
Szentes, október 1. 1876. 40-ik szára. 
Előfizetési árak: 

Fgé»z érre . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Js>gjedéTre . . . 1 frt. 

M'gjtl^nik e 1»P hetenkint 
• aaárnap, «gy í r e n . 

E lap •teliemi részét illetfí 
közlemények a szerkeszto-
ê ghea,* pónaküldeailnyek 
% kiadé-hivAUlhoB kfllden-

dök. 

Hatodik svfoivam. 

Vegyes tartalmi! hetikAzlfiny. 

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

6 kr. számíttatik. 
A „Nyilt-téra-ben a három 
hasábos petitsor igtatásidija 

15 kr. o. é. 
Bélyegdij n i n d e a 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 í v á s » 

„SZENTESI LAP" 
hatodíktévfolyamának n e g y e d i k évnegyedére. 

Midim ez alkalommal t. olvasó-közönségünk ,becses fi-
gyelmét a végett hívjuk föl, hogy lapunkat nemes törekvé-
sében, föladatának megoldhatásában elősegíteni becses köz-
reműködésükkel, támogatásukkal továbbra is szíveskedjenek: 
talán*kötelességet teljesítünk, ha, mint e pályán uj embe-
rek, néhány vonásban kifejezést adunk a* iránynak, a tö-
rekvésnek, melyet a „Szentesi Lap" szerkesztésénél elfog-

' / Kivetni szándékozunk. 
étünk elsé' sorban az, hogy pártoskodástól ment, hig-

g , minden elfogultságon fölülemelkedett álláspontunknál 
t^gva a közbizalmat, s tágabb körű pártfogást megszerez-
zük, s ezt — az által, hogy lapunkban nemcsak jó, de egy 
hasznos, szükséges barátot lesz egyetlen törekvésünk foly-
tonosan adni — egyszersmind számunkra biztosítsuk is. 

Lmpunk tartalmát illetoteg, városunk közüyyei mellett, 
főleg az ipar is gazdászati érdekek azok, melyeknek 
zzoíyáhu akeurunk; mert egyebeket eltekintve, — reális irány 

jtlé hajló korunkban, — e két utóbbi tételt már természe-
ténél, s helyzetünkben hivatásánál fogva is olyannak te-
kíntfük; melyek fejlődésében, haladásában nemzeti messiásunk 
rejlik, s e tekintetben föladatunknak tekintjük egy sugár 
szálat juttatni nemzeti ébredésünk óhajtva várt hajnálához ! 

Általában lsomoly irányú, ismeretterjesztő cikkek mel-
lett, — helyi ée vegyes rovatainkra gondot fordítva, — tár-
cánkban nemee élvezetet nyújtó, kellemes olvasmányt fogunk 
folytonosan adni. — Minden esetben olvasó-közönségünk 
anyagi, szelUvm, kellő' támogatása az egyetlen alap, melyen 
«géretánket beválthatjuk, s ügyünknek célja felé a kellő' és 
l/iztos lökést megadhatjuk ! A szerkesztőség. 

Lapunk előfizetési ara: 
Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 frt. 
Negyedévre 1 frt. 

A kiadó-hivatal. 

SzemtM gazdálkodó közönségéhez. 
Sok szó fér el e kérdés mellett, melynek 

érdekében egyet-mást elmondani épen nem látok 
fölöslegesnek, dacára annak, bogy egész kerek 
kiadásban áll előttem képe ama valóságnak, hogy: 
sok szó repült már biában a paszta légbe, és 
sokan húzódtak már félre a tettvágy nemes te-
réről, azon sovány meggyőződéssel gazdagitta 
a tapasztalatok örökké épülő tárházát, — bogy 
még hamar volt, még várni kell; mert az em-
berek még nem keltek íöl, hogy seregestől ve-
hessék körül az oltárt, mely mögött, — a jobb 
sors fejében — üdvösséget hirdető apostol áll. 
Ez igy volt mindenkor, s igy fog maradni min-
denha. De azért a buzgalom fáraduatlan emberei, 
soha nem riadt.»k vissza, s a sokszoros küzde-
lemben megtanulták, hogy aki valamely eszme 
keresztülvitele érdekében küzd, sorsa sokban ha-
sonló a szerencse vadászéhoz, ki ma talál, holnap 
nem lel ; de e körülmény mindazonáltal egy 
csöppet sem aggasztja, mert tadja, hogy a sors-
tól függ cniuden, mely ma kinyitja, holnap össze-
szorítja ökleit. — 8 igy van azután, hogy az 
emberek bármely téren mozogjanak, ezerszeres 
kudarc után újra és újra fognak küzdeni. S 
ez azon körülmény, mely többszörös ismétlések 
után is szót emelni bátorít, azon kérdés mellett, 
mely részint e lap hasábjain, részint közös érdek 
siigalta gyülekezésekben kifejezést adott egy 
„Szentesi gazdasági egyesület44 szükségének. — 
Alig van szükség, hogy egy ily egylet foutos-
ságát, alőnyeit nemzetgazdászattani elvekre fek-
tetett érvekkel támogassam. Ma, midőn bármi-
lyen természetű előnyök ön- vagy közhaszonra 
való érdemleges kizsákmányolhatása csakis az 
erők összesítésétől tétetik függővé, mindenki fül-
birja fogni a társulás szükségességét. S hogy a 

foldmivelőnek épen ugy, mint az iparos vagy 
a tudomány embereinek vannak olyan érdekei, 
melyeket csakis társulás által lehet érvényre jut-
tatni: azt a kornak erőszakkal ránk oktroyált igé-
nyei maholnap kézzelfoghatóiig éreztetik velünk 

Hogy az értelem tőletelheiő értékben kama-
toztathassa meg a természet által adott kincse-
ket, hogy ez által a közvagyon becsét teljes 
mértékre emeljük; szükség, hogy a nemzettest 
minden egyes munkás-tagja ott keresse és találja 
föl hatáskörét, hol értelemmel párosult munkáját 
a legcélszerűbben értékesítheti. E jelzett okból 
tért kell teremtenünk, hol társadalmi rétegeink 
minden osztálya cselekvési szakmájában, az élethi-
vatásához szükséges anyagot összegyűjtheti, s a 
közös odaadás hatása alatt simult értelem segít-
ségével azt ön- és közjóra föl is dolgozhassa. 

E tekintetben bátran és joggal el merem 
mondani, hogy nemcsak városunkban, de álta-
lánosan nemzetünknél a társulási szellem nem 
helyes irányban mozog; mert, mig katholikus 
egyletek, itt jobb, balféle kiubbok, más termé-
szetű szórakozási helyek alakultak és alakulnak 
nagyT számban még ma is, a malomalatti politi-
zálás, időt és legdrágább munkaerőt elfecsérlo 
pártoskodásra, a község lakosainak egymás el-
leni torzsalkodására, hogy bizonyos eszméket, 
melyek most itt, majd amott nem találtak ayui-
pathiára, egyleti összetartás messza kiterjedő lán-
colatainál fogva, talán hivatástól annál könnyeb-
ben lehessen elejteni; mondom, mig ilyen em-
beri gyarlóságok számára halom számra emel-
tetnek minden magasabb célnélküli templomok: 
addig nincs időnk, nem jut eszünkbe elmaradott-
ságunk által kockáztatott életérdekeinknek lám 
pát gyújtani, melynek világa mellett megtalálja 
mindenki az őt megillető helyet, s megtalálja a 
háládatos munkakört, hol az igy egyes kezek bei 
megosztott erők egy testté tömörülése csodákat 
képes mivelni. 

Azt hiszem, hogy földmivelőre nézve az őt, 
— minden mást eltekintve — saját érdekeinél 
fogva is, leginkább megillető hely, csakis egy 
„Gazdasági egyesületiben található föl! 

Az alkalom most itt van! Tömörüljünk te-
hát; tegyük össze vállainkat az alakulóban levő 
„Szentesi gazdasági egyesület44 mellett! Szentesen, 
e csaknem kizárólag foldmiveléssel foglalkozó vá 
rosban nem mindennapi szerep várakozik e té-
ren reánk. 

Dobjuk le valahára ama szégyenletes vádat 
váltainkról, hogy ezen osztályt, melynek kicsiny-
ben-nagyban mi földmivelők vagyunk tagjai: nem 
érdekli saját érdeke. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a gazdálkodás te-
rén eddig űzött primitív gyakorlat, régi elavult 
rendszer, nem képes továbbra nézve szolgála-
tunkba hajtani a7on előnyöket, melyeket a kor 
igényei megkövetelnek. A társulás vau hivatva 
a közönségesen érzett számtalan bajt orvosolni, 
a gazdasági tudományt a maga érdemleges szín-
vonalára emelni. — Régi és bebizonyított igaz-
ság uraim! hogy valamely nép annyit ér, ameny-
nyit tud, amennyire képes, mert a tudomány, 
képességi erő oly talaj, melyen a boldogság és 
szabadság irigylett virága tenyész ! 

Az eszme meg van adva. Szentesen egy 
gazdasági egyesületre szükség van, s nem hiszem, 
hogy ez eszme keresztülvitele Sz utes gazdakö-
zönségének közönyösségéu szenvedjen hajótörést! 

Egy földmivelő. 

Küldöttségi jelentés 
a Szentes városában építendő megyeház költsé-

geinek fedezése tárgyában.*) 
A megye székhelyének kijelölése iránt föl-

merült ügy tovább fejlesztésével — a mult 1875. 
Közérdekénél fogva egész terjedelmében adjnk e jelentést. Szerk. 

évi december hó 15-ről 350. sz. a. kelt határo-
zatával — megbízva levén, ez ügyben való mű-
ködésünkről szóló jelentésünket van szerencsénk 
előterjeszteni: 

Az építeni szándékolt megyeház helyéül 
Szentes város közönsége által első ízben kijelölt 
földterület nem lévén a célnak teljesen megfe-
lelő, nevezett város közönsége egy alkalmasb 
tér kijelölése iránt kerestetett meg, mely meg-
keresés folytán a város közönsége az ujabb te-
rületet kijelölte, s annak térrajzát, f. évi junius 
hó 6-ról 86 sz a. kelt jelentésével beterjesztette. 

Mi a tettes megye közönségétől uyert meg-
bízatásunkhoz képest — a Szentes város közön-
sége által ujabban kijelölt földterületet véve ala-
pul, — az építeni szándékolt megyeház tervrajzát 
és költségvetését, a megyei mérnöki hivatal áltól 
elkészíttettük, mely munkálatokat, a Szentes vá-
ros közönsége által ujabban kimutatott házhely 
térrajzával együtt ide msllékelve, van szerencsénk 
tisztelettel beterjeszteni. 

Ezen munkálatok szerint tervezett ház a 
Szentes város közönsége által megajánlott épít-
kezési anyagok értékének leszámítása után 72,3'8 
ft. 49 krba kerülne, s az ekként emelendő épü-
letben a megyei központi hivatalok számára szük-
ségelt összes helyiségek biztosítva lennének. 

Ezek után tehát ason kérdés merül föl, 
vájjon az építkezési .költségek mi módon lenné-
nek födözhetők. 

E kérdésre ismételjük a mult 1875. évi 
december hó 15-én és folytatva tartott közgyű-
lésre beterjesztett jelentésünkben foglalt azon 
véleményünket: hogy legcélszerűbb lenne, ha a 
megyének Hódmezővásárhelyen lévő épületei el-
adatnának, s az ez uton befoiyó összeg fordít-
tatnék az építkezési költségek fedezésére. 

Ezen véleményünkhöz most pótlólag még 
azon javaslatunkat adjuk, hogy a megye alapít-
ványi pénzei is — melyek összes értékben 
44,990 ft. 50 krra rúgnak — visszatérítés föl-
tételek mellett, — az építkezési költségek rész-
beni fedezésére fordíthatók lennének. 

Ami a székhely kijelölésének kérdését illeti, 
err? nézve van szereucsénk a következőket elő-
terjeszteni : 

Már az időben, midőn a közigazgatási re-
formok életbe léptetésének szüksége a törvény-
hozás körében kimondatott, s több k között — 
a megyei törvényhatóságokra nézve — a terü-
leti szabályozás eszméje megpendítetett, mond-
juk már akkor, átlátta Csongrádmegye közön-
sége, hogy ugy az országos, mint a törvényha-
tósági közigazgatás terén rövid időn bekövetkez-
hető nagy változásokkal szamben, a megyei szék-
hely kérdésének tárgyalását és megoldását súlyos 
felelősség terhe nélkül — tovább nem halaszt-
hatja. 

Meg is indíttattak ez irányban a tárgyalá-
sok, melyeknek eredményekép a tettes megye 
törvényhatósági bizottsága mult 1875. évi de-
cember hó 15-én tartott közgyűlésén 350. sz. a. 
iiozott határozatában kimondá: hogy bekövet-
kezhető változás esetén — a határozatban föl-
sorolt több fontos okoknál fogva, székhelyül 
Szentes várost kívánja kijelöltetni. 

A hozott határozatra vonatkozó jelentés — 
mely másolatban ide mellékeltetik, s melyben 
a határozat indokai kellőkép fölíejtvt valának, 
ugyanazon szám alatt, a bizottsági közgyűlésből 
a nagyméltóságú magyar királyi belügyministe-
riumhoz fölterjesztetett, de az arra keletkez tt 
határozat fölsőbb helyről még nem közöltetett. 

Azon jelentés fölterjesztése óta, már a köz-
igazgatás átalakítását és javítását célzó több oly 
törvények alkottattak, mint például a közigaz-
gatási bizottságról szóló 1876. évi VI. t. c. és 
a közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV t. c. 
— melyeknek életbeléptetése alkalmával, a jelen 



viszonyok között fölmerülő gyakorlati uehéz*é-
£ek, csupán a székhely kérdéséuek végleges ineg 
oldása után, és t bbol kifolyólag teendő külön-
féle intézkedések által lennének elhárithatók. 

Véleményünk szerint tehát a nagymhsgu 
rn kir. belügyminísterium — hivatkozással mult 
1875. évi december hó 15-ről 350. sz. a. kelt 
fölterjesztésünkre, — ujolag • fölkérendő lenne: 
h o g y a tettes megye közönségének idézett szám 
alatt, a megyei székhely kijelölése tárgyában 
hozott határozatát jóváhagyni, s erre vonatkozó 
elhatározását közölui méltóztassék. 

Tisztelettel lévén Szegváron 1876. sept. 
16 án. A tekintetes közgyűlésnek 

S t a m m e r Sá n d o r, s. k , biz. elnök. 
C i c a t r i c i s P á l , s. k. 

Megyei közgyűlés. 
Főispán úr ő méltósága, a közönség lelkes éljen 

zése közben, elnöki székét elfoglalván, a közgyűlést 
kővetkező beszéddel nyitotta meg : 

„Midőn a mai l upou egybohiv~tt, rendes őszi köz 
gyű'ést ezennel inegnyitottnak jelenteném ki, szivei 
örömmel üdvözlöm a bizottságnak oly szép számmal 
egybegyűlt tagjait ; különösen haaafiui szivéiyesséfjgel 
üdvözlöm megyei bizottságunknak azon uj tagjait, akik 
közelebb hozott törvényeink következésében o inai nap 
lépték át köztörvényhatóságunk tanácskozási termének 
küszöbét; de no csak ok legyenek általunk ö2Ívestm 
üdvözölve, hanem az egész hozzánk csatolt résznek ösz 
szes polgárai is. — Legyenek meggyőződve ugy egyén-
ként, mint egész összeséiben, hogy mi mindannyiukat, 
mint közös anyánknak, a hazának fiait, meleg testvéri 
szeretettel fogadjuk és törvényes kívánalmaik ép oly 
meleg pártolásra és támogatásra fognak találni nálunk 
is, mint a régi törvényhatóságban. Önöktől pedig agy 
mint az ide csatolt rés-5 összes polgáraitól biztosan el 
várja megyénk közönsége és én is, hogy kipróbált 
hazafi águk folytán a király iránti hűségben, a törvény 
tiszteletben, a közjó előmozdításában ve'iiuk együtt 
karöltve fognak haladni, sőt versenyezni. Tisztelt köz 
gyűlés! B mai nap korszakot képoz megyénk köztör-
vényhatóságának életében, amennyiben ezúttal tessiük 
meg az első fontos lépést az 1876. évi VI. t. e. életbe 
léptetésére nézve, mely határozottan azt rendeli, hogy a 
törvényhatóságok kebelében mindenütt az említett tor 
vény által megszabott módon és hatáskörrel közigazga-
tási bizottságok állíttassanak lö!. 

Valóban fontos okai lehettek törvényhozásunknak, 
hogy ezen uj intézkedést törvénybe igrntta. Erős meg-
győződéssé vait országszerte azon néjet , hogy a bizott-
ságok, ugy a mint azok fönnálló törvényeink szerint 
össze voltak alkotva, nem felelnek meg többé a kívá-
nalmaknak tökéletesen, és pedig nem a bizottsági tagok 
számának nagysága, mint inkább azon napról-napra 
jobban elharapódzó közönyösség miatt, mely ország-
szerte ez irányban tapasztalható. 

Ta^adhatlan igaz az, hogy » virilisek, ugy mint 
a bizottságnak szabadon választott tagjai, ott díszlenek 
a bizottsági ti.gok kinyomatott névjegyzékében, és meg 
is jelennek a közgyűlések első napjain, főkép válasz-
tások alkalmával; de, midőn száraz admiuistrativ dol 

gok kerülnek előt midőn épen hivatva volnának a bí-
zottság tagjai bölcs tanácsaik éa szerzett tapasztalataik 
által súlyt és irányt adui a t anácskozásoknak : akkor, 
ha körültekintünk a közgyűléseken, országszerte azt 
tapasztalhat juk: hogy a bizottsági tagok csak is távol-
létük által tündökölnek; nem vesznek részt a közügyek 
elintézésében, nem ellenőrzik a tisztviselő eljárását, részt 
vesznek a közgyűléseken azok. kik hivataluknál fogva 
kötelesek jelen lenni: a t isztikar; ezek intézik a köz 
Ügyeket és a mi legviszásabb, maguk ellenőrzik saját 
eljárásukat. Ezen a bajon kiván a most életbe lépte-
tendő törvény segíteni, midőn elrendelte, hogy közigaz-
gatási bizottságok alakíttassanak, és a megye közön-
sége részéről választassék abba 10 tag, akik kötelesek 
ott megjelenni, a közügyek elintézésében részt venni 
és ellenőrködni. 

Fontos föladat jutott osztály részül a közigazga 
tási bizottságnak, mert azontúl, hogy ezen bizottság lesz 
jövőbon hivatva intézkedni az adóügy-, közmunka-, 
népnevelés-, népiskola-, s némely katonai dolgokban-, 
eztm kivül intézkedik még oly tárgyakban, me lyeked 
dig kizárólag az állam hatalomnak voltak föltartva, 
uevezetesen a posta-, távirda- cs vasutakat illetőleg 
fölmerülő némi ügyekben; özeket tudva, el kell ismer-
nünk, hogy megyei autonómiánk hatásköre nevezete 
sen bővíttetett.. 

Fontos föladat jutott tehát osztályrészül a köz-
igazgatási bizottságnak; ugyanazért a legnagyobb óva 
tosság és lelkiismeretesség kívántatik a tagok megvá-
lasztásánál. 

A bizottsági tagokat mai nap fogjuk megválasztani; 
s erre nézve kötelességemnek tartom figyelmeztetni, sőt 
fölkérem a bizottság tisztelt tagjait, hogy keressék föl 
körükből azon férfiakat, kik értelmi suly s kedvező anyagi 
viszonyaik által képesítve, s a közért való munka sze 
retettői áthatva, hivatva vannak a közigazgatási bízott 
sági tagsággal járó kötelmek teljesitéeére. 

Mielőtt azonban törvényeink szellemében a vá-
lasztást eszközlésbe vennénk, hallgassuk meg alispán 
ur ő nagyságának a megye állapotáról teendő évnegye-
des jelentését. (Folytatjuk.) 

Csongrádmegye 
köztörvénylvatósága közigazgatási területén előfordult 

közigazgatási viszonyokról, különösen f á r o s a u k r a 
vonatkozó alispáni jelentés. 

1-ör. Az adóügyet illetőleg 1875. év végén összes 
adóhátralék volt 35,176 frt 29 k r ; f. 1876. éti5/* évi 
összes adó kirovás: 121,997 frt 75!/a kr. összesen 
157.17-4 frt 4Va k r ; ebből befisettetett j anuár 1 - tol szep-
tember 15 ig: 107,159 frt 90 kr. Maradt e szerént hát-
ralékban 50,014 frt WA kr . 

Ami ezen hátralákot illeti, tekintve az idei termési 
viszonyokat és a meglehetős gabna á raka t : — reményi-
hető, hogy e hátralék a beállott fizetési képesség foly-
tán ez év végéig nagyobb részben letötlesztheto leend. 

2-or A lakosság egészségi állapotát illetőleg: áp-
rilis, május, junius hónapokban a közegészségi állapot 
folytonosan igen kedvező volt ; a betegek száma igen 
es^kély lévén, kis mennyiségben észlelt váltóláz, tüdő 
hurut, tüdő és mellhártya lobos eseteken kivül csak 
üdült kórok jöttek gyógykezelés alá. Julius és augusz-
tus hónapokban már a közegészségi állapot nem volt 
oly kielégítő, mint a fönt említett hónapokban. A be-
tegek szama szaporodott; váltóláz, gyomor-és bélhurút 
nagyobb mennyiségben fordult elő; hagymáz is vizkór 
szórványosan észleltettek. 

Augusztus hó első felében a kis gyermekek kö-
zött több roncso ló toroklobos eset mutatkozott ; — mely 
kór ter jedésének meggátlására a szükséges orvos rend-
őri intézkedések a városi főorvosi hivatalr észéről már 
megtétettek ; roncso ló toroklobos eset nem jelentetett be. 

3-or A tanügyet il letőleg: a 187%-ik tanév má-
sodik felében, a gymnáz iumi tanfolyammal egybekötött 
polgáriiskola 6 osz tá lyában 127 tanuló; a városi fölső 
leányiskola két osz tá lyába 39 leány növendék; a vá-
rosi ismétlő iskola 5 osztályába 206 iparos és keres-
kedő tanonc ; a 4 t anya i , elemi vegyes iskolába fiú 94, 
leány 73, összesen 16 7 növendék nyert oktatást. 

A felekezeti iskolákban, és pedig: 
a) a ref. 5 elemi osztályban 567 fi, 498 i j eány ; 

Összesen 695 gyermek, 
b) a rom kath. 7 osztályban 332 fi, 313 l eány ; 

695 gyermek, 
c) az ovang. 4 elemi osztály ban^34^fi, 32 leány; 

összesen 66 gyermek, 
d) a görög keleti elemi iskolában 70 fi, 80 leány ; 

összesen 150 gyermek nyert oktatást. Az összes isko-
lába járók lé tszáma: 2524. 

4-er A közigazgatási ügy kezelést illetőleg: az 
aliipáni hivataltól érkezett 350, a megy i közgyűléstől 
pedig 33; összosen 383. — Ezekből elintéztetett 378; 
elintézetlen maradt 5 ügy da rab . 

5 ör. Közrendészeti vissonyok: f. évi april hó 1 tői, 
augusztus 31 ig a személy biztonsági állapot, kielégítő 
volt; de a vagyou biztonsági allapot Szentes város 
belterületén, két házbetöréssel párosalt lopási bűnténye 
által zavartatott meg. — Fenti idő alatt tűz eset egy 
som fordult elő. — Öngyilkosság két esetben; véletlen 
halál eset pedig tiz esetben fordult elő. 

6-or. Állat egészségi viszonyokat i l le tői ig: a hasz-
nos háziállatok között az egészségi állapot kielégítőnek 
jelezhető, kivévén a szarvasmarhák közt uralkodott 
járványos száj és körömfájás t ; mely betegség azonban 
szelíd lefolyású volt. 

7-er. Ami a gabona termést illeti: általán >sságbaii 
véve úgy ős-i, mint tavaszi terményekben és takarmá-
nyokban, a mennyiséget illetőleg középszerűnek mond-
ható, a kukorica kivételével, amennyiben a juniusi és 
augusztusi melegségek által a határ több részében meg-
sült és silány lett, mig más részében középtermésűnek 
mondható. A buza, minőségre nézve, jónak mondható; 
tavaszi pedig középszerűnek. Ezen termési viszonyok 
mellett, tekintettel a jelenlegi búza árakat , — az adó-
zók tartozási kötelezettségüket eléggé teljesíthetik; ki-
vévén a szentesi határban lévő Mucsihát és Eperjes ha-
tárrészek birtokosait. Ezen határrész íkben f. év jul ius 
havában volt felhőszakadás által 2148 katastralis hold-
ban lév<> őszi és tavaszi vetések cl lettek vízzel borítva 
és megsemisitve; minek folytán az itteni földbirtokosok-
nak adófizetési képességük nagyrészben megnehezitte-
tett, részben pedig végleg megsemmisült. Ugyanezen 
határrészekben, a mondott fölhőszakadással j ég is esett, 
amely jégeső még a felhőszakadás által okozott káro-
kat nevelte. 

Végre, nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy a 
f. évi májusi fagy a vetésekre koránt sem volt oly ká-
ros hatású, mint az a fagy után látszott, amennyiben 
a csakis már kifejlettebb ősai buzavetések szenvedtek 
általa legtöbbet; a későbbiekben és a tavasziakban 
csak nagyon kevés kár voit tapasztalható. 

F̂ÁBLCIÁLE 

A pásztor kedvese. 
— K e d é l y . — 

I r t a : /Sima Feretic. 
(Folytatás.) 

A csendbiztos kárörvendő arccal nézett rám. Ilát 
a birkákat hová tette 1 szógám? — kérdé — kuszált 
helyzetemen gyönyörködő tekintettel. 

A biró sajnálkozott rajtam, s pár pillanatig ke 
reste a szavakat, hogy mely oldalról ti gyen kérdéseket? 

— Micsoda b i rkákat? kérdeztem mérgesen a biz-
tost. — Azt mondom, hogy az ur nekom nem biráru, 
hogy jelenleg kérdésére feleljek; azután meg azt mon-
dom, hogy ne n é z e g . ^ e n rám ugy, mint valami to lva j ra ; 
mert engem ugy segéljen . . . ingem ujját kezdtem újra 
gyűrni — majd én is be fogom ám bizonyítani, hogy 
igazságom van! 

— Csendesen fiam, mondá komolyan, de jóságra 
utaló tekintettel a biró: itt hangos kifakadásoknak nings 
helye, most nem a kancsuka, hanem a törvény szigorú 
mérlege áll előtted, melynek egyik serpenyőjén a vád, 
misikán fölhozható mentségeid fognak állani, s a jó 
biró, fiam, igazságos kal/nár szokott lenni. — Azon kö-
rülmény, hogy midőn Edes István juhai elvesztek: nem 
háltál oda haza. — szigorú vádként lép föl ellened; 
de én hiszem, hogy te ezen vádat hiteles bizonyítékok 
áltat el fogod fejedről hárítani. 

- - Először is azon kérdésre felelj, fiam, hol háltál 
azon éjsz kán, melyen Edes uram birkáit el lopták? 

Világos dolog volt most már előttem, miszerint vagy 
megmondom, hogy hol jár tam azon éj zakán, vagy 
nem leszek képes magamat menteni. Julcsa szelíd, ked 
ves alakja jelent meg lelkem előtt, ő reá kellett volna 
hivatkoznom, biró elé idéznem tanúul azt, kinek szeny-
tele.i, jó hírnevét jobban féltettem, mint két szemem 
vuágét. — Hogy jőjön fejemre az összes összeesküdt 
vész minden terheivel. Az ilyen sorstól üldözött, ágról 
szakadtnak ugy sem ér föl minden becsülete sem Edes 
J ilcsa jó nevével, melyet most különben kénytelen vol-
n.'k ^rősaakkal keresztül vonszolni a piacon, hol, ha 
területrő l van szó, kotya vetyére vetnek mindent. Hzi 

nem fogom magam előidézni. Némán, mint egy kőszo-
bor álltam a biró előtt. 

— Fiam, beszélj, ismétlé a biró, mert hallgatásod 
dal, az ellened emelt vád mellett bizonyítasz. 

Agyamban megfagyott minden gondolat. 
— Nem tudom magamat menteni, rebegtem halkan. 
A biró arca láng vörös lett e szóra, homloka re 

dők alá vonult, szemei szikráztak a haragtól ; de ez 
csak egy pillanatig tartott; a fölindulás, mint pillanat 
alatt f - lkerekedet t vihar gondolatként suhant tovább. 
A homlok redői elsimultak, a szikrázó, fenyegető tűz 
a szemekből kialudt, s e helyett veséket is átjáró szi-
gorúság foglait helyet. 

Öntudatlanul hideg borzongás jár ta át valómat. 
— Fiam, csendült meg újra a biró hang ja : tehát 

beismered, hogv Edes István birkáit te lodtad el? 
— Nem, ezt nem tettem, erre megesküszöm isten 

és emberek előtt! — feleltem nyugodtan. 
— Talán nem lesz fölösleges, mondá közbo a 

csendbiztos, ha e legény jelenlegi gazdáját és Edes Ist 
ván uramat behívom, kik velem együtt jöt tek idáig s 
reám várakoznak odakint. 

A biró nem szólt semmit. A csendbiztos kinyitá az 
ajtót, s beinté a két embert. 

Nem akarok hosszú lenni. Edes István uram el-
beszélte a bírónak, hogy akár száz tanút hívhat elő, kik 
látták akkor este az ő tanyája körül ólálkodni. A lo 
pánt könnyű vol* keresztül vinni, tevé hozzá, mert az 
idő alkalmas volt és a tanyába neui volt egy rosz gyer-
meken .kivül csak leánya, ki mint mond ja : a kutyák 
mérges ugatása által figyelmeztetve lett ; de nem mert 
kimenni a tanyából. 

Reszkettem haragomban, ennyi szemtelenséget sen-
kiről nem mertem volna föltenni. Egy apa becstelenül 
merészli leánya nevét nyelvére venni; már magában 
nagy merészség volt ellenem tanúul hivni föl leányát. 

„Edes István uram, mondám egykori gazdám felé 
fordulva: itt elmondott beszédjéből, ami különösen le-
ányára vonatkozik, vajon meg merne-e kegyelmed arra 
esküdni, hogy azt mind leánya szájából hallotta? 

— Ejnye semmiházi, pattant föl Edea István : hát 
te még kétolkedui mersz szavaim hitelességén ? 

— Nem kételkedem, de mégis szeretaém tudni, 
ha meg merne-e kegyelmed esküdni? 

— Megmernék e ? — Hát már miért ne mernék, 
mikor olyan szent igazság volt minden szavam, mint 
Krisztus urunk fö l támadása! — Ha szükség lesz rá, 
meg fog esküdni leányom is. 

— Hát kegyelmed, mit bízonyit e fiú ellen? ké rdé 
komolyan a biró gazdámtól. 

— En semmit nem tudok ellene mondani, csak 
annyit, hogy az emiitett éjszakán nem hált a tanyámban. 

— Elég ez, mondá Edes István uram. 
— Es te fiam, mit szólsz mindezekre, mivel vagy 

képes magadat menteni ? 
E pillanatban csendesen megnyílt az ajtó. 
Edes István a jkán tompa kiálltás je lent meg. Mind-

nyájan az ajtó felé fordultunk. Néma, ünnepies pillanat 
következet t ; az ajtó be lett téve; közöttünk igazságot 
hirdető ajkával a béke angyala állt. Edes Julcsa lépett 
a terembe. A próbálatlau gyermekleáuy arcán komoly 
méltóság ült, a rcának egy izma sem mozdult meg, mi-
dőn szeme apjának pokoli tekintetével találkozott. — 
Egy pillanatra körül tekintett, azután kedves csengő 
hangjával, minden fölhívás nélkül a biró felé forduít. 

— Tekintetes biró u ram! Jól tudom, hogy nem 
egy leányhoz illő, amit most e lkövetek ; de az igazság 
és emberi szeretet nem enged akkor hallgatnom, mi-
dőn néhány szavam egy embernek becsületét s szóba 
forgó szabadságát adhat ja vissza. 

— Örült leány! kiáltá vadul Edes Is tván: érzel-
mek rabszolgája te! ennyire vetemedni! 

— Csendesen, mondá komolyan s rendre utasi-
tólag a biró: ki vagy te édes leányom, s mit aka r sz? 

— Eu Edes Julcsa vagyok, s azért jelentem itt 
meg, hogy tanúvallomást tegyek. 

— Edes István uram leánya vagy, gye rmekem? 
kérdé szelíden a biró. 

— Nekem nem leányom a szerencsétlen, nyögé, 
arcát két tenyerébe temetve Edes Istváu uram. 

~ Beszélj leányom Látom, szived sugdia t* kül-
dött ide. Az ember, isten és embereknek akkor tesz 
legnagyobb szolgálatot, ha az igazság földerítésére mű-
ködik. Mondd el nyugodtan, amit tudsz ; beszédedet meg 
fogjuk hallgatni. 

— Eíí sokat nem tudok modani, szólt kissé re-
megő hangon a leány, de amit mondok, annak való-
sága mellett hitem is leteszem. 



F ö l h í v á s . 

A szentesi gazdasági egyesüket, ma dél-
előtt 10 órako fogja a városháza tanácstör 
mében — az alapszabályok megvitatása mel-
lett — alakuló ülését megtartani. Minél szá-
mosabb megjelenés végett fóih;vjuk arra gaz-
dálkodó közönségünk figyelmét! 

Szentes, 1876. okt. 1. 
A bLsottftág. 

Helyi hirek. 
— E L»p mu!t számából, az ügy rovására bosz-

azantó sajtóhibából kimaradt, hogy a gazdasági ogyo 
sülrt, hol fogja tartani a l tku ló ülését. Kér jük e téve-
dést a mostaui fölhívás szerint kiigazitottnak tekinteni. 

— K o l l o g e . Folyó hó 5-én, mint igérve volt, 
I lonthy ur szerkesztése mellett „Csongrádmegyei Köz-
löny4 cira alatt egy uj lap fog megjelenni városunk ban. 
Add g is, mig e lap irányával, tar ta lmasságával meg-
ismerkednénk : a jánl juk közönségünk figyelmébe. 

— M a r i n k i e s Mihály ur. a Szegedi kir. tör-
vényszék elnöke, hétfőn és kedden városuuk vendége 
volt. Megtekintette illetőleg fölülvizsgálta a közelmúlt-
ban a szegedi kir. törvényszékhez csatolt, járásbírósá-
gunknál az ügykezelést. Az egész bíróságnál, de kü-
lönösen a telekkönyvi osztálynál teljesmegelégedését fe-
jez te ki a személyzet iránt. Dicsérőleg nyilatkozott fo 
leg Mihálovics János telekkönyv Vezető, és Szerényi Ede, 
segéd tkönyvvezető, urakról, kiknek szakértő és ügy-
buzgó kezeikre van bizva a telekkönyvek nagyhord-
erejű vezetése. Hasonló, képen teljes megelégedését és 
dicséretét fejezte ki Mészáros Mihály ur iránt, ki te-
lekkonvvvi iktató levéltárnok és nyilvántartó egy sze-
mélyben. — Kedden estve, a kaszinóban, az elnök ur 
tiszteletére banquet t rendeztetett . Jelem volt a járásbi 
ró.-ági összes személyzet; az űgyrédi kar fiatalabb, buzgó 
lúgjait utt láttuk, továbbá a közigazgatás egy pár hi-
vatalnokát. — Ez estélyt minden tekintetben sikeiülj-
í.ek mondha t juk ; Marinkics eluök ur kedves, modora 
minden feszességrt kizárt. Valóban úgy éreztük ma 
gulikat , mint mikor egy szeretetreméltó házi^aada ven 
dégti vagyunk. A szokásos fölköszöntések sem hiány-
zottak. Fa rkas Gedeon, fójárátbiró, ur az elnökre ürí-
ti Ite poharát . Etnck ur pedig megköszönte az iránta 
tanúeitott jó indulatot, s egész hatarozottan kijelenté 
hivatalos atlását tohsem ingja fölhasználni arra, hogy 
személyes érdekeket előmozdítson; a Mentésiek iránt 
ép oly előzékeny és pontos lesz, mint bárki iránt. Vé 
güi Kiss Zsigmond ur emelt poharat az ügyvédikar ne-
vében ; Sí jualatát fejezte ki, hogy a h-.m-. vásárhelyi 
törvényszék íöioszlattatott; de egyszersmind örömét 
tolmácsolta, hogy azon törvényszékhez kapcsoltattunk, 
melynek feje Mftrinkics ur. Mint mondá, rövidléget a 
távolság miatt nem fogunk szenvedni, inert igen t. el-
nök ur neve elég kezesség arra nézve, hogy ügyeink 
ép oly gyorsan el fognak intéztetni, mint Vásárhelyen. 
— Az est érdekességét emelte Fa rkas Sándor, ceglédi 
zenész, zenetársulata. Mint halljuk, — ha a mi gyenge 
állapotban lévő zenekarunkkal kedvező szerződést köt-
het, — vissza fog jőni társulatával együtt. Szivesen lát-
juk őke t ; legalább ismét lesz j ó „bandánk. u 

— Bátran leányom. Az igazság apostolának nincs 
oka remegni. 

— Először is azt mondom, hogy juhainkat Bo-
dor Sándor nem lopta el. 

A biró n e m é b e n a derű sajátszerű fénye csillant 
meg, — S mivel birod e véleményed indokolni leányom? 

— Tekintetes biró uram, mondá mindig szilárdabb 
hangon a leány: amit én mondtam, az nem vélemény, 
rnegrendithetlen hitem. S ezt merem állítani azért, mert 
Bodor Sándor azon éjjel, mikor juhainkat el lopták: 
egész éjjel nálunk volt a tanyábau. S ott volt pedig 
azért, mert este eljött még az eső elkezdett eeui, azu 
tán, midőn megindult, el akar t volna menni, de én nem 
eresztettem a pogány időben. 

— Oh becstelen leány! mondá kezeit Összecsapva 
Édes István uram, kitagadlak, mindenemből kitagadlak ! 

— Ennyivel lelkiismeretemnek tartoztam, s ha 
kívánja a tekintetes biró ur, meg is fogok reá hitelni. 

— Lcgy átkozott te istentelen! Mindenemből ki 
tagadlak ! 

— Jobban teszi kegyelmed, mondá feddőleg a 
biró : ha a féktelen harag helyett, hálával tekint leányára, 
kire minden apa büszke lehetne! 

Ezek után engem fölmentettek minden vád alól 
és szabadon is bocsátottak. — Edes István uraméknál 
pedig szegény Julcsa dolga roszabbul merít folytono-
san. de azért a jó lélek soha nem vert ki szivéből.— 
Igv telt el örökös huza-vonóban négy év. Mióta Julcsát 
szeretem, boldog nem lehettem szerelmemben soha egy 
percig is; mert tudtam, — mondá keserű kifakadással 
a pász or, hogy e viszony utóbb is kútforrása lesa 
mindon szerencsétlenségemnek. 

S most elértem oda, hol minden gondolatnál a 
gúny éles tőre já r ja át szivem, leíkemet, — s egy bor-
zasztó kétség, melyben Julcsa sorsáért remegek. 

— Ez tehát eddigi tö r téne ted? mondám és rész-
véttel saoritám meg kezét a legénynek. 

— IJrfi, ugy e ismeri azt az urat, ki Julcsának 
jegyese ? 

— Ismerem, mondám határozottan. 
— Julcsát is? kérdé meglepetve a legény, mintha 

avatatlan kezek titkát lopták volna meg. 
(Folyt köv.) 

— C s o n g r á d e g y k e v é s mértékben kárpó 
tolva van az idei roppant veszteségekért- Gyümölcs ter 
mésük az idén szép öszveget hoz be nekik. Naponta 
120—150 kocsi is keresztül jön a Tiszán, mely gyü-
mölosöt szállít Szentesre, H-.ra-.v., Sz-gedre, Gyulára, 
sőt még Kardszagra is. 

— T e r u i é n y e i n k n a g y forgalmáról tanúskodik 
azon eset, hogy a Tiszán f évi augusztus 1 je óta 160 
ezer mm. gabona szállíttatott le. 1 millió 600 ezer frtot 
tettek ezért zsebre gazdáink. — Csakhogy az a baj, 
hogy t e t t e k ; nagyon sokan voltak hozzá. Ilyen ösz-
sze- birtoklása meileit könuyen lehetne nevetni a vi-
lág folyását. 

— N e m t u d j u k , m i t tettek föl a mi kedves 
csongrádi szomszédaink magukban; mikor kezdenek 
már hozzá a gát kijavításához? A kereszten tú!, hol 
csak egy vékony gátacska is megtenné a szolgálatot, 
egy erős gátat húznak, s minden erejoket annak ké-
szítésére fordí t ják; az oly csúful megrongált kilences 
gátját hagyják még jobban elpusztulni. — Hihetőleg a 
megye segélyét óhajtják ig'Wivbe venni, azért késnek a 
kijavítással. Legyen bármiként, mi leszünk a spekulá-
ció áldozatai, mert azon a gáton még a madár sem 
járhat a télen. 

— F a r k a s B e n e d e k ur, rfőkapitány, ki tud-
valevőleg sikkaBztázért, hivatalos hatalommal valé vissza-
élésért. továbbá vadászatért volt vád elá helyez/e és 
htvatelától fölfüggesztve, — a szegedi kir. törvényszék 
ált;tl, bizonyítékok elégtelensége miatt felmentetett. 

— (B e k U 1 d e t e 11.) A közegészségügyet, a ren-
det, a tisztaságot mindig hangoztatták e lap hasábjai. 
Megengedi t. szerkesztő ur, hogy beesoa lapjának egy 
kis terét mi is igenybe vesszük. Főutcánkon, a görög 
templom s Poilák-ház előtt a hetenként összegyűlt vásá-
rosok annyi szemetet hagynak hátra, mjiy néüány föld 
trágyázására becsületesen elég volna. S e szemét elta-
karításáról nem gondoskodik senki. A járók-kelők or 
rukat kénytelenek befogni, ha utjok erre visz el, Kér-
jük az illetőket, fordítsanak egy kevés gondot arra, 
hogy időnként eltávolíttassak innen e ronda zzemét. 
— Hasonlóképen nem tudjuk öszzeegyeztetni a köz 
egészségügygyel, hogy erélyes rendőrségünknek nem 
tűnt még szemébe, hogy a város központjától nem mész-
sze eső helyen, N. H. hidvágó üzlete tudatja már mesz-
sziről az emberrel, hogy siessen zsebébe kendőjéért 
nyúlni. — Most, miután már minden ily ügyekre pa 
ragraphusaink vannak, különösnek tűnik föl előttünk, 
hogyan lehet megengedni, hogy a naponként levágott 
5—600 lúd hulladéka a város közepén egy gödörbe 
hányatik s hónapokon keresztül ott hagvatik. Többek. 
(Valóban, midőn a nagv vendéglő markáról erre fordul 
az ember, oly kellemetlen bűz üdvözli, mintha biz' a 
kőbányai sertés-hizlaló közt járua. Ajánljuk a dolog 
orvoslását azori t. képviselők figyelmébe, kik az e té 
ren építeni szándékolt csatornát fényűzési cikknek te-
kintették, s annak kiépítését mindenképen ellenezték. 
Ilyen dologra is jó volna kiterjeszteni a figyelmet. — 
Váljon nem váíik-e szégyenére Szentes városának a 
szóban forgó ntálatos p iactér? Még egy falu sem sajnál 
a közcsin és közegészség szempontjából néhány frtot 
áldozni. Szerk.) 

— S z e r e n c s é t l e n s é g . F. hó 28-án délelőtt, 
a piactéren Gombás: Ferenc kocsija, oly szerencsét-
lenül ütötte el Kiss Lidiát, hogy mindkét lába eltörött. 
Még nincs konstatálva, hogy véletlenség vagy vétkes 
gondatlanság okozta-e e szerencsétlenséget. 

— B á r m e n n y i r e i s v e r i mellét Füchsl Fri-
gyes ur igazsága érzetében, a sors mégis csak csapás 
után csapást mér reá. Talán épen azon órában, mielőtt 
Pesten elbukott, — záratta be a kapitányi hivatal gőz 
uiaimát. Oka pedig az, mert a gépész nem okleveles. 

— A m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i bizottság 10 
tagja folyó hó 27-én tartott megyei közgyűlésen válasz 
tátott meg. T a g j a i : Illés Lajos, Magyar Imre, Réti Ernő, 
Cékus Andor, V u c s á k J á n o s , Halna József, Tóth 
István, Kéri János, F ü 1 ö p L a j o s, K i s s Z s i g m o n d , 
íme, Szemesről csak 3 bizottsági tag választatott be, 
holott a tekintélyes többséget Szentes képviselőtestülete 
képezi. E-; ennek egyedül mi vagyunk oka. Nem tud 
juk eléggé bámulatunkat kifejezni A közönyösség fölött, 
melyet képviselőtestületünk ily nagy horderejű kérdés-
ben tanúsított. Mikor egy megyei irnok vagy nem tu-
dom micsoda szolga választás van, mindenki siet saját 
meggyőződése által sugallott szavazatát illető jelöltjére 
adni; és íme, most, midőn ily fontos ügyben kellene 
befolyását érvényesíteni: határozottan visszavonul mind-
egyik. Szégyen, hogy Szentesről csak alig néhány bi-
zottsági tagot láttunk ott. Vagy úgy gondolkoznak azok 
az illetők, ho;,y ezentúlra úgy sem lesz alkalma a me-
gyei ügyekbe közvetlenül befolyni, tehát tegyék azt ami 
épen tetszik? Epen ezért keiiett volna ott lenni, hogy, 
ha már az egyesektől meg van tagadva ezen jog, azon 
kevesek, kik az összes nevében határoznak, minél in-
kább érdekeink mellett harcoljanak. De már minden 
késő; elég baj, hogy már megtörtént. — Ha annyira 
loyalis nem lett volna a közgyűlés, a legpompásabb al-
kalom lett volna, hogy még attól a reménytől is meg 
fosszanak benünket, hogy a megye székhelye Szentes 
legyen. A megye egyhangúlag Szentest ajánlota szék-
helyül a kormánynak. (Meg kell itt jegyeznünk, hogy 
lapunk egyik számában tévesen jegyeztük meg, hogy 
Szegvár a székhely. A hivatalos lap az eddigi székhe-
lyeket közölte. A nyomatás előtt néhány perccel vet-
tük a hirt, s a sietés miatt történt tévedés.) 

Levelezés. 
Csongrád, 1876. szept. 24. 

T. szerkesztő u r ! No lássa! hogy a ki a csongrádi 
árviz bűzhödt inocsárait levezetni, s o záltal a levegőt 
a dögleietosségtől megtisztítani akarja, minő herkulesi 
munkába k e z d : Augias istállója kristálypalota ahhoz 
képpest. E^y kis friss szeiiő csapott csak cl fölötte, s 

a mocsár rothadtság tartalmával hogy fölkavarodott, mi 
bőven hányja magából undokságait! ? 

Ugy hiszem, inog van tehát most már győződve 
okaira helyességéről, melyek alapján megtagadtam Ön 
lapja olvasóitól azt, hogy időnként a csongrádi viszo-
nyokról értesítsem. A legközelebb megjelent két cson-
grádi cikkben foglaltakról azonban — fölhívása folyián 
— nézetemet a következőkben közlöm önnel : 

A köznépnek, mely azonban ur akar lenni Cson-
grádon, élén Söíilya Antal áll azon intentióval, hogy 
mindon jó, a mi Csongrádra száll, neki, s minden rosz, 
elleneinek tulajdoiiittassék. ErL'je Csatár Zsigmoud nép-
szerűsége. Ellenükben áll az összes értelmiség, a várod 
tisztikarral. 

Csongrádot az árvíztől nera tudta megmenteni 
sem Csatár, sem a tisztikar; akkor egyik sem birt a 
néppel. A hatóság az elleue izgnlomhai levő nén ellen 
a tettleges, erőhatalmat kellőleg nem tuc.e alkalmazni, 
mert az abból származható nagyobb veszély kilátásban 
volt; — Csatárnak pedig népszerűsége kudarcot val-
lott. Az árviz pusztítása azonban minden ékesszólásnál 
meggyőzőbben eapaeitálta magát a köznépet arról, 
hogy saját engedetlensége, az elöljáróság elleni izgal-
ma, s a hatóságnak ez által előidézett zsibbadtsága oka 
minden veszedelmüknek Kezdett tehát a köznép biza-
lommal fordulni az értelmiséghez s annak élén áíló 
elöljárósághoz, s a bajok orvoslását ettől várta. 

Sohlya Antal azonban Csatár népszerűségét lát-
ván veszélyeztetettnek, ezt ujabb népszerűség vadá-
szatra ösztökélte. Meg kell előzni mindent, volt a jel-
szó. Mig tehát Csougrádváros értelmisége, birtokosabb-
jai, tanácsa és közgyűlése a szokott törvényes formák 
között tanácskozott azon, hogy mennyi kölcsönt, mi 
módon, s minél olcsóbban eszközölhsssen ki a káro-
sultak részére: addig Csatár ur már el is járt benne. 
Pesten levén, ment a ministerelnökhöz, s tett gyorsan 
sikerrel. Legalább Congrádra lejövén itt avval biztatta 
föl a népet, hogy készen a pénz, ő m á r k i e s z k ö -
z ö l t e , csak menni kell érte. 

A városi hatóság aaonban Csatár ur e biztatásá-
nak nem adott egészen hitelt, annyit azonban fölismer-
hetett benne, hogy Csatár ur kaphatott egy kis bizta-
tást a minisztertől; — de ő e biztatást már kész-
pénzül adta át a köznépnek, mint újra megvásárolt 
népszerűségén ok árát . 

A városi elöljáróság tehát működött és ment to-
vább a maga ut ján; cl a már az ut göröngyösebb volt, 
miot előbb Minden okos ember meg volt győződve, 
hogy kölcsönt ugyan kaphatnak, s a kormány utján 
talán olcsót is, de biztosítékot minden bizonynyal adni 
kell. Ellenben Csatár szerint még akkor nem volt szük-
ség. Midőn tehát a fölött kellett határozni Csongrádon, 
hogy az összesség vagy egyesek adják-e a biztosítékot 
és miként: az lett kimondva a Csatár-párt által, hogy 
arra nincs szükség, csak menjen a városi küldöttség a 
pénzért. 

A küldöttség azután ment, de nera hozott pénzt, 
mert a minister kijelenté, hogy nincs alapja oly köl-
csön nyújtásra, minőt Csongrád igényel, hanem szivesen 
lesz közbenjáró valamely pénzintézetnél, hanem ahhoz 
kellő biz ositék kell; gondoskodjék tehát Csongrád a 
biztosítékról. 

A kinek van annyi fogalma a mostani pénz- és 
hitelviszonyokról, mint egy iskolás gyermeknek lehet, 
az már tudhatta, hogy a küldöttség más eredménynyel 
nera is térhetett vissza; de az elvakultak a főhibát 
abban tapiutották, hogy a küldöttséget nem Csatár 
vezette 

Az ódium tehát megvan, s ez alól Csatár kime-
nekülni próbát tett, maga személyesen menvén el a 
mimVerh^z. O hathatóssága sem tudott azonban többre 
menni, mint náia nélkül a küldöttség. 

A baj megvan, tagadhatatlan, s most már az tetézi, 
hogy a nagyobb birtokosok, kiktő' a kölcsön biztosítása 
legeslegmkább függ, de a kiket a Csatárpárti nép nera 
tart érdemesnek arra, hogy Csatárnak saruszijját meg-
oldhassák, — hagyják a dolgot minden ódiumával és 
dicsőségével s örülnének rajta, ha Csatár minden bíz-
tositék nélküli pénzt birna szerezni, a minek lehetet-
lenségéről meg vannak győződve. Maga a nép míg az 
előbbi biztatások után biztosíték adásról hallani sem akar. 

Amidőn tehát Csatár népgyűlést hitt össze, annak 
célja nera lehetett más, mint magát igazolni, s minden 
baj okozójául az elöljáróságot föltüntetni, s k je lö ln i 
oiyanui, mely már az ő jövő működése előtt is be-
vágta az utat. Ezt tehát tudja meg a nép, hogy ő újra 
megindul a kölcsön után, s ha azt lehozni nem tudja, 
nem ő lesz a hibás, hanem azok, akik az igazság útját 
görbe uton kikerülve, neki elébe vágtak. 

Ez tehát valóban pilátusi kézmosás volt; a mód 
meg, melylyel azt tevé, valóban csak demagoghoz illő. 

Csatár ur, mint országgyűlési képviselő — való-
színűleg tudja a törvényeket, s igy azt is, hogy mai 
napság a községet népgyűlés nem képviselheti, s hogy 
a község minden ügyét annak közgyűlése, mint arra 
jogosított hatóság intézi illetékesen. Ezt érezte Csatár 
ur is, mert azért tartá szükségesuek Stararaer alispán 
ur tanácsára hivatkozni, s ennek köszönetet szavaztatni . 

Ez tehát ismét nem egyéb volt, mint népbolou-
ditás. Elhitetni egy értelmetlen tömeggel, hogy ő, mint 
népgyűlés, határozni jogosult, hogy a népgyűlés az ul-
ispán tanácsára volt összehiva, s hogy határozatának 
irányt szerezni az á ' taia megválasztott küldöttségnek 
majd a főispán éiéro fog állni 

Mert szűr alatt meg volt Csatár ur maga is győ-
ződve, hogy az alispán nemcsak hogy nem tauácsoíta 
neki a népgyűlést, sőt, ha szóba jött v.dna ez, való-
színűleg figyelmeztette őt arra, hogy annak összehívá-
sát és megtartását a polgármesternek kötelessége lesz 
megakadályozni; mog lehet győződve Csatár ur arr>i 
is, hogy a főispán egy törvénytelenül összejött gyüle-
déknek semmis határozatát elismerni nem fogja, eun>fi 



küldöttsége élére magát le nem alacsonyítja, hanem 
kívánni fogja, hogy Csongrád törvényes képviselete 
menesszen hozzá küldöttséget. 

De ha ezt tudta Csatár ur, miért népgyűlésezett 
hátV Mert ö a nép embere, s az előtt igazolni kell 
magát, hogy nem ő az oka, ha a főispán nem áll a 
küldöttség élére, s ha a nép küldöttsége szinte pénz 
nélkül tér haza, mely esetben ő személyesen nyakába 
akasztja a koldustarisznyát, s bejárja az országot ala 
mizsnáért. 

Nézetem tehát az, hogy az r. 1. cikke azt célozta, 
hogv a csongrádi elvakultak szemét fölnyissa, s Csatár 
urat figyelmeztesse, hogy a kölcsön ügyének legna-
gyobb akadálya az ő népszerűségének féltése, s minden 
árva megmentése, a miben az y—y féle válasz írója 
oly nagyon látszik buzgolkodni. 

Csongrádon, 1876. sept. 25. 

V e g y e s e k . 
— É r d e k e s v e n d é g e v o l t fővárosunknak e 

héten: a brazíliai császárné. Férjét , a császárt, már üd-
vözölték Pest falai Valamint akkor ő, ugy, most nej í 
a legnagyobb dicsérettel halmozta el fővárosunkat. Mi-
sét hallgatott az egyetemi templomban; volt a várban, 
a svábhegyen, a Margitszigeten, városligetben, több 
nyilvános helyen. Tervben volt. hogy Gödöllőre is ki-
megy királynénk látogatására; de ez elmaradt. 

— A k i r . t á b l a m e g e r ő s í t e t t e a pestvidéki 
törvényszéknek azt a határozatát, melyszerint Csatár, 
országgyűlési képviselő ellen a képviselőház kiadási 
engedélye után ingatás, okirathamisitás és csalás miatt 
az elővizsgálat megindítandó. 

— L ő c s é n , f. hó 23-én derekasan havazott. A 
Kárpátok már fehér ormaikkal meredeznek ég felé. 

— A s v á j c i g a b n a p i a c o k r ó l . A gabnake-
reskedés a mult héten kedvező hangulatban nyilt meg. 
Finom magyar busáért szivesen megadták a jegyzett 
árakat ; elsőbbrendű azonban nehezen kelt cl. A be-
hozatal magyar búzából meglehetősen jelentékeny, s 
állítólag nagy szállítmányokat várnak még. Az utolsó 
vásárok igen nyugodtan folytak le, mire különösen a 
marseilei (Franciaorsz.) alacsonyabb árjegyzés volt be-
folyással. Finom oroszországi búzát is vettek keveset 
a mult héten. Egészben véve azonban némi tartózko-
dást lehet észrevenni a piacon, meri a szükséglet egy-
előre fedezve van. ,Zab, súlyos, fehér jeles minőségű, 
könnyen eladható. Árpában és rozsban nehézkes a for-
galom. Sept. 23-iki á rak : elsőrendű magyar buza 31% 
frank (12 ft. 50 kr.), középminőségű 28V2 —30, oláh-
országi 24—26; zab 21 Va — 22; árpa 23—25; rozs 
22—23; kukorica 18—19S frank; mind ez m. mázsán-
ként vámmentesen. 

— F. hó 26. pesti gabnaárak: Eladatott buza: 
200 in. 11 ft. 60, 200 m. 11 ft. 4 2 4 kron, 400 m. 11 ft. 
50 kron stb. — Kukorica: 2000 m. 6 ft. 40, 500 m. 
6 ft. 35 kron. Z a b : 200 m. 6 ft. 886, 350 m. 6 ft. 
70 kron. 

— O r o s z „h u m a n i s m a s.u Turn Szeverinbol 
írják, hogy ott újból 100 orosz utazott át Sz< rbiába, 
midőn ezek közül kettő nem akart tovább utazni, az 
ottani orosz consul parancsára elfogattak és főbe lö-

vettek (!) Ugyanezen consul, erőszak fölhasználásával 
fenyegetődzött, midőn az özszetóduló nép kegyelemért 
esedezett a két szerencsétlen orosz számára. — A ro-
mán kormány, hir szerint, vizsgálatot rendelt el.^— 
Tehát az orosz kormány egy hivatalos közege főbe 
lövet két oroszt azért, mert nem akart harcolni menni 
a szerb királyságért. Gyönyörűen illustrálja ez is az 
orosz semlegességet. És Európa még mindig tétlenül 
nézi az orosz szemtelenséget; várja, hogy minél jobban 
harcra készen legyen, s annál nehezebben tudjon vele 
elbánni! 

É r t e s í t é s e k . Tóth Jézssfnek Kajánon lévő tanya 
földje haszonbérbe kiadó, — értekezhetni III. t. 39. 
számú házánál. — Sréter Ferencnek az alsó réten 10 
hold földje haszonbérbe kiadó; a Bűsérben egy kazal 
buzasaalmája eladó. — Granicz Pálnak Kistőkén torhos 
laposán van egyik tanyával 36 hold, a másik tanyával 
25 hold földje haszonbérbe kiadó. — If j . Nyíri József 
lapistói — alsóréti — szt. lászlói első földjei feles mun-
kálatba, vagy pedig több évekre haszenbérbe kiadandó; 
z alsó réten törek, polyva és szalmája van eladó. — 

Pásztor Jánosnak az alsó réten 5 hold réti földje van 
dinye alá kiadő. — Szalai József tanitó I. t. 335. sz. 
házánál f. szent Mihály napjától szent György napig, 
egy szoba és egy kamra vau kiadó; értekezhetni ugyan-
ott. — Török Sándornak zalotai 10 hold, alsóréti 6 
hold földje 3 évre kiadó. — Szánthó Jánosnak az alsó 
réten 5 részlet vízmentes földje, kedvező föltételek mel-
lett, eladó. I. t. 10. sz. — Sarkadi-Nagy Ferencnek II. 
t. 146. sz háza, nagytőkéi 84 hold, Kistőkén 166 hold 
földje kedvező föltétel mellett, eladó. — Berényi Im-
rének fertői tanyáján 500 kéve gyékénye van eladó, 
ugyanannak alsó réten lévő földjén lábán lévő gyé-
kénye van eladó. — Nagyságos Leéb Mátyás urnák 
kistőkei járandósága 3 évre — kiadó. — Horváth Im-
rének Fábiánba 21 hold szántó földje eladó; értekezni 
lehet a helyszínén. — Piti Józsefnek II. t. 45. sz. háza, 
és kajányi 40 hold, földje eladó, vagy 3 évre kiadó. 
— Tancik Józsefnek nagy nyomási első oszt. házi 
földje szabad kézből eladó. — Sarkadi-Nagy Mihály-
nak bűséri 25 hold földje feles munkálatra, vrgy ha-
szonbérbe kiadó. — Győri Antalnak királysági 35 hold 
tanyaföldje, tanyai épületekkel együtt, eladó, vagy 3 
évre bérbe kiadó. — Veres Sándornak I. t. 523. sz. háza 
eladó. — Özv. Bazsó Sámuelnének I. t. 151. sz. háza 
eladó. — Gránic János örököseinek III. t. 444. sz. há 
zuk kedvező föltételek mellett eladó. — Szényei And-
rásnak I. t. 66. ss. háza eladó, vagy bérbe kiadó. — 
Magyar Józsefnek szentlászlói 1 sŐ oszt. földje, és a 
tiszai ártere eladó. — Nagy Istvánnak III. t, 576. sz. 
háza eladó, tőkei két fertály földje pedig haszonbérbe 
kiadó. — Tót Bálint örökösöknek alsóréti két részlet 
földjük eladó. — Vas Mihály 11. t. 579. sz. ai. lakos-
nak, a tiszai komp járónál lérő 4 részlet ártere eladó. 
Lakos Jánosnak I. t. 150. sz. háea kedvező föltételek 
mellett eladó. — Fuszkó Mihálynak I. t. 608. sz. háza 
eltdó. — Ifj. Vanka Jánosnak II. t. 564. sz. háza el 
adó. — Öreg Nemes János örököseinek pankotai ha-
omnál lévő 12 hold földjük eladó, alkut lehet tenni 

11. t. 422, sz. a. — Dékáuy Ferencnek 1 t. 48. sz. 
háza kedvező föltételek mellett eladó. — Kovács Bá-

lint örököseinek egy fertály lapistói földje haszonbérbe 
adó. Értekezhetni Ónodi Sándor ügyvédnél. — Dudás 
Szabó János L t. 216. sz. háza a vekerparton 700 nsz. 
szőlője eladó. — Bazsó Ferenc 1. t. 151. sz. ai. lakos-
nak zalotai 8 hold földje eladó. — Özv, Somogyi Ist-
vánná és Somogyi István 11. t. közös házuk eladó, al-
kut tehetni Somogyi Istvánnéval Derekegyházán. — 
Horváth Bálint 111. t. 36. sz. házánál egy külön lakás 
szt. Mihálytól több időre haszonbérbe kiadó. — A rom. 
kath. egyházi adóhátralékosok értesíttetnek, miszerint 
egyházi adóhátralékjaikat, mindenki haladéktalanul le-
fizesse, mert a záloghordás minden naponként folytat-
tatik, mi által okozandó költségeket mindenki magá-
nak tulajdonítsa. — Táncos Sándor 1. t. 134. sz. háza 
és Teésen 25 hold tanyaföldje kedvező föltételek mel-
lett eladó. Bazsó Sándor kistőkei 20 hold földje eladó. 
— Pásztor Józsefnek királysági járandósági 17 hold 
földje 2 évre haszonbérbe, vagy feles munkára kiadó. 
— Bugyi Mihálynak III. t. 32 ssámu háza szabadkéz-
ből eladó. — Csurai Ferenc kurcapai ti házánál 10 kas 
mébe, akár vágni, akár magnak, való van eladó. — 
Pete Jánosnak Királyságon két fertály tanyaföldje 3 
évre haszonbérbe kiadó. 

Irodalom. 
.A. „ M a g y a r o r s z á g é e a ISTágyvihkg" cimü szépirodalmi 

hetilap a következő változatos tartalommal jeieut m e j : S z ö v e g : 
f Gr. Mikó Imre. — Griin Anastázból: A gyürtí. A hid. Saáraz I» 
vél a könyvben. (Költemények.) (Csukássy József és Revicki Gyulv) 
— A változatosság kedvéért! Vig beszély. (Lanka Gusztáv.) — }fs 
res szerelmes párok (F.) — Gladstone a greenosiohi meetingen. -
A tizenkét hónap. IX. Szeptember. — Irodalmi levelek. — f Griiu 
Anasztáz. — Tárcalevél: Vidéken. III. Temesvári séta (Porzó.) — 
Utazás a holdba. Pfaul Haus csodálatos kalandjai. Poe Eduárd. 
(Folyt köv.) — Színházak. (Nemó.) - Különfélék. — Sakkfel a Jv. 
Szórejtvény. — Rajzok: f Gr. Mikó Imre. — Rómeó Júlia 
Faust és Gretchen. — A Mikó Imre gr. által alapított miizenru 
Kolozsvárt. — Mikó Imre kastélya, fölső Újvárt. — t Griin Anasz-
táz. — Gladstone a grecnosichi m9etingen. 

„ U j I d ő k * 4 cimü, közkedveltségei hetilap (divattárcával) 
nyolcadik évnegyedére szétküldé októberi elötízetési fölhívásait. K 
már eléggé ismert, válogatott tartalmú lapról elég legyen csak any-
nyit mondanunk, hogy ez évi 39-ik számának tartalma ismét több 
érdekes cikket hoz, a többi közt folytatásul Lang Henriktől „A 
dogma és a modern viiágnézlet* cim alatt; Lauka Gusztáv egy 
eredeti románcát; K. Tóth Kálmántól wEgy rendkívüli n8 keleten" 
cimü rajzot; a „Revue des deux m o n d f s - után wByron és Schelley* 
cimü cikket; Jedina Lipót Afrikai uti-rajzaiból," s. a I. — A bo-
rítékon mulattató rovatok, sakk-talány, betürejtvény (a megfejtők 
számára hármas jutalommal) •. a- t. Előfizetési ára e kedvelt heti-
lapnak évnegyedre 2 frt 10 kr., félévre 4 frt, egész évre 8 frt. — 
Szerkesztője: Benedek Aladár; kiadóhivatala: Budapest, papvövelde-
utca 3. földszint jobbra. 

Szerkesztői assnstsk. 
L e n t h e K á l m á n n a k . Próza-féle dolgozatokat sziveseb-

ben vennénk. 
y—y. C s o n g r á d . Későn is jött, mint láthatja ön, de meg 

a dolgot, már fontosságánál fogva sem adhatnánk gendos kidolgu 
zás nélkül. Ön maga is be fogja látni igazságunkat. Különben víi-
lr.szát e tárgyra vonatkozólag elvárjuk. 

r. I. u r n á k . Ö11 épen azon álláspontot roszalja tőlönk, me-
lyet mi önök előnyére nyujtottunk. Illetéktelen hang soha nem a 
tű 111 adottat, de igen is a támadót fogja kompromittálni. Szeretjük 
hinni, hogy ön meg ven győcSdve igazságunkról. 

Főmunkatárs : 
K o t Í C l P á l . 

Felelős szerkesztő: 
S i m a F t r e a e . 

H I R D E T E S E K. 
Figyelmeztetés! 

Az uj kataszteri munkálatok fölülvizsgálata befejeztetvén, azok az 1875. évi VII. t. c. 
értelmében 8 nap alatt a kataszteri bizottság hivatalos helyiségében megtekinthetés végett Hutiray 
Lajos és Purjesz Náthán urak vezetése alatt ki vannak téve. 

Fölhivatik ennélfogva minden birtokos, hogy* azokat — saját érdekében — megtekintse, 
hogy a netaláni sérelmei ellen a törvény által megszabott további 15 napi határidő alatt, vagyis 
f. ok tóber LÓ 23-áíg* felszólamlását a község elöljáróságánál szóval vagy írásban beadhassa, 
illetőleg bejelenthesse; mert ezen záros határidő után benyújtott felszólamlások figyelembe vétetni 
nem fognak, s a késedelemből vagy muladékosságból rájok következhető károkat önön maguknak 
tulajdonítsák, miután az később orvosolható nem lesz. 

Kelt Szentesen, szeptember 29. 
Krlstö-Kagy István, polgármester. 

3:t5, 
/1 S 7 fi Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 
3,ii0/i875 ,56«'irau végzése folytán közhírré tétetik, hogy özv. Égető 
Sámiornénak, Molnár Sándor és nője Égető Juliánná elleni perben, 
a bíróilag lefoglalt s a szentesi 91*21. számú tjkben jegyzett 938. 
IURZ. alatt 300 frtra becsült 3*25 nsz. öl udvartéri! ház, miután aa 
első árverésen el nem adatott a második határnapon, vagyis 1876. 
évi október hó 9-én, d. e. 9 órakor, a szentesi kir. járásbíróság 
hivatalos helyiségében becsáron alól is el fog árvereztetni. 

Szentes, 1876. szeptember hó 4-én. 
Algner Imre, bir. végrehajtó. 

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

Cicatricis Pállal. 

Ismétlő-iskolai értesítés. 
Az iskolaszéki elnökség meghagyásából alul-

írott ism. iskolai igazgató értesíti Szentes város 
kert skrdő és iparos osztályát, hogy a z i s m é t l ő -
iskolákhan a tanítás október 1-én veszi 
k e z d e t é t . — Ennélfogva föl hivatnak, miszerint 
tanoncaikat október 1-én d. u. 2 órára behatás 
végett minél számosabban küldjék föl. Heira-
tási helyiség : a rom kath. egyház iskolai helyisége. 

Kelt Szentesen, 1876. szeptember 22-én. 
Zoö János, 

mint a i ism. isk. igazgatója. 

Hirdetmény. 
Szente6 város tulajdonát képező közváros-

házi összes hivatalos szobáknak, valamint a já-
rásbirósági helyiségnek külsőleg leendő kime-
szeltetése tárgyában tartandó ujabbi á r l e j t é s 
határidejéül folyó évi október hó 2-ik napjának 
délelőtti 9 órája tűzetvén ki, a vállalkozni kí-
vánók — a moudott időben és napon — a mér-
nöki hivatalos helyiségben leendő megjelenésre 
ezennel meghivatnak. 

Szentesen, 1376. szeptember hó 28. 
Honthy László, h. tanácsnok. 

Budapest, ^ ^ ^ Rimaszombat, 
Deák Ferenc—utca 5. gömöri Iparbank házában. 

E A U M J Ó Z S E F 
férfi ruharaktára. 

A bel- ét külföld legnagyobb cégeivel való össze-
köttetéseim által ama kellemes helyzetben vagyok, hogy 
minden versenyt megállhaotk. — Egy egész őszi öltöny, 
kitűnő jó és tartós szövetből csak 

22 frt. legfinomabb 30 frtig. 
Más ruhadarabok ugyantzen árviszonyban. 
Megrendelések mérték szerint 24 óra alatt esz-

közöltetnek. — Vidéki megrendelések utánvét mellett 
a mérték beküldése után posta fordultával. Válasz-
tott holmik kicseréltetnek. 

REZNIOER JAKAB, bites üg j*éd , 
tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel, miszerint 

ügyvédi irodáját 
Szentesen, Fiichsl József urnák I. t. 231. sz. a. 
házában f. évi okt. hó első napján megnyitandja. 

Hirdetmény, 
Szentes város hivatalos helyiségei fűtéséhez 

az 1876/-. évre 25 öl kemény tűzifának beszer-
zése nyilvános árlejtés és aártajánlat utján Szen-
tesen, f. évi október hó 9-én délelőtt 10 órakor 
fog a tanácsteremben megtartatni. 

Mire az árlejtezni kívánók elegendő bánat-
pénzíel ellátva, a mondott időre meghivatnak. 

Az árlejtési föltételek alul írottnál addig is 
megtekinthetők. 

Kelt Sientesen, 1876. szeptember 27. 
Győri József, tanácsnok. 

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


