos 
ságról van szó, önkénytelenül is a szappanyosra gon-
dolok. Vagy, hogy a kor szellemének inkább megfe-
leljek, — a petróleumra; hiszen a petróleum immár 
annyira divatba jött, hogy kormánykörökben annak 
megadóztatásáról volt szó. Hogy hálátlan adófaj lenne, 
annyi bizonyos. Magyarországon a világosságra kevés 
adót lehet kivetni. 

Csodálatos dolog, hogy a világossággal nálunk 
lent és fönt oly keveset törődnek. Mert hogy ha azok 
az adócsináló urak több petroleumot fogyasztanának, 
annak világa mellett j o b b a n látnák a világ folyását . 

Meglátnák első sorban, hogy a nemzet áldozatkészsége, 
melyre a világra 6zóló terveiket épitik, teljesen ki van 
merítve. Meglátnák, hogy az áldozatra nincsen meg a 
készség, vagy hogy a készséghez nincsen áldozat. 

Ez volna az ország világos állapota. Mivel azon-
ban mint e város szülöttje sa já t a j tónk előtt akarnék sö-
pörni, a magunk világosságáról is kell szólanom. Föl 
kell világositanom önöket arról, hogy milyen sötét van 
a mi városunkban, s kész vagyok inkább petroleur-rá 
lenni és férfinhoz illő, nyílt harcban tenni kockára fe-
jemet a városi országgyűlés takarékoskodó ellenzéké-
nek támadásai ellenében, semhogy nyomorul t módon 
veszszek el, sötétben csakugyan életveszélyessé válható, 
nyaktörő já ró inkon. 

Nem mintha az ál lamnak olyan túlságosan hűsé-
ges szolgája voluék, hogy a petroleum-adó mennyisé-
gét minden áron növeljem, sem pedig, mintha annak az 
emeletes háziúrnak agióját aka rnám növelni, aki sa já t 
költségén világítja meg háza környékét , de kinek, mert 
üvegkereskedő, el nem hiszem, hogy másnak, semmint 
cégérnek tette volna ki az előttünk jó példa gyanán t 
lebegő lámpást, — hanem általános jó lé tünk szempont-
jából kérem az istent, tegyen csodát és teljesítse be 
ra j tunk a biblia ama mondásá t : „És é jnek idején lőn 
világosság.44 

Van ugyan némi bizodalmam, hogy az isten 
meghallgat ja ezen, diszes tá rsaságban hozzá küldött és 
önök által bizonyára magukénak is vallott fohászko-
dásomat, de azért mégis j ó n a k látnám, ha a lámpáso-
kat, petroleumot és lámpagyuj toga tóka t raagnnk sze-
reznők be. A többiről — bízvást mondom — gondos-
kodni fog az úristen. 

„Több világosságot!44 ez volt Goethének, a nagy 
német költőnek utolsó szava. Már a halál leheltetét 
érezte és mégis világosság kellett neki . H a Goethe a 
homályban meg sem akar t halni, mi csak nem élünk 
folyton a sötétben ? 

(Vége köv.) 



zájárulási föltételek megállapítása szükséges, még pe-
dig olyformán, hogy a vonal területe biztosítva legyen, 
s ezen kivül anyag vagy munka is ajánltassék föl. — 
3Ha azután ez irányban az érdeklettek tisztába jönnek, 
járuljanak hozzá, vagy a bécsi igazgatósághoz egy kol-
lektív kérvénynyel, melyben a vidék kereskedelmi for-
galma is igazolva legyen, — és ő, az elnök eleve is 
biztosítja a kérvényezőket, hogy terveik kivitelét és 
sikeresitését a legjobb akarattal fogja támogatni. Meg-
jegyzendő, hogy csakis egy Félegyházától Szentesig 
terjedő szárnyvonal kiépítéséről lehet szó. 

A közgyűlés, nevezett küldöttség jelentésének e 
részét helyeslően veszi tudomásul és azt, miután an 
nak tagjává még' Cicatricis Pál, városi főjegyzőt is 
megválasztja, oda utasítja, hogy a Félegyházától Szen-
tesig építtetni szándékolt vasúti szárnyvonal létesítése 
céljából szükségessé váló anyagi hozzájárulás meny-
nyisége és aránya fölött, ezen szárnyvonalba eső Félegy-
Iiáza és Csongrád városok, é« a kisszállási pusztának 
küldöttségeivel, esetleg képviselő-testületeivel és bir-
tokosaival kölcsönös tárgyalásba bocsátkozván, ennek 
eivdraénvéről a közgyűlésnek mielőbb jelentést tenni 
igyekezzék. . . 

A s ó h á z meghagyása iránt a pénzügyminiszté-
riumnál benyújtott kérvény annyiban sikertelen maradt, 
amennyiben a helybeli sóhivatal eltörlése már bevég-
zett tény, és igy az állam részérőli visszalépésről szó 
sem lehet. — Egyébiránt ez ügyben azon szóbeli Ígé-
retet nyerte a küldöttség, hagy, ha a város maga akarná 
a tfóárulást kezelni és e végből hitelt óhajtana élvezni, 
— e tárgyú kérvénye kellő támogatásban Jog részesülni. 

Sóraktárunkat illetőleg, ezekhez képest a közgyű 
lés határozatilag kimondja, miszerint a lakosság érde-
kében, szükségesnek látja az iránt intézni kérdést a m. 
államhoz, hogy a városnak bizonyos mennyiségű, még 
pedig Mármaros megyéből szállítandó só erejéig hitel, 
nyittassák. — Ezen kérvény szerkesztését megelőzőleg 
oda utasittatik a háztartási szakosztály, hogy a hitel 
mennyiségére és a só mi módon való kezelésére vo-
natkozó javaslatát a legközelebbi közgyűlés elé ter-
jeszsze. 

A távirdának állami költségen leendő kiépítésére, 
mint mult számunk hirei közt föleralitettük volt, igen 
kevés reményt nyújtott a központi távirdaigazgatóság 
részéről vett nyilatkozat. 

Stararaer Sándor, megyei alispán és az érintett 
küldöttség egyik tagjának a közgyűlésen tett szóbeli 
jelentéséhez képest azonban kilátása van a városnak 
arra, hogy egy Félegyházától—Szentesig terjedő táv-
irda-vonal állami közköltségen fog építtetni. — Ennek 
eléréséhez egyéb nem szükséges, minthogy az illető 
községek a távirdai épületet díjmentesen ajánlják föl 
az államnak és e részbeni kérvényüket, a helyi viszo-
nyoknak indokolt kiemelése mellett, az illlető minisz-
tériumhoz mielőbb adják be. 

E részben a közgyűlés oly határozatot hoz, hogy 
a vasúti ügy megoldására kiküldött s fönnt megneve-
zett küldöttség tegye magát érintkezésbe Csongrád vá-
rosával és közös kérvényt nyújtson be az ipar- és ke-
reskedelmi minisztériumhoz, mely kérvényhez azonban 
egy, a temesvári állami távirda-igazgatóságtól előlege-
sen kérendő költségtervezetet is kellend csatolni. 

Jelen közgyűlés tehát három, igen nagy fontos-
ságú ügyben tette meg a kezdeményező lépéseket, — 
óhajtandó volna, hogy azok mindegyike kedvező meg-
oldást nyerjen. Azt hiszszük, ezen kérdéseknek tárgya-
lása közben lesz alkalmunk azok mindegyikéhez eset 
ről-esetre hozzászólni. 

A kérdéses tárgyak következők: 
1 ször. Akármilyen szinű apró tűzkő- (kova) da 

rabkák, nagyobb kovadarabok, továbbá kőbalták, kő-

ne kicsinyeljük az ügyet, de méltányoljuk azt kellő-
leg g kövessünk el mindent annak előmozdítására. A 
nemzet megvárja tőlünk is a ránk eső részt s bi/o-

kések, sima kövek, gyöngyök, általában minden isme-1 nvosan hiszem, hogv Szentes lakosai mindnyájan szi-

F ö l h í v á s . 
Jövő évben összeülend hazánk fővárosában a nem-

zetközi őstörténelmi és embertani] congressus, (con-
grés international d'anthropologie et d'archéologie pré-
historiquesj Európa és Amerika első rangú tudósaiból 
éa régészeiből, — s a magyarországi szakemberek meg 
vannak bizva, hogy ez alkalomra készítsék el Magyar-
ország történelem előtti térképét, általában számolja-
nak be a külföld tudósai előtt, mit tettek, mennyire 
vj$ték e tudományágat előre. 

A föladat nagy és igen nehéz s csakis ugy old-
ható meg sikerrel és a magyar tudományosság dicső-
ségére, ha mi vidékiek segédkezet nyujtunk közpon-
ton lakó tudósainknak s mentől több, ez ügyet érdeklő 
anyagot és adatot igyekszünk gyűjteni. 

Szentes e tekintetben rendkívül sokat tehet, mert 
határa — már csak eddigi kutatásaim nyomán is — 
egyike az ország legdúsabb lelhelyeinek, hol az első 
kőkorszaki ősembertől fogva, majd minden, hazánk 
területén megfordult népnek találunk nyomára. Ezeket 
a nyomokat, ezeket a maradványokat kell most össze-
szednünk, és az, amiért jelen fölhívást intézem Szen-
tes városának igen tisztelt polgáraihoz, kérve, hogy a 
mindjárt megnevezendő tárgyakat és adatokat, az alább 
kiteendő helyekre letenni, illetőleg bejelenteni szíves-
kedjenek. 

retlen kinézésű kő. Ezek nagyobbára az ős ember ma-
radványai és leginkább halmokon vagy magos par-
tokon találhatók. 

2 or. Hamvvedrek, vagyis régi edények, melyek-
ben a régiek elégetett halottjaik hamvait szokták el-
ásni. Ugyanezen edényeknek töredékei, darabjai is 
szintúgy beescsel birnak a tudományra nézve. 

3 szor. Mindennemű fegyverek, vagy ismeretlen 
éz-, vas-, bronz- stb. tárgyak é* régi pénzek. 

4 szer. Bármiféle ismeretlen kinézésű eszköz. 
Bejelenteni következőket kérem: hol vannak a 

szentesi, vagy a szomszédos határokon olyan helyek, 
hol a már leirt kődarabok, régi edények s más isme 
retlen eszközök találtattak valamikor, s remélhető-e, 
hogy azon helyeken hasonló tárgyakat még lehetne 
lelni; — ki talált ilyen tárgyakat és váljon az illető-
nek birtokában vannak-e még azok: — hol vannak oly 
helyek, hol ásás vagy szántás közben a föld alatt tűz-
helyeket, hamu- és szénmaradványokat, mindenféle 
csontokat, halmaradványokat, cserépdarabokat talál-
nak ; — hol találtak emberi csontvázakat, különösen 
olyanokat, melyek mellett cserépedények, gyöngyök s 
igmeretlen eszközök voltak, vagy, melyek ülve, arc-
cal lefelé, vagy lóval vannak eltemetve; — vannak-e 
valahol régi földhányásoknak, régi földváraknak nyo-
mai, továbbá kőépületek maradványai, — általában 
olvan tárgyak, melyekről szemmel látható, hogy nem 
e korból valók. 

Mind igen fontos és nevezetes dolgok ezek a tu-
dományra nézve s egy kis ügyszeretettel és jóakarattal 
lehet, hogy a régészetnek és őstörténelemnek, nem is 
sejtett hasznot teszünk. Hiszen csak most irja Rómer 
Flóris, a congressusi előmunkálati bizottság elnöke, egy 
hozzám intézett levelében, hogy az általam hozzá kül-
dött, Szentesen tatált régiségek o'.y nevezetesek, hogy 
azok által „a tudományban uj eszmék támadnak" s 
Szentes, mint igen nevezetes, uj forrás nyilt meg a tu-
domány számára; — nem is kételkedik, hogy váro-
sunk igen díszesen lesz képviselve a congre ssuson, sőt 
emez európai hirű tudós férfiú, nemzeti tudományos 
ságunk egyik büszkesége indíttatva érzi magát, hogy 
tavaszszal személyesen lejöjjön hozzánk, lelhelyeinket 
megvizsgálni. 

Minden föntemlitett tárgyat, látszszék bár a leg-
csekélyebbnek vagy haszontalanabbnak, valamint ide 
vonatkozó adatokat, örömmel fogadok, azonban a tisz-
teit közönség kényelme iránt való tekintetből, az ado 
raányok és jelentések a következő helyeken és urak-
nál is készséggel vétetnek föl : minden olvasó és tár 
salgó kör helyiségében, az illető helyiségek fölügyelői 
által; a reformált egyház tanácstermében, Vattay Vince 
vagy a gondnok ur által, Bányai József és Moleez Ká-
roly urak kereskedésében, — továbbá Bartha János, 
járásbiró, Balog János főkapitány, Sárkány Pál, lel-
kész, Győri József, tanácsnok, Körtvélyesi Sándor Ka-
tona József, Macskási Sámuel, Csuppai Márton, Falábú 
Sándor, Szabó Lajos tanitó uraknál, ifj. Sarkadi Nagy 
Antal, Mexikói Török Sándor, Tasnádi János, Fülöp 
Lajos, Szántó János. Sós László, Sántha János, Osurai 
Ferenc, Hoffer Móric és Szűcs Dániel urak által. 

Ezen helyeken mindenütt rovatolt ivek lesznek, 
melyre a jelentések és adományok följegyeztetnek, a 
találási helylyel s ajándékozó vagy tudósító nevével 
együtt. 

Minden a domány hirlapilag fog nyugtáztatni. 
A begyűlendő tárgyak a congressus előtt való 

fölmutatás után, a szentesi muzeura tulajdonai lesznek. 

vükön hordják a magyar nemzet jó hírét, nevét és be-
csületét! S z í v ó s B é l a . 

Tisztelt polgárok! Ime, nera sokára itt az idő, 
midőn a föld minden részének tudósai, kik a hatalmas 
Oroszország fényes fővárosa fölött, a con gressus he-
lyéül honunk fővárosának ad ták az elsőséget — meg-
érkeznek, s a szerint fognak csalódással és lenézéssel, 
vagy sympathiával és nemzetünk becsülésével szivük-
ben távozni, amint munkálkodni fogunk, a szerint hir-
detendik a világ összes hírlapjai nemzeti szégyenünket, 
vagy dicsőségünket, amily készülettel jelenendiink meg 
a tudomány ezen mezején. Legyünk rajta, hogy ne a 
kedvezőtlenebb eset következzék be. Ellenségeiuk száma 
ugy is légió: művelődésre nera képes, az európai nem-
zetcsaládba nem illő és életre nem méltó vad fajnak 
hirdetnek bennünket. Megerősítsük e ránk nézve vé-
szeshitet, közönyösségünk által elvadítsuk még kevés ba-
rátinkat is? Nem, ennek nem szabad megtörténni, sőt 
vívjuk ki, hogy ellenségeink tanuljanak meg bennün-
ket tisztelni, barátink pedig még inkább hozzánk fon-
janak. S erre itt egy jeles alkalom. Ma már rnűvelt-
ségök, tudomány iránti vonzalmuk szerint becsülik a 
nemzeteket, s ha most kellőleg dologhoz látunk : Ügyünk 
nyerve van. Szentes város tisztelt polgárai! tegyük 
meg mi is hazánk iránti, becsületbeli kötelességünket; 

Helyi hirek. 
* M e g h í v á s . Az általános ipartársulat tagjai a 

vasárnap, azaz « hó 28-án, Rambovszki József volt ká-
véházi helyiségében tartandó közgyűlésre, mely a bi-
zottság által kidolgozott alapszabályok elfogadásáról 
és fölterjesztéséről intézkedend, — ez ut.»n is meghi-
vatnak. Sréter Ferenc, id. elnök. 

* A c s ü t ö r t ö k i h a n g v e r s e n y igen jól si-
került. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a műsor 
minden pontja elég jó megoldást nyert. Ami a rész-
leteket illeti, egyaránt ki k^ll emelnünk a helybeli ze-
nekar kitűnő játékát és a dalegylet szabatos énekét. 
Utóbbi különösen jól és látszólagos kedvvel énekelte 
a dalár-indulót, mely, ugy látszik, kedvenc dalává vált 
valamennyi magyar dalegyletnek. H o r v á t h Fábián, 
csongrádi zenetanár ugy azon szívességéért, hogy hoz-
zánk fáradott, valamint valóban gyönyörű zongor '.já-
tékáért, főkép pedig abban tanúsított jeles techn iká-
jáért érdemli kiváló dicséretünket. — Ls ha végre föl 
említjük, hogy Páczi János, a mi kedvolt zenészünk 
páratlan ügyességgel és kedvesen adta elő hegedűn az 
„Éljen-csárdást t t —, ezzel alig mondunk ujat. — A 
humorisztikus fölolv «sást lapunk jelen és jövő számá-
ban, egész terjedelmében közöljük. A téli évad meg-
nyitása gyanánt tekinthető eme hangversenyről és az 
azt követő, kedélyes táncmulatságról egyáltalában csak 
dicséretest raendhatudk, és óhajtanunk kell, hogy az 
minél gyakrabban ismétlődjék a hosszú tél folyamá-
ban. Legvégül a közönség érzelmét véljük tolmácsolni, 
midőn J o ó Károlynak, a rendezés körül kifejtett buz-
galmáért köszönetet mondunk. 

* A d a l e g y l e t e l n ö k e az iránt kereste meg 
minap a jótékony nőegvletet, hogy a tél folyamában 
gyakraban rendezzenek együ t t sen hangversenynyel egy-
bekötött társas estélyeket* melyeknek jövedelme fele 
részben egyik, fele részben pedig a másik egyleté le-
gyen: E tervnek, melyet melegen üdvözlünk, kettős 
célja van. Az első, ho-y a tánc és múlatás révén sze-
rezzünk anyagi támogatást a nevezett társulatoknak; 
a második, és illetve első, mert fontosabb cél pedig 
az, hogy a helybeli intelligentiának alkalmat nyujtsunk 
időnkénti, kedélyes összejövetelekre. — Tapasztalás-
ból tudjnk mindnyájan, miszerint az ilyen, nem a noble-
bá! jellegét viselő táncvigalraakon sokkal feszteleneb-
b é , tehát kedélyesebben, jobban lehet mulatni, mint 
a selyem-ruhás vigalmakban. — Midőn tehát ezen, a 
nőegylet legközelebbi választmányi ülésén megoldást 
nyerő kérdésre előre tigyeluieztetnők olvasóinkat, m ír 
ez alkalommal sem mulaszthatjuk el hangsúlyozni, hogy 
koncertek rendezéséről csak ugy lehet szó, ha vállal 
kozókban bővelkedünk. Ugy vagyunk meggyőződve, 
mikép fiatalságunk a legnagyobb készséggel fog vál-
lalkozni a prograinmok változatossá tételére, — már 
csak a kettős cél kedvéért is 

— A lapunk megfelelő rovatában hirdetett „Mé-
ter-mérték41 c i m ű könyvre annál s inkább ujolag figyel-
meztetjük a t. olvasóközönséget, miután helybeli ke-
reskedőink is csak az uj mérték szerint vásárolják már 
ezentúl gabonaterményeinket, de meg alig egy hó múlva 
általában az uj mérték lép életbe s igen bajosan fog 
boldogulni mindenki, ha erre nézve egy biztos kalau-
zul szolgáló könyv nincs birtokában. 

— Í S r t 3 3 Í t * s e k : Várady György III. t. 96. sz. 
háza, kedvező föltételek mellett, eladó. — Bugyi Mi-
hály III . t. 32. sz. háza, kedvező föltételek mellett, 
eladó. — Piti Ferenc Pálnak I. t. 548. szárau házá-
nál 40 akó saját termésű bora van eladó. — Özv. Pap 
János bognárné I. t. 489. sz. háza eladó. — Kalpa-
gos Szabó Ferencnek az alsóréti sulymos tó partján 
2000 kéve jó szegni való nádja van eladó. 

A „Vándor" cimű, Bécsben, Pilcz Mór szerkesz-
tésében megjelenő társadalmi közlöny 3-ik száma vál-
tozatos tartalommal jelent meg. Ara, vidékre küldve: 
fél évre 3 frt. 50 kr., mely összeg a kiadó-hivatalhoz 
(Bécs, Wieden, Waaggasse 13. sz. a.) küldendő. 

* Az „ U j I d ő k u cimű, szépirodalmi és divat-
tárcájú hetilap 47-ik számának tartalma: Az ember kül-
és belvilágából, Kazaly Imrétől. Csak még egyszer! 
— Berecz Károly költeménye. Két mókus története. 
Eredeti elbeszélés, i r ta: Balázs Sándor. Visszautasítás. 
Beranger költeménye, Szabó tindre fordításában. Két 
anonyra levél. Stel Adolf elbeszélése. A hulló csillag. 
Sacher Masoch rajza. Két érdekes művész-verseny. 
Heine prózáiból. Irodalmi, társadalmi és művészeti hi-
rek. A boríték külöuféle apróságai. Ajánljuk e lapoj 
olvasóink figyelmébe. Előfizetési ára évnegyedenként 
2 frt. 50 kr., mely összeg a kiadó-hivatalhoz (Buda-
pest, uri-utca G. sz. 1. era. 120. ajtó) küldeudő. 

* T á b o r s z k y és P a r s e h zeneműkereskedé-
sében legújabban megjelent: „Hocus P»>cun !u cimű ro-
hampolka; zongorára szerzé: ifj. Fahrbach Fülöp. Ara 
50 kr. 

Üzleti tudósitás 
(november 25-érŐi.) 

A gabonaíízletben utolsó tudósításunk óta lényeges változás 
nem történt. A. bel- és küllőid irányadó piacairól érko/.Ő hir»k sze 
rint a kinálat mindenütt nagyobW volt a keresletnél, Holyben tar-
tózkodó gabnakereskedöink az eladók által kért árakat nem ké 
pesek megadni. P i a c i á i a k : 

82 fontos buza váuunáz<ája 3.80 — 
83 , 4.10—4.20 
84 ,. 4.20-- 4.30 

Árpát nem igen vásárolnak, mérője, 72 foutra kiegészítve 1 
f r t . 6 0 . k r . F.SÖH i d ő . 



Különfélék. 
* P e t n e h á z á n és B o g d á n y b a n az uj bor-

nak itcéjc, bir szerint, e g y g a r a s . Képzeljük: mennyi 
borókás atyafi méri ama helységekben az utak széles-
ségét, mikor a mi hat garasos boraink is ily sokakat 
megtántoritanak az erény utján. 

* A „Szegedi Lapok" ir ja: „Hogy teszi zsákba 
finánc a fináncot? Értésére jutott L., kir. tanácsos és 
pénzügyi igazgató urnák, hogy az ő legalább rendelt 
közegei, már t. i. a k a r d o s f i n á n c o k magyar do-
hányt rejtegetnek a hivatalszobákban. Mint lelkiisme-
retes állami és pénzügyi tisztviselő nem is késett e je-
lentés felől biztos eredményt szerezni, s ő maga, épen 
akkor, midőn talán senki 6em sejtette, személyesen ku-
tatta ki a finánc urak hivatalszobáit. Nem csalódott, 
fáradozását szép siker koronázta, mert a^ok ládáiban, 
akik oly l e l k i i s m e r e t e s e n s oly r e t t e n e t e s hi-
v a t a l i b u z g ó s á g g a l támadják meg a szegény nyárs 
polgárt egy pipácska szűz magyar dohányért, — ki-
vétel nélkül hol két, hol három fontocska vágott ma-
gyar dohány találtatott. Bizva L. igazgató urnák ta-
pasztalt hivatali erélyében, hisszük, hogy ama, köpeny 
alatt buzgólkodó urficskáknak torkukra forr a keserű 
nikotin. Hja, igy dugja zsákba finánc a fináncot, de 
azért L. ur éljen. 

* Mint a „Földm. Erd. t t irja, a tojásfogyasztás 
Angliában nagy mérveket ölt. 1875. január 1 -tő 1 szep-
tember végéig csak az importált tojások értéke majd-
nem 22 millió forint értékre rúgott. A tojás ára An-
gliában kétszer oly magas, mint nálunk s igy komoly 
megfontolásra méltó volna azon kérdés: nem volna-e 
Magyarországban a tojáskivitel Angliába mint jó jö-
vedelmet nyújtó vállalat megkísértendő? 

* A n é p s z í n m ű i p á ly á z a t eredménye minap 
nyert megoldást a népszínház bíráló bizottsága által. 
A 100 aranyat Tóth Ede, „A falu roszsza" szerzőjé-
nek „A tolonc" cimű, 3 föivonásos vígjátéka nyerte el. 

* F é r j c s e r e . Egészen hiteles forrás után közöl-
jük e kis történetkét, irja az „E. és M. U. - Lakik fő 
városunkban egy Pollák nevű uri ember, kinek házas 
életét 5 és fél év óta nem zavarta meg semmi s ha 

netán nehezére esett volna valami, az csupán az le-
hetett, hogy neje nera ajándékozá meg őt utóddal. Rö-
vid idő előtt kettecskén épen az asztalnál ülnek a há-
zastársak, amidőn a nő, könyek között bevallja fér-
jének, hogy ő ennek barátját szereti, miért is kéri fér-
jét, hogy váljanak el egymástól. A férjnek első teen-
dője barátjához rohanni, 8 őt megkérdezni, váljon vá-
lás esetében elveszi-e nejét, s miután erre igenlő vá-
laszt nyert, sőt ez utóbbi tanuk előtt egy szerződést 
is aláirt, mely szerint a nő jövőjét biztosítja, Pollák 
az elválást nejétől kieszközölte, a második lakodalom 
megtartása pedig 3 hó múlva lőn határozva. Neje e 
fölötti örömében össze-vissza csókolta volt férjét, s 
csak arra kérte: engedné meg neki, hogy ezentúl is 
szerethesse, hanem azért, mint halljuk, jövendő férjé-
veli esküvője 14 nap múlva fog megtartatni. 

* H á n y j u k f a l r a a b o r s ó t s legyünk egy-
szer igazi visszhangjai a közvéleménynek — igy kezdi 
a „N. H.u nem érdektelen diszszertációját a szivarok 
ról. — Beszéljünk a szivarokról, úgymond. Ntm te-
hetünk mást, szidnunk kell nekünk is, mert valóban 
roszak, ízetlenek, büdösek, nehezen szelelők s fölbon-
colva oly alkatrészeket tüntetnek föl, melyek a vilá-
gon mindenüvé inkább tartoznak, mint szivarlapok alá. 
Es ez oly országban történik, mely Európában a leg-
jobb dohányt termeli s hol a dohányegyedáruság az 
államnak fő jövedelmi forrását képezi. — Ha a tisz-
telt pénzügyminiszter nem akarja szivére venni a kö-
zönség panaszát, az adófizetők egészségét, legyen te-
kintettel legalább a kincstár érdekeire. Mert vessen 
csak egy tekintetet a fogyasztási kimutatásokra s bi 
zonvára tapasztalni fogja a fogyasztásnak napról napra 
való apadását. A Bécshez közelebb eső megyékben s 
általában a határszéli részekben mindazok, kik egy-
szerre nagyobb mennyiséget képesek hozatni, Bécsből, 
illetőleg Ausztriából födözik szükségleteiket, hol az 
ugyanazon áru és minőségű szivarok határozottan job-
bak a mieinknél. Azokról, akik külföldről kénytelenek 
hozatni szivarjaikat, nem is beszélünk, ámbátor, ha sa-
ját szivarjaink valamivel jobbak, vagy csak megsziv-
hatók volnának, biz ez k egy része is megkímélné a 
drága adót és vámot. De igy, akarva nem akarva kény-

telenek külföldre vagy legalább Ausztriába küldeni 
pénzüket, ami bizony épen most ránk is jól elférne. 
Hát a pipadohányról mit szóljunk? Ez nemcsak epét-
csináló és egészségrontó, hanem egyszersmind demo-
rálizáló is, amennyiben a legbecsületesebb hazafiakat 
is a dohánycsempészek bűntársává teszi. Adnák drá-
gábban, de adnának legalább jobba t ! 

* E g y n ő t r a g é d i á j a. Madách Imre, az „Em-
ber tragédiája" halhatatlan szerzőjének neje szomorú 
véget ért. Férje halála óta mindig mélyebbre-mélyebbre 
taszitották a csapások, mig végre a napokban elzül-
lött létét a biharmegyei közkórházban fejezte be. „Ott 
fekszik közszemlére kitéve, irja a „Nagyvárad." Gyer-
mekei távol, gazdag rokonai közel bár, de még is tá-
vol tőle. Egy rokon maradt hű hozzá az Ínségben, a 
nyorban is: egy szellemgazdag rokon, ki gondoskodik, 
hogy az elhunyt a végtisztességben részesüljön, de^fez 
— maga is szegény lévén — csak azon reményben 
teszi, hogy távollevő gyermekei födözendik a költsé-
get." Ez rendezi a nagyszellemű iró nejének temeté-
sét, mely a „biharmegyei közkórháziból e hó 20-án 
ment véghez. 

Felelős szerkesztő: Kulinyi Zsigmond. 

Olcsóbb 
jobb és széb, mint bárhol! 

Női ruhakelmék" 
legkedvezőbben megszerezhetők 

HAMBURGER ADOLF! 
hölgy-divatáru üzletében 

B U D A P E S T , 
kV. koronaherczeg (uri) utca 8. sz. 

Minták k ívána t ra bárhova 
ingyen küldetnek. 

H I R D E T É S E K. 
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MÉTER-MÉRTÉK 
cimtí könyvem, mely több iskolában mint 
kézi-könyv tanittatik, s mely a „ S z e n t e s i 
Lap,"— „ F ü g g e t l e n P o l g á r , " — „Vas-
m e g y e i L a p o k , " — „ E l e m i T a n ü g y " 
„ S z é k e s F e h é r v á r , " — „ Z a l a i Köz-
löny ," — „ V a s m e g y e i F i g y e l ő , " — 
„ N é p i s k o l a , " — „ T a n ü g y i L a p o k " 
stb.; részint napi, részint pedig hetilapok 
által a legkedvezőbb kritikában részesült — 
a S z e n t e s i L a p kiadó-hivatalában 

50 ^ m 
k r a j c á r é r t még mindig megszerezhető. 

Honthy László. 

o 
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A hamisítástól óvatik! 
Lyukas fogak kitöltésére 

hatásosabb és jobb szer nincs, mint dr. P o p p J . Q . cs. kir. 
udv. fogorvos f o g b l o m b é j a (Bécs, Stadt, Bognorgassa Nr. 
2.), melyet mindenki maga egész könnyen és fájdalom nél-
kül a lyukas fogba illeszthet, mely aztán szilárdul a fogma-
radékkal és foghussal összeforrva, a fog tovább romlását 
meggátolja s a fájdalmat megszünteti. 

Dr. Popp J. G. cs. kir. udv. fogorvostól. 
Bécsben, Stadt, Bognergasse Nr. 2. 

ü v e g e k b e n 1 f r t . 4 0 k r . a legkitűnőbb szer csúszós 
fogfájdalmakban, gyuladásoknál, a foghus daganatai és se-
beinél; fölolvasztja a létez." fogkövet és megakadályozza an-
nak uj képződését; az inogó fogakat a foghus erőltetése ál-
tal szilárdítja; s midőn a fogakat és a foghust minden ár-
talmas anyagtól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget 
kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja a kelle-

metlen szagot 

Dr. Popp J. O. cs. kir. udv. fogorvos Bécsben. 
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fenn-

tart ja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz, azok 
romlását megakadályozza és a foghust erősbiti. 

Dr. Popp J. G. növény-fogpora 
A fogakat oly szépen tisztítja, hogy annak naponkinti 

használata által nemcsak a közönséges fogko eltávollittatik, 
hanem a fogak zománca és finomsága is mindinkább töké-
letesbül. E kitűnő szájvíz kapható S z e n t e s e n : a gyógy-
szertárakban, ugyszinte a megyének minden gyógyszertári-
ban és diszárukereskedésében. 

F i g y e l m e z t e t é s ü l : Készítményeim gyakori hamisi-
tíísai arra kényszerítenek, hogy azokat egyenesen, posta ut-
ján küldjem széjjel. 
Dr. Popp J. O. cs. k. udvari fogorvos Béosben. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1875. 


