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EIöSzet©3i árak: 

E^ést évit* . . . 4 frt. 
Félévre . . 
N^gjedévre . 

2 frt. 
1 frt. 

Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, agy iveu. 

K la;> a«e!Iemi rés/ét il let" 
k /lemén vek a szerke*ztő-
pétrhea,a pán/ktldeménv<*k 
a kiadó hivatalhoz kftlden 

dok. Vegyes tartalma hetiközlöny. 

Hirdetési árak: 
A k á r o m hasábra terje<K> 
petitsorért egyszeri hirdetés 
nél 18 kr.,a k é t hasábosért 
12 kr., az e g y hasábosért 

f> kr. számíttatik. 
A „Nyilt-tér^-ben a három 
hasábos petitsor igtatásidija 

15 kr. o. é. 
Bélyegdij mindé* egyes be-

igtatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

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

„SZENTESI LAP" 
hatodik évfoK amának n e g y e d i k évnegyedére. 

Midőn ez alkalommal t. olvasó-közönségünk becses fi-
yyelmét a végett hívjuk föl, hogy lapunkat ne meg törehvé-
seben, föladat/ínak megoldhat (fsában elősegítem becses köz-
rem íiködésiikkel, támogatásukkal továbbra is szíveskedjenek: 
tatán kötelességet teljesítünk, ha, mint e pályán uj embe-
rek, néhány vonásban kifejezést adunk az iránynak, a tö-
rekvésnek, melyet a „Szentesi Lap" szerkesztésénél elfog-
lalni s követni szándékozunk. 

y^álunk első sorban az, hogi/ pártoskodástól ment, híg-
minden elfogultságon fölülemelkedett álláspontunknál 

•)va a közbizalmat, s tágabb körű pártfogást megszerez-
ik, s ezt — az által, hogy lapunkban nemcsak jó, de egy 

hasznos, szükséges barátot lesz egyetlen törekvésünk faty-
Pmotan adni — egyszersmind számunkra biztosítsuk is. 

Lapunk tartalmái iUető/eq, városunk közüyyei mellett, 
főleg az ipar és gazdászati érdekek azok, melyeknek, 
szolgálni akarunk; mert egyeteket eltekintvef — reális irány 

jVIé hajh', korú ikban, — e két utóbbi tételt már természe-
ténél, s helyzetünkben hivatásánál fogva is olyannak te-
kint fii k: melyekfejlődésében, haladásában nemzeti messiásunk 
rejlik, s o tekintetben föladatunknak tekintjük egy sugár-
sz ilát juttatni nemzeti ébredésünk óhajtva várt hajnálákoz ! 

Afaj lában komoly irányú, ismeretterjesztő cikkek mel-
lett, — helyi és vegyes rovatainkra gondot fordítva, — tár-
óinkban nemes élvezetet nyújtó, kellemes olvasmányt fogunk 
folytanosan adni. — Minden esetben olvasó-közönségünk 
anyagi, szellemi, kellő támogatása az egyetlen alap, melyen 
ig retünket beválthatjuk, s ügyünknek célja felé a kellő és 
bútos lökést megadhatjuk! 

A szerkesztőség. 
Lapunk előfizetési á ra : 

Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 frt. 
Negyedévre 1 frt. 

A kiadó-hivatal. 

A szentesi segélyegylet ujon alakulása 
alkalmával. 

A millió kérciés közt, melyek az emberi 
társas élet fokozatos fejlődésében, egyetemes igé-
nyeink kielégítésére, orvoslására kiszámithatlan 
időktől kezdve mutatkoztak, s egymást, fölváltva, 
lépésről-lépésre kerülnek fölszinre mai napig,— 
kevés kérdés merült föl oly sokszor, oly indo-
kolt joggal, s egy sem ölelte föl annyira a föld 
népének összérdekét, mint az emberi egyenlőség 
megteremtésének kérdése. — Ez ábrándok édes, 
boldogító hónába tartozó szép eszmével régen 
foglalkozik az emberi elme S ezen eszmék baj-
nokai igen következetesen azon fölfogásból in-
dulnak ki, hogy minden bajnak, mely a legré-
gebb időktől fogva az embereket nyomja: for-
rása a társasági viszonyokban rejlik. — Azon 
t á t o n g ó és soha be nem tömhető ür ez, mely 
a szegény és gazdag között létezik ; tehát a bir 
tokegyenlőtlenség, azaz azon ok, hogy némely em-
berek temérdek javat bírnak sajátul, mig má-
sok vagy igen keveset, vagy épen semmit. — 
Ennek következtében történik azután azon kö-
rülmény, hogy a nagyobb tőkepénzes a kisebbet 
elnyeli, ennek minden törekvését meghiúsítja; 
hogy a gazdagabb iparos, a szegényebbet ver-
senyre képtelenné, fokonként pedig tönkre teszi, 
s i<:y e^yik ember, — a viszonyoknál fogva — 
még akarata ellenére is a gyöngébbnek erőtlen-
ségét saját előnyére zsákmányolja ki ; mig 
a föld népének egy óriás része véres verejtékkel 
dolgozik, alig képes magának oly anyagi hely-
zetet teremteni, hogy nyomorult életének sanyarú 
fönntartását eszközölhesse, semmi örömöt, élve-
zetet magának nem szerezhet, állapotát semmi 

módon nem javíthatja, óhaját, rendeltetését 
a földön el nem érheti: addig a tőkének tulajdo-
nosai az anyag: és hatalmi befolyásnak szeren-
csés urai, semmit nem dolgoznak s e mellett 
nagy kényelemben élnek. — Ezen bajok elhá-
rítására gyökeresen javító részletos reformot nem 
találtak az emberszerető eszmebajnokok, s nincs 
is mód, csak a létező társasági viszonyok teljes 
fölfonr atása, mit az ábrándozás pajkos gyerme-
kének tekinthetünk cs ik, ez az emberi összes 
javak fejenkénti aránylagos szétosztása, minek 
kivitele nemcsak hogy a nemzetgazdászattan 
egyetemes elveivel ellenkezik, de magát az em-
beri természet törvényeit támadja nieg. A le-
hetetlensegen megtörik a legnemesebb buzgalom. 

Onnan már megjöttünk, hogy a létező egye-
temes javak emberi fogalommal összeférhető igaz-
ságos, arányos fölosztása nem egyéb rajongás-
nál, mely minden lépésénél végletekbe ütközik; 
s ez nem azon mód, mely a munkás osztály 
helyzetén gyökeresen, tartósan segitni, szóval az 
öszszes emberiség érdekeinek megfelelő társasági 
viszonyokat létrehozni hivatva volna. — S talán 
épen e nagy szabású kérdésnek akar remek, 
ufmutató végszava lenni a biblia ama mondata: 
„ Segíts ember magadon, isten is megsegít.44 

Végre is, és ez a kérdés kulcsa, hogy a fölho-
zott, s közönségesen érzett bajokat orvosolni, 
állapotunkat javítani, elviselhetőbbé tenni: ön-
magunk vagyunk hivatva ; erre nézve az em-
beri természetben egyetemesen föltalálható élel-
messég nem is fárad ki az utak és módok ku-
tatásában. — De a jóindulatu törekvések, szá-
mitások többször szenvednek hajótörést, mint 
mennyiszer a szép remények teljesülnek. Nem 
mondta hiába, oly remekül a költő, hogy: C s a k 
m i k o r a t ö m k e l e g b e l é p ü n k , v e s z s z ii k 
é s z r e g y á s z o s t é v e d é s ü n k ! — Általában 
a baj mindig s mindenütt baj marad, s a szük-
ség a haladás forrását nyitotta meg, — ha 
haladás, törekvés tekintetében a kevesebb egye-
temes jóval bíró — s mégis tűrhetőbb, boldo-
gabb müveit külföldek életéből vonunk követ-
keztetést: tapasztalni fogjuk, hogy mig a nép 
egy része a szakgazdászat, versenyképes műipar, 
az élelmességben túlszárnyalásra törekvő keres-
kedés által tett szert temérdek vagyonra, addig 
a nép tömege jól fölfogott érdekében történt 
társulások, népbankok, más természetű pénzse 
gélyző egyletek létrehozásával igyekezett folyto-
nosan és igyekszik ma is helyzetét javítani. — 
Ez az különösen, mit — életre képes s életre 
érdemes, tíz évi pályafutása után — a „Szentesi 
segélyegylet" ujon alakulása alkalmával megbe-
szélgetni óhajtottunk. Általánosságban szólva van 
egy igen lényeges hibája nemzetünknek, s ez 
nem egyéb, minthogy meglevő birtokunk vagy 
fáradságos kézi munkánk után beszerzett fillé-
reinket nem igen tudjuk megtakarítani, s létező 
bajaink e^ryik főforrása ezen ponton keresendő. 
Minek hivatkozzunk arra, hogy a takarékosság, 
uiily fontos szerepet játszik anyagi helyzetünk 
kérdésében? — Itt, szerintünk csak alkalmat kell 
nyújtani a könnyebbszerű megtakaritásnak,milyen 
alkalom például egy helybeli „segélyegylet,44 

mely a kissé könnyen gondolkozni szeretőkre 
kötelességszerűig nehezedik; de egyszersmind. 
— mivel alkalmat nyújt a megtakarításra: a 
takarékossági ösztönt ébreszti to\ és ápolja ben-
nünk, s ennek eredménye az előrelátás, rend-
szeretet, az önmagunk fölötti uralkodás, s az 
embernek azon kívánsága, hogy állapotát tartó-
san igyekezzék javítani, mely anyagi izmosodá-
sunkat, a jövőre nézve jobbvoltunkat helyezi 
kilátásba. 

S még egy más fontos körülmény is forog 
szóban e kérdésnél: a hitel, mely ugyan a tő-
két nem szaporítja, de a termelés, tehát a va-
gyouosság előmozdítására nagy befolyással bir. 

— Mert a hitel. — mely különösen a segély-
egylet hatás körében, a vele kapcsolatban levő 
tagok közt átalában biztosítva levén — a tőkék 
forgását előmozdítja, a pénzkölcsönzést könnyeb-
bíti, s ennél fogva azt eszközli a tatrok közt. 
hogy aki a mezei gazdaság célszerűbb vitele, 
vagy ipar és kereskedelmi vállalat végett pénzre 
szorul, azt olcsóbban, könnyebb móddal meg-
szerezheti s ennél fogva mind mezei, mind ipari 
termelését, vagy kereskedését kiterjesztheti; álta-
lában nagyobb haszonra tehet szert, s különö-
sen financiális bajait minden egyleti tag önmaga 
által teremtett jótékony alapon orvosolhatja. 

Az ez alkalommal összesen elmondottak egy-
bevetésével ezek azon szempontok, melyeket a 
„szentesi segélyegylet" ujon alakulása alkui má-
val figyelembe ajánlani bátrak vagyunk. —s. 

Utéhangok & nemzetközi kongresz-
szusokról. 

(Folytatás.) 
A congressusok tudományos oldalára sem terjesz-

kedünk most ki, ugy is sokkal tontosabb nemzetünkre 
nézve az a nyereség, mely belulíik reánk politikai te-
kintetben hárul t ; inkább jegyezzünk még tol pár mu-
latságosabb mozzanatot, uieiy ez alkalommal előadta 
magát. 

Mindkét congressus — tudvalevőleg — több ki-
rándulást tett^az ortzág különböző részeibe, és ily al-
kalmakkor fordultak eiö legtöbb mulatságos részletek, 
melyek az azokat átélteknek feieduetlenek lesznek. * 

• * 
Többek közt a Vaíkó hatvani kirándulás alkalmá 

val, a megye és Hatvan város által a szabadban ren-
dezett díszebéd végeztével, a nagytömegben körül álló 
lakosság fiatalsága, a j é cigány zenére, a gyepen, táncra 
kerekedett s ugyancsak elkezdte aprózni amúgy hatva-
niasan. Alig vették ezt észre a külföldiek, ott hagyták 
a dictiozó öreg urakat, (mert megjegyzendő, hogy ami 
a toasztozáat illeti, vendégeink ugyancsak kitettek ma-
gukért, kivált az olaszok és franciák, versenyt beszél-
tek legszájasabb, szónoklatból kifogyhatatlan magyar-
jainkon is, kiktől Isten minden társaságot mentsen;) 
s a korlátokon keresztül kasui törtelve nagy gyönyö 
rüséggel szemlélték a még soha nem látott csárdást, 
hatalmas tapsolással adván tetszésüknek kifejezést; 
lassanként azután az öreg urak is jobbnak látták abban 
hagyni n. mondókát, s mivel ugy sem hallgatta már 
őket senki, a nczők közé vegyülni. A külföldiekkel 
volt néhány nő is, kik kiváló kedvvel nézték a nép 
táncát, sőt egyik másik önkénytelenül mozgott is aa 
ütemre. Tán ezt vette észre egy paraszt legény, ktn 
igen rongyos és ütött kopott dolmány volt ugyan, de 
annál vállalkozóbb szellemű és lovagias gyerek lehetett, 
mert egyszer csak, ime, teljes grandezzával oda lépdel 
Danemark grófnő, a dán király leánya elé, s kezét meg-
lógván, elhívja őt csárdásra. A magas raogu hölgy pe-
dig egy cseppet sem szabadkozott, hanem mosolyogva 
követte a parlagi chevaliert s elkezdte járni a még 
soha nem próbált, de tán nem is látott táncot. Bezzeg 
véiszemet kapott e.stán a jeles hatvani legénység s 
valamennyi külföldi hölgy rövid időn engagirozva lett. 
Eleinte ugyan nehezen ment az állapot s minden in-
kább volt az a mit jártak, csak nem csárdás; de végre 
ngy bels jöttek, hogy jobban som kellett, különösen 
két angol kisasszony, kik pedig most látták először 
Magyarországot. — Végre a fiatalabb tudós urak is 
megpróbálták a lassúját s a magyar menyecskék és 
leányok tapintatteljes igazgatása alatt el is j á r ták ugy, 
hogy csak ugy repült a sok cilinder kalap, pápaszem 
s más eíéle tudományos eszköz. Szóval, nagyon meg-
tetszett nekik ez a mulatság s tánc végével hatalmasad 
megéljenezték mngukat. Mert megjegyzendő, hogy az 
„éljen u-t és nhal l juk u-ot pompásul megtanulták mind-
nyájan, s mig eleinte a taps járta, mint nemzetközi 
tetszés nyilvánítás kifejezése, utoljára az „éljen u vette 
át a korlátlan uralmat, bár itt-ott gyarlón kiejtve is. * 

# * 

E magától termett kis mulatság oly jó hangulatba 
hozta a vendégeket, a milyet a legfényesebb bállal 
sem sikerült volna előidézni. * • * 

Csillapodván a tánc, egy külföldi a hatvani népet 
köszöntötte föl francia nyelven, mely, midőn tolmá-
csoltatott az illetőknek, kivált a sorból e;ry ogyszeru 
paraszt ember s az idegen elé állva, mondott neki egv 
valójában meglepő kis beszédet, mely egy ott álló ma-
gyar által franciára fordíttatván a legnagyobb bámu-
lásba ejtette a külföldieket, kik ne:n győzték a/.ti » 



eléggé magasztalni a magyar paraszt természetes eszét 
és illem tudását. 

• 

Egyik másik tudós ur kézzel foghatólag be is bi-
zonyította, hogy mennyire megnyerték szeretetét ma-
gyar parasztjaink. Láttunk egy svcdet, ki a hatvani 
indóháznál rendkívüli szivélyességgel ölelgetett egy 
dolmányos embert, igeu érzékeny szavakban búcsúz-
gatva tőle, miből az ugyan édes keveset értett. Oko-
sabb volt egy pár francia. Ezek a nép iránti rokon 
szenvük kimutatására egy takaros bámuló menyecskét 
szemeltek ki, kit csupa bucsuzásul hatalmasan meg 
ölelgettek, ugy hogy e miatt a vonatról is majd le-
késtek. 

* 

Egyébiránt e nagy lelkesültség felidézésében nem 
csekély érdeme volt a magyar boroknak sem, melyek 
nek csekély mértékű élvezete is, az ezekhez szokatlan 
külföldieket — még a legkomolyabbakat is — egészen 
szokatlan kedély hangulatba helyezte, ugy, hogy, néha 
a conductoroknak (jelentvén condueteur ? vezetőt) alkol 
muk nyilt foglalkozási uevüknek teljesen megfelelő 
hivatást is gyakorolni. 

• 
* * 

Természetes, ho£y, kivált, a francia tagok részéről 
csak ugy pattogott a sok sikerült bon-mot, s kedves 
megjegyzés. Egyik kérdezte : hogy vau magyarul rnerci, 
(köszönöm) mert úgymond, mig más ország nyelvéből 
legelébb is azt kell megtanulni, hogy „kérek,44 — a 
magyaroknál, kik mindent oiy kedves előzékenységgel 
adnak, niucs más 6zóra szilktég mint: „köszönöm,44 s 
hiában is kérne, mert megelőzik s oly szívességekben 
részesitik a milyeneket nem is merne kérni. 

* % 

Sőt tettekben is nyilvánult franciáink vonzalma 
és udvariassága. Egy, az érdi kirándulás alkalmával 
észrevett egy szerb menyecskét, ki valahogy, pár tár-
sával, hajónkra került s iinnepiesen levén öltözve, a 
hűvös időben kissé fázni látszott. Nem kellett a fran-
ciának több, tüstéut levetette felső, őszi kabát jat , s min-
den szabadkozás dacára, a szégyenkedő asszonykára 
ráerőszakolta, a másiknak nyakát pedig zsebkendőjével 
goudosan bekötötte. 

• 
* * 

A battai dunaparton, a szabadban fölütött sátrak 
egyikében vidéki régészeti kiáilitás is volt rendezve, 
hol többek közt régi aranyok is voltak nyilt szekré-
nyekben. Csak nézi ezt fejcsóválva egy öreg külföldi, 
mig egyszer egész belső megilletődéssel megszólal: 
„ilyen civilisatió a világon sehol sincs; az aranyok nyilt 
szekrényben, s még sem lopatuak el. Kalapot emelek 
ilyen nép előtt.44 — s valójában meg is emelte kalap-
ját, pedig 3—4 szentesi kitelt volna beiőle. Es ez ur 
nak egy honfitársa vallotta ki, hogy ő, midőn Magyar-
országra szándékozott, azon gondolkozott, hogy ne 
hozzou-e magárai egy fegyverest, aki őt itt védelmezze. 

* 
* * 

De ki győzné mind azon apróságokat előszám 
lálni, melyek mulatságos voltuk mellett legigazabb vi 
lágot vetnek azon érzületre, mely vendégeinket irányunk-
ban áthatott s melyek emlékükben maradandó jó em-
léket hagynak hátra! Minket csak buzdítson ezen most 
elért szép siker, s meggyőződve afelől, hogy a müveit 
ségnek mily roppant szerepe van egy nemzet életében, 
mily elsőrangú tényező az már ma a nemzetek létérti 
küzdelmében: mindnyájan teljes erővel — kitől hogy 
telik — igyekezzük a hazai műveltséget előre vinni. 
Csak igy maradhat nemzetünk életben, s csak igy tölt-
heti be Európa délkeletén ama nagy hivatást, mely 
reá nagy valószínűség szerint vár ! 

S z í v o 8 B é l a . 

A pásztor kedvese. 
— Betsx^ly. — 

I r t a : Sima Ferenc. 
A bírónál nem szolgáltam hiába. Arcáról azt ol-

vashattam le, hogy akinek „Krisztus a barátja, könnyen 
idvözül.14 Mig a biró fölkészült, megreggelizett, addig 
én a tekintetes asszonytól egy kis dolgot kértem, ki 
azután egy pár jó tuskót bízott rám elhasitás végett. 
Most már jó kedvem volt, de hasadt is ám a tuskó, mint 
a torzsa. — Még magam is pálinkát, kenyeret és sza 
lonnát kaptam. Azutáu fölmentünk a bíróval együtt a 
hivatalba. A biró leült, komoly lett, többé nem szólt 
hozzám csak annyit, hogy vá r j ak ; majd egy szolgát 
csengetett elő, hogy mondja meg a csendbiztos uruak, 
a főbíró ur kéreti. 

A csendbiztos nem késett sokáig, büszkén lépett 
a terembe s csak mikor benn volt, akkor vette le ka 
lap já t ; azonban, midőn engem meglátott, egy bakaraszt 
tal alacsonyabb, előbb vörös, majd halott halvány lett. 

— H m ! gondolám magamban: igy van jó l ; ugy 
látom, bogy a biró előtt egyformák leszünk. 

— Cendbiztos ur, mondá a bíró: ez a legény ön-
kényt jöt t hozzám följelenteni, hogy az éjjel a börtön-
ből megszökött. 

— Igaz, mondá méltósággal a biztos, pár pilla-
natig nyitva maradt az ajtó 8 a gaz kópé fölhasználta 
az alkalmat. 

— A börtönőr volt az oka ugy-e? 
Biztos uram erre a kérdésre a jkába harapott, s 

nem tudott hamarjában mit izólni. 

F ö l h í v á s 
Szentes város gazdálkodó közönségéhez. 

A szentesi gazdasági egyesület ma va-
sárnap déiután 2 órakor fogja az alapszabá-
lyok megvitatása mellett alakuló ülését meg-
tartani, minél számosabb megjelenés végett 
tisztelettel fölhivjuk erre átalánosságban 
gazdálkodóink figyelmét 

Szentes, 1876. szept. 24. 

A b izo t t ság . 

Tárgysorozata 
a Csongrádmegye törvényhatósági bizottsága áltál 1876. 
évi szept. hó 27-én tartandó rendszerinti közgyűlésének. 

1.) Alispáni jelentés a megye állapotáról. 
2.) A legutóbbi közgyűlés óta a nmltságú minisz-

tériumtól leérkezett törvénycikkek kihirdetése. 
3.) Küldöttségi jelentés Dorozsma város átvétele 

tárgyában. 
4.) Küldöttségi jelentés, a Szentes városban épí-

tendő megyeház költségeinek fedezése tárgyában. 
5.) Csongrádmegye közönsége részéről 1876. évi 

VI. t. c. értelmében aíakit indó közigazgatási bizottság-
hoz 10 bizottsági tag megválasztása. 

6.) A megyének jövő, 1876 évre szerkesztett 
költség előirányzata. 

I . ) A megyei igazoló választmány jelentése, a me 
gyei viiilisek névjegyzékének jövő, 1877. évre leendő 
összeállítása, illetőleg kiigazítása tárgyában. 

8.) A mcltságú ra. k. belügyminisztérium rende-
lete, a megyei bizottság létszámának kiegészítésé tár-
gyában. 

9.) A nmltságii m. k. földra. ipar és kereskede-
lemügyi minisztériumnak a megyei mérték hitelesítő 
hivatalokra vonatkozó intézvénye. 

10.) Ugyannak rendelete, a méter mértékek hasz-
nálatának ellenőrzése tárgyában. 

I I . ) A nmltságú ra. k. belügyminisztériumnak a 
közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV". t. 
cikkre vonatkozó rendelete. 

12.) Ugyanannak rendelete, a halott kémlés kö-
rüli eljárás tárgyában. 

13.) Ugyanannak szabály rendelete, az egészségre 
ártalmas tápszerek és italok, valamint az egészségre 
veszélyes tárgyak lefoglalásáról, elkobzásáról és meg 
semmisítéséről. 

14.) Ugyanannak rendelete, a cseléd és gazda 
közötti viszony szabályozásáról szóló 1876. évi XI I I . 
t. c. életbe léptetése tárgyában. 

15.) A nmltságú m. k. közmunka és közlekedési 
minisztériumnak, az 1876. év előtti időről útfönntartási 
járulék címén követelésben volt 3603 frt 52 krnyi ösz-
szeg elengedésére vonatkozó intézvénye. 

16.) A nmltságú m. kir. honvédelmi minisztéri-
umnak a védtörvény végrehajtása tárgyában kiadott 
utasítás némely §§-ainak módosítására vonatkozó ren 
delete. 

17.) Ugyanannak az #gy évi önkénytesség intéz-
ményére vonatkozó rendelete. 

18.)A nmltságú vallás és közoktatási minisztérium 
rendelete. 

19.) A nmltságú ra. k. honvédelmi minisztérium 
rendelete, a 6orhadi vagy honvédségi karhatalom igénybe 
vétele tárgyában. 

20.) A nmltságú ra. k. pénzügyminisztériumnak 
az adófölügyelői intézmény életbeléptetésére vonatkozó 
rendelete 

21.) A nmltságú m. k. belügyminisztérium ren-

delete az árvák vagy gondnokoltak érdekében szük-
séges törvéuyes lépések megtétele alkalmával fölmerülő 
költségek fedezése ügyében. 

22.) A nmltságú vallás és közoktatási minisztéri-
umnak a néhai Kárász Anna által tett alapítvány vég-
leges rendezésére vonatkozó intézvénye. 

23.) A nmltságú m. k. belügyminisztériumnak, ja 
Szentes városban engedélyezett 3 ik gyógyszertárra 
vonatkozó intézvénye. 

24.) Ugyanannak rendelete, a cselédkönyveknek 
többféle nyelven való közforgalomba* hozása tárgyában, 

2 5 ) A umltságú rn. k. pénzügyminisztériumnak 
a közadók kezeléséről szóló, 1876. évi XV. t. c. életbe 
léptetésére vonatkozó rendelete. 

26.) A nmltságú m. kir. belügyminisztérium in-
tézvénye, melyben a f. évi május 9 én és folytatva tar-
tott megyei közgyűlés jegyzőkönyvének/ölülviszgáláí>a 
alkalmával fölmerült észrevételeit közli. 

27 ) Ugyanannak iutézvsnye, melylyel a „Magyar-
ország közegészségügyi statisztikája44 cimü művet meg-
küldik 

28.) A budapesti iparkamarai kerület kereske-
delmi és forgalmi viszonyairól szóló jeientés. 

29.) Küldöttségi jelentés, a szegvári megyeháa 
tetejének kijavíttatása tárgyában. 

30.) Tiszti jelentés, a megyei szegény alap pénz-
tár követelési állapotáról. 

31.) Ugyanaz a megyei közmunkaváltsági pénz-
tár követelési állapotáról. 

32.) Tiszti jelentés, Csongrád és Szeged városok 
között a Tisza folyását gátló akadályokról . 

33.) Küldöttségi jelentés, a halászati rendszabály 
módosítása tárgyában 

34.) Tiszti jelentés, a megye részére folyó év 2-ik 
felére beszerzett irodai szerek árának kiutalványozás* 
tárgyában. 

35.) Ugyanaz, a megyei árvaszék részére beszer-
zett nyomtatványok árának kiutalványozása tárgyában. 

36.) Ugyanaz, a Gorzsa községben folyó évre 
összeirt közmunka erőről. 

37.) A megyei fegyelmi választmány jelentése, 
a Krizsán Ferenc és Tóbit Antal Szegvári lakosok ál-
tal Vidovich Antal szolgabíró és Beké Kálmán m. csend-
biztos, — továbbá Vass Imre és Dobos János 
m. pusztázók ellen emelt panasz folytán eszközolt vizs-
gálat eredményéről. 

38.) Ugyanannak jelentése, a Klemm Jusztin me-
gyei csendbiztos és a Kisteleken állomásozó pénzügy-
őrök közt fölmerült súrlódások folytán eszközölt vizs-
gálat eredményéről. 

39.) Ugyanannak jelentése, a Klemra Jusztin ra, 
csendbiztos és Szákál Móric nagykőrösi lakos közt fönn-
forgó ügyben teljesített vizsgálat eredményéről. 

40.) Ugyanannak jelentése, a Babocsay Lajos ti-
szán'nneni járási volt szolgabíró és Gombos József sze-
gedi lakos közt fölmerült ügyben. 

41.) Ti zti jelentés, az úgynevezett hármasi töltés 
út já rha tóvá tétele tárgyában. 

42.) Szeged város közönségének átirata, a tulaj-
donához tartozó tápéi rét, kemes és marostői birtokok-
nak önálló községgé alakítása tárgyában. 

42.) H-.ra-.Vásárhely város közönségének átirata, 
az ottani megyei épületek átengedése tárgyában. 

44.) Gorzsa adó község kérelme, H .ra-.Vásárhely 
városhoz leendő csatlakozása tárgyában. 

45.) Szeged város közönségének átirata, — mely-
szerint az egy éven fölüli borjúk vágásának tilalmazása 
iránt föisőbb helyen fölterjesztését pártolólag a jánl ja . 

46.) Lukácsi Sándor miniszteri biztos megkeres-
vénye a községi fatenyésztés előmozdítása tárgyában. 

47.) A mindszent-apátfalvi árinentesitő társulat 
alapszabályai s ugyanannak gát-védelmi szabályzata. 

— Nem volt annak a börtönőr oka, mondára.— 
Minden föltartóztatás nélkül elmondúra, hogy a dolog 
mint tör téut ; midőn odaér tem: hogy biz' én ineg is tér 
deltem a nemzetes csendbiztos urat. 

— Fiam, ezzel bűnt követtél el, mondá a biró. 
— En nem is tettem volna, ha emberséges módra 

bánnak velem, de miután hibásnak nem érzem magam: 
nem tűröm, hogy üssenek. 

A biró ezután a biztoshoz fordult, — kinek ugy 
láttam nem csináltam valami kellemes órát : — mi csínt 
követett el e fiú, amiért szükségesnek látták befoga 
tását? kérdé. 

— Ezt óhajtottam tudni én is, mint Julcsának is 
mondám; én senkire nem gyanakodtam csak Edes Ist 
vánra ; de, hogy mi jogon követi el velem e csúfságot, 
azt nem tudtam eltalálni. — Aggódva vártara a biztos 
feleletét. 

— Ellopott tiz darab címeres juhot Édes Istvántól. 
Egész testemben megrendültem e 6zóra; a bíró 

derült arca pedig halvány lett, sima homlokán komoly 
redők táraadtak. — Igaz-e ez tiam? 

— Nem iga«, mondám reszketve: istentelen aki 
rám fogja! 

— Mikor történt e lopás? kérdé a biró. 
— Szerdán éj je l ; ez az éjszaka igen alkalmas 

volt a lopásra. 
— De hiszen fiam te, mint tudom, jelenleg Edes 

Istvánuál szolgálsz? 
— Már nem szolgálok ott. 
— Mióto? kérdé zavarral a biró. 
— Négy-öt nap óta. 
— S miért hagytad oda gazdád? 
— Én nem hagytam volna, de elküldött. 

— De miért, hiszen te jó, becsületes fiú voltál, 
mig nálam szolgáltál? 

Ajkamon megfagyott a felelet, nem bírtam szólni; 
mert ami igaz volt : azt nem volt szabad megmondanom. 

— Miért küldött el gazdád? hangzott újból a bor-
zasztó kérdés. 

— Teins biró uram, ezt nem fogom megmondani. 
— Majd elmondom én, mondá a csendbiztos. 
A biró nem vette el szájából a szót és ő folytatá: 
Ez a semmiházi elég merész volt Edes István 

uram egyetlen leányára vetni szemét, s még házasságot 
is igért neki. — Igen természetes, hogy, midőn ezt 
megtudta gazdá ja : tovább nem tűrhette meg szolgála-
tában. Most azután a fickó ugy gondolkozott, hogy 
kárpótlás fejében a leány helyett elég lesz, ha néhány 
birkáig rövidíti meg hálátlan gazdáját , ki leánya köré-
ben egy jött-mentet nem akar megtűrni. 

Erre a beszédre ingem ujját kezdtem gyűrni, 
hogy még egyszer térdeimet megmutatom ennek az 
embernek. 

— Hogy a juhokat más csakugyan nem lopta 
el mint ő : már az is bizonyítja, folytatá a csendbiztos, 
hogy mostani gazdája állítása szerint, midőn a juhok 
elvesztek, ez a legény egész éjjel nem volt odahaza. 

— Igaz-e ez fiam? kérdé haraggal és gyanakodó 
tekintettel a biró. 

— Az igaz, hogy szerdára csak virradóra men-
tem haza, mondám zavarral . MoBt már láttam, hogy a 
vád komolyabb fordulatot öltött, s ha csak Julcsát 
bele nem zavarom a dologba: nem fogok egy könnyen 
kiszabadulni a hínárból. 

(Folyt, köv.) 



48.) Szentes város polgármesteri hivatalának ké-
relme, a városhatárának kiigazítása tárgyában. 

49.) Szentes ráros közönségének jelentése, a köz 
ségi iskolák fönntartása ügyében. 

50.) Teés községnek folyó 1876. évre készitett 
pót-költségvetése. 

51.) Kiss Zsigmond, szentesi ügyvéd mint, néhai 
Pokomándy Károly volt megyei pénztárnok hagyatéki 
ügy gondnokának folyamodványa. 6000 frt jelzálogos 
ti8»ti?.bi2t0!»iték kitáblázási engedélye iránt. 

52.) Vidovich Antal volt megyei pénztárnok fo-
lyamodványa 6000 frt jelzálogos tiszti biztosíték kitáb-
lázási engedélye iránt. 

53.) Szabados Géza volt megyei mértékhitelesítő 
biztos folyamodványa, hátralevő javadalmazásának ki-
fizetése iránt. 

54.) Sulc László volt megyei mértékhitelesítő biz-
tosnak kérvénye, hátralevő fizetésének kiszolgáltatása 
iránt. 

55.) Lázár és Sonnenfeld — Szentesen, Friedlen-
der és St«iner — Vásárhelyen, egyesült társak cégé 
nak föllebbezvénye Szentes város közönségének ^ A n 
számá határozatával célba veit malom taxa kirovás 
ellen. 

,06.) Szentes város tanácsának jelentése, a mult 
1S75. évre összeirt közmunka erő fölhasználása tár-
gyában . 

57.) Dr. Kaufmann József j . orvos kérelme algyői 
és sövényházi kiküldetései alkalmával fölmerült utazási 
költségeinek megtérítése tárgyában. 

58.) Sághi Bálint t. b. szolgabíró kérelme, a i 
adófizetési kápesség megbirálása végett mult 1875. év 
ben történt kiküldetése alkalmával fölmerült utazási 
költségeinek megtérítése tárgyában. 

59.) Tiszti jelentés, a megyei főjegyzői és pénz-
tári£hivatalok részére szükségelt tűzi fának szállítási és 
fölvágatási költségeiről. 

60.) Abrai Károly megyei főjegyző kérelme, a f. 
évi árviz idején történt kiküldetése alkalmával fölme-
rült utazási költségeinek és napi dijainak megtérítése 
iránt. 

61 i Bagi József csongrádi lakos folyamodványa, 
az úgynevezett ibolyási viaok levezetéae iránt fennfor-
gott ügyben fölmerült küldöttségi költségek megtérí-
tése tárgyában. 

62.) Vidovich Antal j. szolgabíró kérelme, árva 
ügyi kiküldetések alkalmával fölmerült uti költségeinek 
é» napi dijainak megállapítása iránt. 

63.) Küldöttségi jelentés t> Valaszky István rom. 
kath lelkész és Horgos község közt fölmerült ügyben. 

64.) Mecs Balog Ferenc szent é i lakos fölfolya-
modátsa, a városi tanácsnak 16%7o számú határozata ellen. 

G5.) Szlávik károly m. kpti. közgyam kéreime, 
3 havi fizetésének előlegkép kiadása iránt. 

66.) Néhai Paulovics György szentesi volt n. k. 
tanitó özvegyének Hajnal Margitnak folyamodványa, 
melyben nyugdíjaztatásáért esedezik. 

67.) Tiszti ügyészi jelentés, a göbölyös Pál ellen 
követelt rabtartási köitség behajtása tárgyában. 

68.) A megyei állandó választmány gazdászati 
szakosztályának jelentése a szentesi Dósai-féle gabona-
alapi tványra vonatkozólag. 

69.) Borbás Mihály Csongrád városi írnok falleb 
bezvéuye a városi közgyűlés 7%7c számú hntáro ata 
ellen. 

70.) Küldöttségi jelentés, a község jegyzői nyűg 
dij alap létesítése ügyében. 

Ezeken kívül tárgy*ltatni fognak még az ido köz-
ben netán beérkező és sürgős közgyűlési intézkedését 
igénylő ügyek. 

Szegváron, 1876. szeptember 18 
S t a m m e r S á n d o r , alispán 

A világ folyása. 
A keleti kérdés, mely kétségkívül ma a legn 

gyobb kérdése ker< k földünknek, uagyságához, erd 
méhez méltó foglalkozás tárgyat nyújt Európa bölcsei-
nek. A napi lapok hosszan bámészkodó hasábjai mai 
napság átalánosságban az emiitett kérdés konyhájáró ' 
táplálkoznak, s már szinte neki erősödött étvágyuk, 
e ugy látszik gyomruk is állandóan hozzáíűlt a koty 
vasztékhoz, melyet a sz-rb és török elég meleg álla 
pótok lángjai mellett a hozzáértők só é* zsir nélkül 
összehabarnak. 

Rosz időket élünk, rosz csillagok j á rnak . Isten 
óvjad a veszélytől mi magyar hazánkat Az elhara-
pódzott B ide-oda csapkodó déli lángok nagyon köz- I 
érik egész étvágygyal öblögetett nyelvekkel házunk 
tetejét, s igy méltán ju tha tnak a költő seavai eszünkbe 

Hogy semmiből, mint lehet európai kérdést csi-
nálni, e bűvészet érdeme a lázongó Sserbiáé s ilyen 
elismerésre méltó föllépés után nem szaNfcid csodálkoz 
nunk, ha a nagyhatulmasságok ahelyett, hogy korbácsot 
mutatnának, mosolylyal tekintenek a hálátlan fickóra, 
mely moso ly a megbántott, meghurcolt apának kezét 
köti meg, midőn mostoha gyermekét vétségéhez méltó 
fenyítékben akarná részesíteni 

A háború, mint sejteni lehetett, s mint a magyar 
rokonszenv óhajtotta, Törökország előnyével jelenleg 
15 tői kezdve szünetel szeptember 25 ig. Do, hogy e 
szünet a békét, vagy egy nagyobb háborút hord-e mé-
hében? — ez a n a g y hatalmasságok érdekétől függ. S 
mivel a zavarosban mindig könnyebb halászni, alig 
hihetjük, hogy csak ennyiért lett volna ez a uagy por 
verve. Törökország helyzete, dacára annak, hogy foly-
tonosan győzelmi túlsúlyban van a föllázadt apróbb 
ál lamocskákkal szemben, mindig aggasztóbb. A bonyo-
dalmak kezdete óta mindig inkább az a nézet kezd 
gyökeret verni, hogy a töröknek kifelé áll a rúdja 
Európából , — erre mutat világosan azon körülmény, 
bogy bár a török győzött : a szövetséges államok Eu 
rópa nevében mégis neki szabják a föltételekot. Azt 
hisszük, hogy a török, ha eddig kétkedett is, most vi 

lág06an láthatja a jó iudulatot, mint a beteg, midőn 
körülötte a boldogító orvosok amputáló műszereikkel 
forgolódnak, hogy az alkalmatlan részek elhárításával, 
a testet továbbra tehetetlenné tegyék. 

Annyi bizouyos, hogy a dolgok ezúttal közel ér-
tek a nagy forduló ponthoz. A dologban ami szép van, 
az nem ' 'gyéb mint az, hogy az emberi gyarlóság sor-
sát igazgató nagy hatalmak bőiesei minden piiátusi szent 
viz nélkül kisütötték, hogv a törököket emberiség szem 
pontjából Afrikába k*ll diplomatizálni. No mindenesetre 
a dolog aztán egy kis humariismus vezérelte osztozko-
dáson végződnék, hol egy darab koncot Ausztria-Ma-
gyarországnak is dobnának, de csak azért, hogy e 
koncot azután egy kis cupák hozzájárulásával Orosz 
ország annál könnyebben ölére emelhesse. A török-
elleues hangulatok még Angolországban is általánosak, 
hol a józan fölfogás legelőször lépett f >1 a török érde 
kek mellett. Itt most az öreg Gladstone csillogtatja 
fantásiáját, terjedelmes röpiratot adott ki arról, miről 
még idáig a legsajnálandóbb ábrándozó sem mert szólni, 
például az orosz humanismusról. Szegény öreg, de 
hiába nőtt be a feje lágya ! S ami végre az oroszokat 
Illeti, — hogy csakugyan megtartsák az öreg urat bol-
dog ábrándjában — ezek tömegestől tódulnak Szer-
biába a fölkelők kiált seregeinek támogatására, sőt 
még az orosz dámák is humanisálnak, pénzt gyűjtenek 
s küldenek a szerbeknek, hogy az emberiség szent ér-
dekében megkezdett háborujokat folytathassák. —y. 

Levelezés. Csongrád, 1876. szept. 17. 

V á l a s z . 
Motto: ..Madarat tolláról . . . -

A „ S z e n t e s i L a p " 37-ik számában egy roszakaratá gúny-
rat forrna jelent meg, melyet szükséges a t. olvasó helyes tájéko-

zása védett, az igazsághoz kiven kiigazítani. 
Régi, de igaz dolog az, hogy a mocsárban hentengő bizonyos 

állat, a tiszta tárgyakat igyekszik bemocskolni. De «x sem újság, 
hogy a legszentebb ügynek is akadnak ócsárlói. Hogy no? — Mi-
kor az esztelenek még a jó istent is szidalmazni merészlik. 

Ezekből magyarázható meg, hogy akadt Csongrádon egy 
roszakaratú f i c k ó , ki (vagy kik?), midőn a magára hagyatott in-
s iges nép, az árviz, a kései fagy, ezek után az aszály, a termé-
szetnek ezen egymást váltó csapás ti által majdnem tönkretéve, vég-
pusztulása elhárítása fölött tanácskozik és segélyért kiált, — kétség-
beejtő fájdalmain még gúnyolódni is képes! — 

De mit tehetünk róla, ha akadnak oly nem emberele, kik 
éhen halált is megnevetik! Ily emberek kedélyességét nem iri-

gyeljük, kiknek fásult szivök azt s«m érzi, mit lehet, vagy kell kigú-
nyolni s kinevetni. 

Hogy pedig a t. olvasó megérthesse a dolog valódi lényegét, 
röviden ecsetelendjük itt, a kitüutetjüa, hogy Csatár képviselő sze-
mélyéte l a dolgot eszeveszettség összezavarni. De hiába, hiába! az 
a Csatár, a Csatár! piszkolni kell azt, ahol csak lehet, mert félő, 
hogy firkász et konwortesnek a fejére no az a Csatár! 

A dolog lényege im ez: 
Köztudoinásu eset, hogy a Tisza folyó ez évben, még soha 

nem tapasztalt magasságra duzzadván föl, Csongrád város lakos-
sága éjj«l-nappali, s embertől alig követelhető vód-intézkedése da-
cára, a folytonos viharok által fölboszitett vizárnak ellenállni képes 
nem volt! Igy esett áldozatul nemcsak a dús aratást igérő határ 
egy nagy része, hanem ezzel együtt a városban is mintegy ötszáz 
ház dőlt romba. 

Józan esztt embernek ezt magyarázui sem kell, hogy az előre 
nem számíthatott rögtöni csapás rögtöni segélyt igényel; mi más 
nem is lehet, mint egy hirtelen eszközlött lehető legolcsóbb kölcsön, 
mert hiszen az árvizet tele erszénynyel senki nem várta, s a hajlék-
nélküli szegény nép pedig az isten puszta ege alatt nem lakhat! 

Ha e városnak egy régi szabású, erélyes paraszt-birája lett 
volna, amint a köz veszélyt Iátandotta, szedi-veszi sátorfáját — és 
meddig a modern urak nagy bölcsen arról tanácskoznak, ha váljon 
kell-e kölcsön? és ha kell, hát hoij legyen az? — addig a bajon 
már régen segit! 

Tessék elhinni, nem mondunk mesét! Ott az élő példa, az 
l S 6 3 - 6 - i k évi fagyos év. midőn egy mostohának hitt és bélyegzett 
kormány minden teketória nélkül segített a közönségen, peuig a 
községek élén régi szabásé birák állották! 

Mostan a mi vérünkből való vér, — a kormány, — mit a 
nép választottaiból bir a nemzet, — ez csupa fényűzési cikkekre 
milliókat költ! Egy modern szabású polgármester és társai l.özve 
tésére hogy ne adott volna Csongrád népének mérsékelt kölcsönt? 
— Nem hisszük, hahogy a közvetítési eljárás a maga utján ment 
volna. — 

De lássuk ez ügy kel« tkeztét és a modern bölcsek eljárását. 
Midőu a veszély megérkezett, Csatár azonnal figyelmeztette 

baráti uton a hatóságot, hogy a népnek kölcsön kell, s erre nézve 
ő meg is tette a lépést, — mint ezt a miniszter-elnök se n vonta 
kétségbe, - de oly bolondot soha s-on mondott — firkász szerint 
—» készen a pénz, csak zseb kell neki, stb 

Sok vajúdás után, s a városi képviselők majdnem erősza-
koskodása folytán összehívott közgyűlésben el lőn határozva, hogy 
50,000 frt az ínséges alapból kölcsön kéressék; s egy küldöttség 
menesztetett föl a miniszter-elnökhez, melynek tagja, sot vezére 
leendett Oatár . 

Mi történt? 
A küldöttség Csatár nélkül ment a miniszterhez, s midőn 

ezért interpellál tátott a polgármester egy közgyűlésen, a/.zal men te 
a küldöttség eljárását, hogy nem tudta a küldöttség Csatár lakását; 
de, ha ezt reggeli 9 órakor nem tudta, hogy tudta délután 1 óra-
kor? midőn a küldöttség egyik tagja elment Csatárhoi azon kére-
lemmel, hogy hallgasson arról, miszerint a küldöttséggel nein volt 
a miniszternél Mire C«atir azt felelte: „-zivesen elhallgatom e 
ferde eljárást, ha önök a kért kölcsönt megnyerik, de ellenesetben 
az igazat ki kell a nép előtt mondanom." 

Ehhez nem kell magyarázat. Valóságos merénylet a varos 
költségén utazni, s mint küldöttség nem ugy járui el, mint azt a 
közgyűlés parancsolta Fölösleges mondanunk, hogy ez eljárás a 
gyanúra méltó okot szolgáltatott, melynek, hogy élét vegyék, azt a 
hirt kelle terjeszteni, hogy Csatárt azért hagyták ki, mert reá a mi-
niszter haragszik. 

Ez lehet igaz, lehet nem igaz; nem fiirkeszszük, mert a do-
logra ugy sem tartozik; de nagy lelki szegénység eiry miniszterről 
föltenni azt, hogy azért, mert Csatárra haragszik (??) a szegeny 
csongrádi lakosokon állana nemtelen boszút. 

E firkálási viszketeg oda célzott, hogy Csatár népszerűsége 
leromboltassak ; de a nép ily esztelen koholmányoknak ina már nem 
hisz ; de hiszi azt, hogy a kölcsön nem-nyerés az uzsorások zsebebe 
kergeti, mert hisz a milliomossá lett rongyszedőnek igaz ama e lve : 
„Nincs jobb a szorult embernél !u 

Azt is meg kell még jegyeznünk, hogy nem akarjuk, s nem 
tévedhetünk annyira, miként a „r. 1." gonosz célú tudositásanak 
tételeit egyenkint cáfolgassuk, nincs o k u u k miért, mert hiszen maga 
h szerkesztő megadta már ennek a halálos döfést, midőn felelősseget 
nem vállalt érte. S e z t bölcsen tette. Mert a firkászat hamis, és 
valódi nevet aligha találna szerkesztő, mit ezennel figyelmebe is 
ajánlunk, hogy nézzen ntáua, ha váljon él-e azon ember, ki ama 
lélektelen tudósítást irta? (Névtelenül soha nem fogadunk el ily 
természetű közleményeket. Szerk.) Annyit mondhatunk, hogy a ha-
tás, melyre számított cikkiró, elmaradt, s a nép egyet nevet az ily 
badarságon, valamint nevetett azon, midőn még aa árvíz is Csatár-
nak tulajdoníttatott. . . 

Figyelmeztetjük még irkász-fickót, hogy Csatar jogi szem-
pontból tekintve, tőle tanácsot soha sem fog kérni, és hogy Csatar 

nem a népgyfiléssel akarta a pénzt fölvétetni; ettől csak azt kér 
dezte meg, hogy a korábbi közgyűlés határozata folytán fölakarja e 
még venni a kölcsönt? A nép egyhangúlag ohajtá, hogy igen. 

Ami az alispán ur tanácsát illeti, megköszönte a nép ezt, 
és ohajtá, hogy akár ennek, akár a főispán őmlgáuak közszeretet-
ben álló nevét ily himpellér firkász ne vegye gyűlölt nyelvére, mi 
dőn siiletlenül satirizálni akar, mert ez nem válik nagy díszére a 
két derék közigazgatási férfiúnak. 

Végül, annyit mondunk még firkásznak: hogy, ha Csatárral 
van baja, intézze el, előtte áll; de a nép szomorú állapotát szentség-
telen kezekkel ne érintse I Oh, be édes volna a r. 1. fickónak, ha 
haz"gságaival s értelmetlen tanácsaival fölingerelhetné Csatár vá-
lasztóit! Talán a firkász az a népboldogító, ki bölcs (?) tanácsaival 
az ínségesek Kényeit fólakarja szárítani? Csak tartsa meg, majd lia 
kérik, akkor álljon ezekkel elő, mert pénz, és nem sületlen tanács kell 
népünknek, melyet firkász koldulásnak nevez! Tehát a nemzet is 
koldul, midőn kölcsönt kér? Hm! hm! — Nem fél a szerencsétlen 
firkász a nép átkától, melyet oly lelketlenül kigúnyolni nem irtódzik, 
mely méltán kiáltja az ön fejére firkász ur, hogy: „legyen megér-
demlett jutalma a közmegvetés! - —y—y—. 

Helyi hirek. 
— H y m e n . Szalay István, helybeli tanár ur, 

holnap, f. ho 2ó-én tarija esküvőjét Pétery Jueika kis-
asszonynyal a ref. templomban. Áldás fr igyökre! 

— B e k ü l d e t e t t . Előfizetési fölhívás 24 nép-
dalra ; énekekre és zongorára alkalmazva. — Több 
ismerösim s barátim fölszólitására elhatároztam véirrw 
mzgamat, hogy népdalaim közül 24 et közrebocsássak. 
Örömmel tettein volna inár régebben is, d i e válla'at 
anyagi áldozatot von maga után. Most, miután azáuio 
snn voltak, kik óhajtották népdalaimat birni, bízva a 
tömeges pártolásban, sajtó alá bocsájtottain. — A esi-
n os a u kiállított füzet december hó végéig muihatlan 
meg fog jelenni s a szives megrendelőknek niegkdl-
detni. Egy példány ára 2 frt. — Azon esetben, ha a 
beérkezendő előfizetési pénz nem fedezendi kiadásai-
mat, legkésőbb Október 15.-ig a', illető aláíróknak visz-
sza fog kézbesittetni. — Teljes tisztelettel vagyok Szen-
tesen 1876. sept. 20. Joó Károly, ref. organista kántor. 
Örömmel vettük az e'őfizetési fölhívást, s jól esett ta-
pasztalnunk, hogy Joó Károly ur végre valahára rá-
szánta magát gyönyörű népdalait kiadni. Hiszszük, 
hogy, kik annak idejében a legnagyobb elismeréssel 
fogadták minden ujabban szerzett dalát, mindazok most 
rn»jg fogják ragadni a jó alkalmat, hogy bírhassák is. 
Szükségtelen nagy reelamot csapnunk, hiszen igaz ma-
rad az: „e jó bor cégér nélkül is elkel.44 

— A s e g é l y e g y l e t f. hó 19-éu tartá alakuló 
közgyűlését. Elnök, Kiss Z igmond, előadja az össze-
jövetel célját; előadja, hogy mily nagy fontosságot tu-
lajdonit ő egy újra alakulandó 6egélyegyletnek. Föl-
merült a kérdés, hogy az alapszabályok a jeleulegi 
minőségükben meghagyandók-e vagy ujrz kidolgoean-
dók. A többség e j y ujabb alapszabály készítését óhaj-
totta, s ez okból egy 8 tagból álló küldöttség küldetik 
ki, melynek tagjaiul: Balogh János, Balogh Mihály, 
aszt., Főző József, Kajtár Lajos, Kristó Nagy István, 
Pólya Ferenc, Sulc András, Szathmári Ede választat-
tak meg. E küldöttség legkésőbb oktober 14 én ter-
jeszti be a módosított alapszabályokat. Az aláírók száma 
naponként szaporodik ; eddig meghaladja már az 1300 at. 
A társadalom minden osztályából látunk aláírókat, amin 
igen Örülhetünk. 

— A k a p i t á n y i h i v a t a l egy kintornást tar-
tóztatott le a mult héten, ki egy gyermekkel szökött 
meg Eres bői, Fehérmegyéből. A tiú 10 éves, s a vá-
ros tartja. Fölhívjuk mindazok figyelmét, kik hajlandók 
volnának örökbe fogadni, hogy a kapitányi hivatalban 
jMentkezui ne késsenek, annyival inkább, mert a na-
pokban ha senki nem jelentkezik, vissza fogják küldeni. 

— M i n t u n i c ú m o t jegyezhetjük föl, hogy e 
héten temettek egy kis tiút, akinek ap ja : katholikus, 
any ja : görög, a fiú: reform, keresztapja: zsidó, kereszt-
any ja : iu;heranus volt. 

_ S z í n é s z e i n k e héten, csütörtökön távoztak 
el. Hozzá szoktunk már az estéket kedélyesen eltölteni; 
alkalmunk volt egymással gyakrabban találkozhatni. 
Most. miutáa ők távoztak, érezzük teljes mértékben, 
ho^y szükséges kapocs volt az ő ittlétük arra nézve, 
l,„gy egy mással gyakrabban találkozhassunk. No, de 
ne^búsuljunk, majd lesznek, kik gondoskodni fognak 
arról, ho.;y társaséletünket egy kissé élénkké tegyék. 
A jövő hó elején a dalegylet változatos programmal 
egy hangversenyt rendez; hasonlóképen a helybeli jó-
tékony nőegylet vigalmi bizottsága által fölvetett állandó 
műkedvelői előadások a megvalósuláshoz közegednek; 
uem különben ügyes, áldozatkész vendéglősünk, Raiu-
bovszky ur, hetenkint egy —egy társasestélyt szándéko-
zik rendezni. 

— K u l i n y i Zsigmond, lapunk volt szerkesztője, 
és Füehsl Frigyes közt fölmerült sajtóperben, holnap, 
t. hó 25 én fog ítélni a pesti esküdtszék. — A tárgya-
lás lefolyását részletesen fogjuk jövő számunkban kö-
zölni. 

— A h e l y b e l i i p a r o s i f j ú s á g által folyó év 
október eUején Rambovszky disztermében jótékony 
célú táncvigalom fog rendeztetni. Fölhivjuk erre a mu-
latság kedvelők figyelmét annyival is inkább, mert a 
rendezendő táncvigalouinak tiszta jövedelme a helybeli 
kisdedóvoda javára fog fordíttatni. A nevelés érdeké-
ben még az öregeknek is illik mulatni. 

— A Kecskemét-vidéki „Gazdasági egy-
l e t " folyó évi október 1., 2. és 3 án kertészettel és 
gazdasszonykodással összekötött terménykiállitást 
rendez. A kiállított jelesebb terményelv e - y és két 
aranynyal lesznek jutalmazva. Örülnénk, ha helybe i 
gazdálkodóink elismert jelességíí terményeikkel minél 
nagyobb számmal képviselnék e közvetlenül s z a k k ö -

rükbe vágó kiállításon Ssentest. A kiállításon termé-
nyeikkel megjelenni kívánóknak szerkesztőségün!; s/í-
ves készséggel siet fölvilágosítást nyújtani. 



V e g y e s e k . 
— A f z e g e d i o r s z . k i á l l í t á s t meglátogatta 

1 frt beléptioij nyílott 5206 eg jén , 50 kros beléptidij 
mellett pi'dijj 32.068; összesen tehát 37.274 egyén. — 
A beléptidijakból begyült 21,240 frt. Ez összeg még 
néhány száz írttal eaaporcdni fog az országcs vásár: 
látogatóktól saed.-tt di jakból; ugy, hogy körül belül 
22.000 írtra tehető a bevétel. I la ez összeghez hozzá 
adjuk ir.rg a kormány és Szeged városa által főUján 
lőtt kiállítási tárgyakat, az összes bevételt 40 ezer frtra 
tehetjük. Ebből a kiadást. 25 ezer frtot levonva, ma 
rad az építendő iparmuzeum tőkéjéül 15 ezer frt. 

— A p h i l a d o t f i a i világtárlatnak, azon idő alatt, 
még nyitva volt, máj. 10 tői aug. 29 ig — 3.630,814 
látogatója volt. A beléptidijakból beszedett pénz meg-
haladja az 1.221.896 dollárt. 

— H o g y m i n ő c s o d á k r a képes a szorgalom, 
s a kitartás a becsületes munkában : gyönyörködtető 
képét nyújt ja egy biharmegyei község: B a j j . A köz 
ség területén a kihágás, még a k iwca-tolvajlás is oly 
ritka, mint a fehér holló. Az a d ó h á t r a l é k o t e köz-
ség lakói csak híréből ismerik. Rövid egy évtized alatt 
következő körcélú építkezés eket ós b \ ' é l t e téseké , tet 
tek önerejükből: mint a „Bihar* írja, építettek díszes, 
cserépfedelű paplakot, 2<M)0 frt é r tékben; a környék-
ben páratlan berendezé.-ű községházat s jegyzői lakot 
2500*írton; végeztek ejry évben közerővei az ilyei uton 
1000 frt értékű útépítési munkát ; készítettek egy 600 
fitos hidat; a lelkészi tanítói udvarra egy egy cse 
repes istálót 600 frt érí«'kbcj>; az iskola épületet 450 
írt árú tanszerrel látták el, s még 1600 frtot fektettek 
be más céiokra. Pedig f»z ö s s z e s l a k o s s á g csak 
1150 leiek volt, azt is 900 ra apasztotta volt a pár év 
eiőtt nagy mértékben dühöngött járvány. De a hangya-
szorgalom s a békés, igyekvő szellem által Baj j ezt a 
bajt is kiheverte, s virágzik nemes példájául minden 
községeinknek. 

Érteaitések. Veres Sándornak I. t. 523. sz. háza 
eladó. — Özv. Bazsó Sámuelnének í. t. 151. sz. háza 
eladó. — Gránic János örököseinek III . t. 444. sz. bá 
zuk kedvező föltételek mellett eladó. — Szényei And 
rásnak I. t. 66. ss. háza eladó, vagy bérbe kiadó. —-

í Magyar Józsefnek szentlászlói l ső oszt. földje, és a 
| tiszai ártere eladó. — Nagy Istvánnak III . t, 576. sz. 

báía eladó, tőkei két fertály földje pedig haszonbérbe 
kiadó. — Tót Bálint örökösöknek alsóréti két részlet 
földjük eladó. — Vas Mihály ü . t. 579. sz. ai lakos-
nak, a tiszai komp járónál lévő 4 részlet ártere eladó. 
Lakos Jánosnak I. t. 150. sz. háza kedvező föltételek 
mellett eladó. — Fuszkó Mihálynak 1. t. 608. sz. háza 
ojacM. —. Ifj. Vanka Jánosnak IL t. 564. sz. háza el 
adó. — Öreg Nemes János örököseinek pankotai ha-
lomnál lévő 12 hold földjük eladó, alkut lehet tenni 
11. t. 422, sz. a. — Dékány Ferencnek 1 t. 48. sz. 
háza kedvező föltételek mellett eladó. — Kovács Bá-
lint örököseinek egy fertály lapistói földje haszonbérbe 
ad'r>. Értekezhetni Ónodi Sándor ügyvédnél. — Dudás 
Szabó János 1 t. 216. sz. háza a vekerparton 700 nsz. 
szőlője eladó. — Bazsó Ferenc 1. t. 151. sz. ai. lakos-
nak zalotai 8 hold földjo eladó. — Ozv, Somogyi Ist 
vánné és Somogyi István II. t. közös házuk eladó, a! 
knt tehetni Somogyi Istvánnéval Derekegyházán. — 
Horváth Bálint III. t. 36. sa. házánál egy külön lakás 
szt. Mihály tói több időre haszonbérbe ki;idó. — A rom. 
kath. egy házi adóhátralékosok értesíttetnek, miszerint 
egyházi V.d •hátralékjaikat, mindenki haladéktalanul le 
ti//ssc, mert a záloghordás minden naponként folytat 
tátik, mi állal okozandó k e k s z e k e t mindenki m a g i 
u;ik tuUjdoniísa. — Táncos Sándor 1. t. 134. sz. háza 
és Teéseu 25 hold tanyaföidje kedvező föltételek mel-
lett eladó. Bazsó Sándor kistőkei 20 hold földje eladó. 
—• Pásztor Józsefnek királysági járandó«ági 17 hold 
földje 2 évre haszonbérbe, vagy fW«s munkára kiadó. 
— Bugyi Mihálynak III. t. 32. saáinu háza szabadkéz-
ből eladó. Osurai Ferenc kureapaj t i bázáuál 10 ka-» 

méhe, akár vágni, akár magnak, való van eladó. — 
Fttchsl Józsefnek 1. t. 231. számú házánál egy bolt, 3 
szoba, konyha, éléskamra és egv kamra egy vagy több 
évro haszonbérbe kiadó, — ltj . Bálint Istvánnak az 
ecseri járásban 35 hold földje haszonbérbe, vagy örök 
áron eladó. — Sarkadi Nagy Istvánnak III. t. 156. 
Teésen 140 hold földje kaszálója kiadó, Bökénvben 
68 hold földjo feliből k iadó; ugy szinte 5 hold {boga-
rasi szőleje eladó. — Csúcs Sándornak serház alatt lévő 
hero földje eladó, alkut lehet tenni I. t. 343. sz. a. — 
Grecsó János-féle ház, IV. t. 794. szám alatt, e ladó; 
alkut tehetni Hézső Juliannával. — Szél Bálintnak III. 
t. 248. h. sz. nagynyomáson 6 első házi földje eladó. 
— Barát Gábornénak II t. 332. szarou háza, s egy 
pár malom kő eladó. — Bazsó Sándornénak 2-od osz-
tályú földje kedvező föltételek mellett eladó; ugyan-
ott egy boglya árpaszalma eladó. — Kiss József susz-
ternek 196 számú házánál két szoba, konyha és ka-
mara, padlással s egy tuzrevalós színnel együtt áren-
dába kiadó. — Pap Antalnak 5 kas vágó-méhe van 
eladó. Értekezni lehet kis görgős úteza I. t 333. számú 
házánál. — Lantos József III. t. 470. sz. ai. lakosnak, 
25 hold kistőkei földje épületekkel ellátva, több évekre 
haszonbérbe kiadó. —- Paksi István III . t. 122. sz. há-
zánál 4 szoba, konyha, mellék épülete) " el kiadó. —. 
Vida Szűcs Sándornak kajányi 60 hold földje 3 évre 
kiadó. — Vosicsné-féle fábiáni föld kisebb-nagyobb 
részletekben alhaszonbérbe k iadó ; ért. Téli Sándorral 
III. t. 155. sz. a. Farsang Józsefné IV. t. 10. sz. háza 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. — Dinyés Antal I. t. 
666. sz. háza eladó. — Tihanyi Pál szt. l á s z l ó i és be-
rekháti első osztályú tőkei II od osztályú, réti 3 hold 
földje és mucsiháti legelője eladók. — Dunaháti Mé-
száros Mihály vekerzugi 42 hold földje eladó, vagy 
bérbe kiadó. — Zólyom János II. t. 482. sz. háza eladó. 

Főmunka tá r s : 
K o v á c s F á i . 

Felelős szerkesztő: 
S i m a F e r e n c . 

H í II 1) E T E S E K. 
Árverési hirdetmény. 

Szentes város tulajdonához tartozó követ 
k ző üres szárazmalmok és egyéb terek, f évi 
szeptember hó 25-én és következő napokon, a 
helyszínén tartandó nyilvános árverésen fognak 
örök áron eladatni, u. m. 

545. hr. sz. a. 425 nsz. öl, — 1569. hr. sz. a. 
157 n*z. öl, — 665. hr. sz. a. 306 nsz. öl,— 951 
hr. sz. a. 325 nsz. öl, — 963. hr sz. a. 344 nsz 
öl, — 975. hr. sz. a. 305 nsz. ö!, — 1372. hr. sz. 
a. 232 nsz. öl, — 2 731. hr sz a. 368 nsz. öl, — 
3078. hr. sz a. 302. nsz. öl, — 3082. hr sz. a. 
487. nsz. öl, — 1227. hr. sz. a. 160 nsz. öl, — 
1040. hr. sz. a. í 84 nsz. öl, — 10892. hr. sz. a. 
300 nsz öl, - - 10893. hr. sz. a. 300 nsz. öl, — 
10894. hr. sz. a. 300 nsz. öl, — 10*9tí. hr. sz a. 
183 nsz. Öl, — 114^3 hr. sz. a 367 nsz. öl, — 
11484 hr. sz a 325 nsz. öl, — 1I485. hr. sz. a 
3 i7 nsz. öl, — 31462 hr. sz. a. 325 nsz. öl, — 
3146 v hr. sz. a. 325. nsz 314G4. hr sz. a. 325. 
nsz. öl,— 31465. hr. sz. a. 325 nsz. öl,— 3146,. 
hr. sz. a. 325 n^z. öl, — 3146- hr. sz. a. 325. nsz. 
öí, — 3146^. hr. sz. a. 325 nsz. öl, — 3146(J hr. 
sz. a. 325 nsz. öl, — 3 l 4 6 u r hr. sz. a. 325 nsz 
Öl, — 3 1 4 6 n . hr sz. a. 325 nsz. öl, — 3146,., 
hr. sz. a. 325 nsz. öl, — 2520j. hr. sz. a. 409 nsz. 
öl, — 25202. hr. sz a 327 nsz. öl, — 2 5 2 l r hr. 
sz. a. 320 nsz. öl, — 21263 V hr. sz. a. 155 nsz. 
öl. — Árverezni kívánók felhívatnak, hogy mind-
egyik ürestér becsárának megfelelő 10°/()-tó!i bá-
natpénzzel ellátva, az árverésen jelenjelenek meg. 
Az árverési feltételek Ilouthy László, htanács 
noknál bármikor megtekinthetők. 

Kelt Szentes város tanácsának 1876 szept. 
9-én tartott üléséből. 

Cicatr ic i s P á l , főjegyző. 

Hirdetés. 
A reform, egyháa tedajdonát képező, lapis-

tói 60 hold főid haszonbérbe, vagy ftléből ki-
adó. Értekezni lehet ö o n n e i i f e l d Gyulával a 
Szeutes-vidéki takarékpénztárnál. 

Szentes, szept. hó 

Haszontéri hirdetés. 
Néhai Bozó Gábor, volt mindszenti lakos ha-

gyatékához tartozó 6 0 hold k i tűnő minőségű 
gzáxátóf&ld. épületekkel együtt, f . évi október hó 
2-án (Mindszenten) árveré» u t j á n , h&iBZOn-
bérke aű&íik. A föltételek megtudhatók 

Szentesen, szept. 9. 1876. 
BURGEIi EDE, 

zárgondnoknál. 
Lakása: Verner-féle házban (Kurcsapart). 

Ismétlő-iskolai értesítés. 
Az iskolaszéki elnökség meghagyásából alul-

írott, isin. iskolai igazgató értesíti Szenten város 
kereske dő és iparos osztályát, hogy a z i s m é t l ő -
iskolákban a taz&itás október 1-én ve»zi 
kezdf t i é t . —• Ennélfogva fölhivatnak, miszerint 
tanoncaikat október 1-én d u. 2 órára beiratás 
végett minél számosabbat! küldjék föl. — Be-
iratási hel) iség : a rom. kath. egyház iskolai 
helyisége. 

Kelt Szentesen, 1876. szeptember 22 én. 
Zoó János, 

mint az iam. isk. igazgatója. 

mely Csongrádon, a főtéren, a leg-
jobb forgalomban van, kedvező fel-
tételek mellett átadatik; értekezni 

lehet AVellesz Edénél, helyben. 

Alulírott tisztelettel tudatja a n. é. 
közönséggel, hogy szíves megke-
resések esetén lakáaán: Uri-utca, 
tek. B u r g L a j o s ur házában 
található. 

A t. közönség pártfogását kéri 
Dr. Lábos Endre, 

orvos-, sebász-, szül ász- és szemész-tudor. 

335/l87ti Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 

3420/ib7r. száinu végzése folytán közhírré tétetik, hogy özv. Kgetá 
Sándornénak. Molnár Sándor és neje Égető Juliánná elleni perben, 
a bíróilag lefoglalt s a szentesi 9121. számú tjkben jegyzett SH8. 
Lr*a. alatt 300 frtra becsült 325 nsz. öl udvarterü ház, miután az 
első árv«r£sen el nem adatott, a második határnapon, vagvis 1S76 
évi október hó tí-én, d. e. í) órakor, a szentesi kir. járásbíróság 
hivatalos helyiségében becsáron alól is el fog árvereztetni. 

Szentes, 1S76. szeptember hó 4-én. 
A i g n e r I m r o , bír. végrehajtó. 

Borfogyasztási értesítés. 
Rózner Dávid és Kohn Mór, mint Szentem 

város borfogyasztási adóbérlői, értesitik a lako-
sokat, hogy i\ szüret alkalommal behozott mustot, 
avagy szőlőnként behozva, itt helyben lesutulják, 
— a fogyasztási iroda-helyiségben (Vutsák János 
ur átellenében, a Szabó festő házában) mulhat-
lanul bejelentsék, nehogy elleneseiben — a tör-
vény értelmében — 4— 8-szorosig büntettessenek. 

Szentes, szeptember hó. 

Árverési hirdetmény. 1 - 3 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 
1*7t». évi szeptember hó 7-ik napján 1923. szám a. kelt végzés 
folytán közhírré tétetik, miszerint I v o n c z u r á n n á szentesi 
1 !̂ os, mint végrehajtó részére 150 frt tőkekövetelés és járulékai ki 
t.b'gitése végett S a á l n g y i J á n o s és S e b ő k J á n o s szentesi 
l.ikos végrehajtást szenvedettől lefoglalt a szentesi 8300. számú te-
li ! jegyzőkönyvbe 11245. r. »zám a. bevez«tett és 164 frt 75 krra 
hr* sült bökényi 7 3 ü , / l ö f t 0 hold földnek aebők Jánost illető fele része 
v *rphajt;ts utjáni elárvereltetése elrendeltetvén, ennek foganatosi 
t i - i r a első hat.írnapul 1876-ik évi október hó 19-ik napjának, 
s ,;;kség esetébeni második határnapul pedig 1870. évi november 
hő 20-ik napjának délelőtti 9 órája a bírósági folyosóra oly folté-
telek mellett tűzetik ki, h o g y : 

1-ször kikiáltási ár a becsár. 

2-szor venni szándékozók tartoznak a becsár 10%-tóliját bá 
natpénzül a végrehajtó kezébe előre letenni. 

3-szor tartozik vevő a vételár felét, a bánatpénz beszámítá-
sával 16 nap alatt, másik felét 30 nap alatt, mindég az árverés 
napjától számítva, járó 6%-tóli kamataival együtt befizetni. 

4-szer az árverésen vett birtok utáni százalékot vevő vise-
lendi, az árverési költségekkel együtt. 

5-ször a megvett ingatlan rész vevőnek azonual birtokába 
bocsáttatik, a telekkönyvi átíratás azonban csak az egész vételár 
lefizetésének igazolásával fog megengedtetni. 

6-szor a fizetési hatíiridők meg nem tartása esetében vevő 
kárára uj árverés fog kitüzetni. 

7-szer hogy az első árverésnek netán eredméuy nélküli el 
nullásával a föntebb körülirt ingatlan a második árverésen becs-
áion alul is eladatni fog. 

A becslevél és árverési föltételek az árverés alkalmával föl-
olvastatni fognak. 

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság 
székhelyén, vagy ennek közelében laknak, fölhivatnak hogv a vé-
tel árföl osztás alkalmávali képviseltetésök végett, ezen hatóság szék-
helyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az el-
adásig jelentsélf be, el lenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni. 

Végre mindazok, kik a fent körülirt ingatlan iránt tulajdoni 
vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, 
ezennel felhivatnak, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzét.' 
telének, utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a telekkönyvi ha-
tóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. 

Kelt Szentesen, 1876. évi szept. hó 16. napján. 

Aágner Imre, végrehaj tó . 

EGY SESSIO 
t a n y a f ö l d — épületekkel együtt — 
igen kedvező feltételek mellett, örök 
áron eladó; bővebben értekezhetni 

Cicatricis Pállal. 

T a r y é s E s z e s 
csongrádi fakereskedők, tudatják a t. c. közönséggel, hogy a szentesi Tiszaparton, a volt gőz-

hajó állomáson alul, mintegy 

150 öl legjobb minőségű kemény tűzifájuk 
van kirakva; ott kapható. Értekezhetni az ottani felügyelővel. 

Sseiite*e)i) nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1876. 


