
Szentes, október 15.187S. 42-ik szám. Hatodik évfolyam. 
Előfizetési árak: 

Egúiz évre . . • 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyedévre . . . 1 frt. 

Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, egy iven. 

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

dők. 

Még egyszer egy uj törvényről. 
Ama számtalan intézmény között, melyek 

hazai köztörvényhozásunk terén mindé mai napig 
s i e t t e k , alig van egy, melyre nagy obb joggal 

letne mondani, hogy: létrejöttét a szükség 
ólja, mint ezt a .közegészségi törvények•-

rol mondhatjuk; mert eury bécsi jogtanár szavai-
val élve, „nem az elvont alkotmányos intézmé-
nyek, szabadsági, egyenlőségi jogok, államfor-
mák, alkotmányi biztosítékok, választási és sza-
vazási rendszerek, egy vagy két kamararendszer 
képezi az egészséges közigazgatás minden felté-
telét, s ne pusztán ezek reformálása képezze a 
törvényhozó testületben a díscuasio főtárgyát, 
hanem az, hogy mily intézmények, formák felel-
nek meg legjobban az alkotmányos élet és gya-
korlati közszükséglet igényeinek. 

Ha tekintjük, hogy még más nemzetek a 
szaporulat oly nagy mérvének örvendenek; addig 
n e m z e t ü n k n é l a halandóság, hazánk legtöbb vi-
dékén jóval túlhaladja a szaporulatot; minek kö-
vetkeztében a költővel mi is joggal sóhajthatunk 
föl, hogy: „pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve 
széthull nemzetünk.44 Köztudomásu dolog, hogy 
a törekvés a népegészségi viszonyain javítani, 
az egészséget veszélyeztető csapásokat elhárítani, 
nagyobb részben azon szenved hajótörést, hogy 
a nép éppen a legegyszerűbb egészségi ügy alap-
kérdéséhez sem ért semmit, — s az istenben való 
teljes bizalom, sorsunkon való teljes megnyugvás 
lelkünkbe oltott tévtana, átalában elmondhatjuk: 
önmagunk iránti kötelességünket kívánja áldo-
zatul. Ha népünk közül valaki beteg, rendesen 
egyik végletből a másikba esik; megnyugszik 
isten szent akaratján s összetett kézzel várja ha-
lálát; (pedig azt mondja a biblia, hogy: „segits 
ember magadon, isten is megsegít) s ily lelki 
megnyugvás közt, az értelmes s a bajon — nunak 
idején — talán segíthető orvost legtöbbször már 
akkor hivatja el, ha már a pap által elköszitteti 
magát a boldog jobblétre, vagy a babonán ala 
puló kuruzsoláshoz lolyamod:k s orvost éppen 
nem is hivat. 

Nem k^ll mondanunk, hogy ily viszonyokban 
leli aztán magyarázatát azon óriás aránytalanság, 
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hogy míg Belgiumban a 60-ik életévet 100 közül 
44 éri meg, Angolországban 41, Magyarország-
ban csak 30: tehát mig amaz országokban 59 
vagy éppen 56 emberi élet alszik ki rendes kö-
rülmények kőzött, nálunk pedig 70. Ha most; 
már tekintetbe vesszük, hogy az államélet ta 
lapzatát az ország egyesekre osztott tagjainak I 
összege képezi, s egy állam positiv jövőjére a 
nemzet létszáma mily horderejű befolyással bir:1 

ily körülmények közt a fönnebb kimutatott arány-1 
talanság joggal serkenthet berniünket arra, hogy 
ezen társadalmi veszteséget államhatalommal, tör-
vény erejénél fogva igyekezzünk alább szállítani-
S minthogy az államnak a személyi élet külön-
böző ágaiba beleszólási, igazgatási joga van, s 
minthogy az államok e jogot más oldalról tényleg 
gyakorolják is, a közegészségügynek a belügyi 
rendezés tárgysorozatába való fölvétele, továbbra 
nézve elodázhatlan szükségnek tünt föl s ez év-
ben törvényhozó testületünk által ki is lett mondva, 
hogy: „aközegészségügy vezetése az állami igazgatás 
körihez tartozik.u 

Közérdekűnek tartjuk itt néhány sorban 
föltüntetni, hogy mikrŐÍ intézkedik a magyar 
törvényhozás e nemű első szülöttje. Általában 
e törvény figyelmes átvizsgálása a legszebb re-
ményre jogosít föl hennünket, a bennfoglaltak 
nagyobb részben helyesen körvonalozott újítások 
alapján — hisszük, hogy — közegészségi viszo-
nyainkban néhány év alatt kedvező fordulat fog 
bekövetkezni: bár meg vagyunk győződve, hogy 
valamint egyéb, ugv a közegészségi törvény nem 
egy üdvös pontja — mert viszonyaink közt nem 
kivihető — ki tudja mennyi ideig fog pusztán 
papiroson maradni. 

A közegészségi törvény a hatóságoknak kö-
telességévé teszi „a lakhelyek tisztán tartása te-
kintetéből, a posványok, mocsárok lecsapolását, 
kiszárítását, csatornázás behozatalát.44 8 amennyi-
ben ez intézkedések keresztülvitele, soha és semmi 
esetben nem eszközölhető a lakosság terheltetése 
nélkül, — lehet, hogy roszul, de határozottan 
ugy vélekedünk, hogy e körülmény Szentesen 
sem szolgálhat a — törvény határozott rende-
letével szemben — sokáig ürügyül arra, hogy 
a Harizs-féle ház sarkától a város közepén végig 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

vonuló egész nyáron át — a közegészség rovására 
— büzölgő árok ugy, amint van, sokáig ott dí-
szelegjen. Vajha rendőrségünk találna már ki 
valami módot arra nézve, hogy, ha már az árok 
ott van, melyet onnan eltávolítani nem a rend-
őrség, hanem a jövő feladata, legalább az e té-
rén hetivásárok alkalmával heteken, hónapokon 
át lerakodó, most már térdig érő lóürülék távo-
littatnék el; hisien e tér nem egyeseké, hanem 
a városé s ennek ily módii szennyes volta a 
közrendészet fölügyeletét képviselő hatóságot 
compromittáljaü) Intézkedik a törvény továbbá, 
hogy: ezentúl a lakhelyek légkörének, talajának, 
vizének tisztán tartására felügyelni, arról rendel-
kezni a hatóságnak kötelessége leend, hogy az 
egészségre káros befolyású lakhelyek a hatóság 
által szükség esetén kiiiritendők, sőt kisajátítás 
utján végképpen eltávotitandók; a hatóság fel-
adata gondoskodni s ellenőrizni, hogy az ipar-
űzletek a közegészségre ártalmas befolyást ne 
gyakoroljanak. Gondoskodik a törvény továbbá 
arról, hogy a 7 éven alól levő gyermekeket az, 
aki az ő gondozására törvényszerüleg hivatva 
vau vagy azt magára vállalta, betegülés esetén 
büntetés terhe alatt is tartozik gyógyítani; az 
iskolákat egészségügyi felügyelet alá veszi s nem 
engedi a test egészségétől függő szellemet, mint 
a haza kincsét elsenyvedni, megromlani. 

Lehetetlen, hogy sok élet, sok termékeny 
testi vagy szellemi munkaerő meg ne maradjon 
a haza javára akkor, ha tekintettel a rögtön 
támadt balesetekre „a népesebb városokban 
mentő intézetek állíttatnak — mint ezt a tör-
vény rendeli, ha azok, kik vagy szegénységüknél 
fogva vagy otthonjoktól távol nyilvános beteg 
ápolásra szorulnak törvényszabta tágas jó leve-
gőjű kórházba mehetnek. 

Azonban igen természetes, hogy e törvény 
addig annyira elhanyagolt közegészségi viszo-
nyainkon, valamint népesedési ijesztő — mond-
hatni — végzetteljes hanyatlásainkon segíteni 
csak ugy fog, ha az ige testté tételére hírt hatósá-
gok, erélyes ellenőrzés mellett, az ügy kezelését 
ügyszerető, lelkiismeretes, szakértőkre bízza,*kik, 
rjv.nr f lelöséijre vonható hivatalnokok,egészen ezen 
hivatásnak szent. 1 k életöket. —s. 

A pásztor kedvese. 
— Beszély. — 

Irta: Sima Ferenc. 
(Vége.) 

Mintha egy ördögi vásott kéz csapott volna le a 
virágok kelyhén mulató pillangók közé, ugy repült szét 
a szép menyekzői kiséret. A templom, mely ama bor-
zasztó vallomás után szent falaival össze nem omlott, 
pár pillanat múlva a síri csend tanyája lett, hol éjje-
lenként a rémek fehér leple úszik a képzeletet zavaró 
sötét levegőben. A templomban már nem volt senki 
csak a lelkész, menyasszony és én. 

— Ön haza fogja kisérni e boldogtalan gyerme-
ket, mondá a pap felém fordulva. — S te leányom 
folytatá ihletett hangon: légy nyugodt, amit tettél, az^al 
önlelkiismeretednek s istenednek tettél szolgálatot s e 
kettő fölötte áll minden más emberi kötelezettségnek. 

III. 
A templomi esemény hire, mint korlátlan vihartól 

meghurcolt tűz, futott szélylyel az egész városban. — 
Egy óra múlva egyik en ber beszélte emelkedett han-
gon a sziv és lélek nemes győzedelmét a balfölfogás 
szülte szülei erőszak fölött, a másik keresztet vetve 
magára sugdosá előre, hátra a borzasztó szentségtörést. 

Édes István aram házánál is hamarább megtud-
ták e kellemetlen újságot haza érkeztünknél. — Ez 
esemény minden rendet összekuszált a háznál. Néma, 
halálos sápadtság ült az egész háznép arcán, megakadt 
a kereke a gépezetnek, mely az örömünnep élvezetessé 

tételéért jött mozgásba. Édes István a konyha ajtóban, 
hol e villámként sulytó hírt meghnllá, mozdulatlanul 
várta be leányát, ott állt néma szoborként önmagától 
visszariadva, mint az istentől megvert fekélyes Jób. 

Midőn beléptünk a kis kapun, megölöm kiáitá 
őrült följajdulással, s rohant he a szobába. 

Borzadva tántorodtam vissza. — Megölöm, ismétlé 
hörögve az apa ; kuszált hajjal rohant egy puskával elő. 
Önkéntelenül a szerencsétlen leány elé léptem, hogy 
védjem a megtámadás bármilyen neme ellen is; azon-
ban Edes István nem is ügyelt ránk, hanem őrülten 
futott Ui a nyitva álló kapun. A mezőre ment a pász-
tort fölkeresni, vére föllázadt hevében, vad szomjtól 
égett boszuját tölteni az emberen, ki fölforgatá családi 
boldogságát s gunytárgyává tette apai édes reményét. 
Lihegve közeledett azon ponthoz, hol emberével talál-
koznia kellett. 

Olvasóink azt hiszik, hogy a pásztor most nem 
volt juhai mellett, a templomi eset öröme és fájdalrná 
tói, hogy zaklatott lelkét néhány pillanatra megszaba 
dithassa: elment oda, hol a lánghevétől habzó billikom-
nak fenekén egy boldog arcú szebb jelen roosolyg. Num> 
a pásztor már ott állt juhai mellett, lelke az öröm és 
fájdalom kínjaival küzdve. Ott állt, lábai alatt tarka 
virággal hímzett, zöld köntösével a tágas rona terült, 
feje fölött az illatos légben könnyű rózsás föllegek usz 
tak, előtte a fürge eb, jó kedvvel csaholta körül a szély-
lyel terülő nyályat. A pásztor mindezekről nem tu-
dott semmit ; lelke a földi lét apró mozzanatainak 
befolyása alól fölszabadult; ott állt, mint egy szeut főrült, 
botjára hajtá fejét, föllobogó érzelmének súlya alatt el-
tompulva, érzéketion merevséggel bámult a puszta légbe. 

Az élet e percben nem volt valóság előtte, lelke a mult, 
a templomi meggyőződés, s jövő sorsának elképzelt zűr-
zavarába merült. 

S ez alatt a minden jog és törvényről megfeled-
kezett apa, közeledett ádáz dühével. 

Megölöm, orditá rekedten, s már csak néhány lé-
pésre volt emberétől, ki egy szobor fagyos nyugalmá-
val meredt a boszút lihegőre. Édes István vérszomja 
kihűlt a mozdulatlan s mégis borzasztóan fenyegető 
alak láttára, s a fegyver, melyet fölemelt a védtelen 
ifjúra,' elveszté egyensúlyát, alá hanyatlott kezében. Egy 
gondolat, miut a villám járta át lelkét: hátha azaz alak 
ott csak egy képzelt rém, Bodor Sándornak üldözött 
lelke. Édes István bibliáé ember volt, ugy rémlett neki, 
mintha ama fagyos merev szobor ajkáról a biblia sza-
vait hallaná hangzani: „Saul! Saul! mit kergetsz engem 
A bosszú hevében föllázadt ember erkölcsileg le lett 
fegyverezve; eldobta a f.-gyvert kezéből. Öntudatlanul 
követte lelke fölülkerekedett nemes sugalmát, mit a sziv 
,'s lélek összehangzó működése szül, közelebb lépett a 
néma szótalan pásztorhoz s engesztelődéssel nyujtá felé 
jobbját. A sorstól üldözött s z e r e n c s i e n ifjú hálával 
szoritá meg a felé nyújtott kezet, hangot nem birt nyel-
vére erőszakolni, de é r z e l m é n e k világos jele volt a k é t 

könycsepp, mely a nagy fekete szemekben megjelent. 

Az éjjel és nappal összeölelkeznek, » a minden 
reményt igérő szép hajnal fölragyog, s az üd,e kedves 
reggel után, a nap áldását hozza el. 

Édes István nem ellenkezett többé s a pásztor és 
kedvese együvé lettek. 



tatkozo' IOI-L k!»>b veszélyes elharapódzhatásának meg-
akadályozhatása szempontjából, az elöljáróság már idáig 
különben is megtette az erélyes intézkedéseket, do 
annyit e helyen sem látunk fölöslegesnek fölemlíteni, 
hogy a közegészségügyi törvények értelmében büntetés 
terhe mellett köteleztetik minden szüle vagy gyermek 
gondozó, 7 éven alóli megbetegült gyermekét orvosi 
gyógykezelés alá venni, s mivel az emiitett roncsoló 
toroklob a gyermekkor éppen e szakától veszi áldoza-
tait, ily körülmények között a törvény szigorú meg 
tartását o hatóság erélyesen ellen fogja őrizni, s a ha-
nyag, vétkes mulasztókat a törvény kellő szigorával 
bünte tn i .— Megjegyezzük itt, hogy közönségünk azon 
osztálya, mely már anyagi helyzeténél fogva sem kö-
telezhető, hogy orvost és gyógyszert rendel jen betec 
gyermeke számára, ezeknél az orvosi és gyógyszertári 
költségeket a város fedezendi. 

— Mint hírlik, R ó m e r F l o r i s , hazánkban a 
régészeti tudomány elsőrangú tudósához lesz szerencsénk 
legközelebb, Rórcer ur a szegvári Tűzkő vésnél szándé 
kőzik e lerándulás alkalmával ásatásokat eszközölni. 
Örömmel nézünk a tudomány e derék apostola meg 
érkezte elé! 

— Figyelmeztetés. Több eset fordult elő a katasz-
teri kiigazítási munkáknál , hegy a térmértékben részint 
az egész határra, — részint egyes birtokosok birtok 
részleteire nézve eltérés mutatkozik, vayy a terület ki 
ter jedésének mennyisége bizouytalan. Hy esetek nem-
csak felette nehezítik a pontos m u n k á i , de sokszor súr-
lódásra is alkalmat. A birtokosok azt kívánják, hogy 
a becslőbiztos vagy fogadj a el a hiba* bemondást, vagy 
m é r é s e föi az állam költségére. Ebből azt látni, hogy 
a birtokos osztály nem olvassa a kataszteri törvénye-
ket s azok iránt nincsen kellőkép informálva. Do né-
mely becsfőbiztosok is nem adtak kellő fölvilágosítást 
a községi bizottságoknak. 

Ez^n dolog pedig egészen tisztán áll. Nevezete-
sen a térmérték pontosságához szigorúan ragaszkodik 
a kormány, mert e nélkül hamis lesz a kataszteri munka, 
ehez tehát kérlelhetlenül lagaszkodni kell a becslőbiz-
tosnak is. Most már lássuk minő itt az e l já rás? 

A tiirveny azt rendeli, hogy a térmértéket a bir 
tokos mutassa ki s ő szolgáltasson arra adatot. Ha nem 
aka i j a kimutatni, vagy nem tudja kimutatni, akkor a 
becslóbiztos jegyezheti be, mint ő hiszi valónak, tehát 
talán többre in, mint áll, do ez nem okozhat jogsérel-
met a birtokosra nézve, mert ez ellen fellebbezhet, mi 
nek mérés a következése, hanem a mérés költségeit a 
birtokos viseli, nem az állam, miér t? azért, mert a tör 
vény szerint hiteles adattal a birtokos tartozik kimu-
tatni a terület mennyiségét. Hogy ezt bizton ki lehes 
sen tudni a törvény gondoskodott uszyan eszközökről, 
mert azt mondja , hogy mindenki, kinek régibb, vagy 
üj:.bl> térképei, vagy egyéb adata i ,b i r tokában vannak, 
tartoznak azokat e célra átadni. Ámde mégis felette 
nehéz ilv adatokhoz jutni és sokszor nincsen is sem-
miféle adat. Mi következik tehát ebből? az, hogy ahol 
a terü 'ct mennyisége iránt kérdés támad, azt mérnök-
i e k fel kell mérni, de ha a birtokos ezt maga föl nem 
méreti, akkor a kataszteri igazgatóság küld ki mérnö 
köt, akinek a költségeit azonban, ha a mérés az egész 
hutái ra vonatkozott, az összes birtokosság — ha pedig 
egyes birtokosnak birtokrészletére — akkor az egy< s 
birtokos tartozik megtéríteni. Ezt mondja a legújabb 
miniszteri rendelet. — Jó lesz ezt a bir tokosoknak szem 
mel tartani. 

— Zolnay Károly, polg. isk. igazgató urat súlyos 
családi gyás-z érte. E. hó 11 én kisértük 4 hónapos kis 
ti át az örök nyugalomba. — Béke lengjen a kiszenve-
dett pora fölöt t! 

— Nemes adakozó. Rechlinger Zsigmond, kisteleki 
In kos, ki egy azon 1840 ik évi Szentesen toborzott hon 
védi k közlii, kik házhely és egy hold szent lászlói told 
megké rése mellett fogadtat tak tol fegyverfogásra, oly 
m\i .ü kérvényt nyújtott be a városi közgyűléshez, hogy 
amennyiben a város által 1849-ben tett ígéret 1868 ban 
b - lett váltva, s a követeihetes teljes jogával lett föl 
ruházva, kéri a közgyűlést, hogy az e címen őt rneg-
iilető részt, — mivel jelenlegi annyagi helyzete, e jog 
élvezetét, sa já t sz mélyére uézvo nem igényli — for 
dn-.i nevében e^y Szentesen ítilálíitandó közkórház 
alaij.-ihoz. — (R-ichlinger Zsigmond 1849-ben szentesi 
lakos volt s onnan leli ez adományozás ruagyaráza 'át . ) 
Nemes adományozásáér t fogadja e bolyén is a közöu-
ség nevében tett köszönetünket . 

— A katasieri munkálatok vezetésével megbízott 
urak a közönség kedveért oly szívességet tettek, melyre 
különben sem a törvény, sem egyesek ceui kénysze-
riihetnék. Tapaszta l ták ugyanis, hogy a törvényes ha 
táridő elteltéig alig néhányan tekintették rang a befe-
jezet t munkálatukat , — elhatározták, hogy f. ho 23 ig 
nem fopják fölterje^zteni a reclamatiókat . Kiki saját 
é rdekében ce sajnáljon egy keves fáradságot , hogy ha 
tévedésből nem helyesen van fölvéve birtoka, a fölszó 
lalábt megtehesse. Különösen a réti birtokosok iigyel-
mét hívjuk föl, mint a kiknek l-ső osztályba sorozták 
földjüket . — Eddigelé 220 reelamatió történt, 

— Tudmiására hozzuk az il letőknek, hogy Papp 
Károly, a szegedi orsz. kiállításon érdemérmet nyert 
varróasztalát, ma vasárnap, 4 és 5 óra között, R n n -
bovszky termében fogja kisorsolni. 

— Félegyházán f. hó 7-én avatták föl az uj tem-
plomot és a Csongrádról áthelyezett tanitóképezdét. — 
A közokt. ügyi ministert Szász Károly helyettesítő. 

— F. hó 13-án d. e. B. J. házánál, az uj honvéd 
soron, tűz ütött ki. Egy csomó kukoricaszár és egy 
csomó szalma lett a tűz áldozata. Szerencsére, mielőtt 
nagyobb baj keletkezhetett volna, elnyomatott . 

— Töri József ury ceglédi zongora tani tó , ! e na-
pokban itt j á r t ; szívesen kö rünkbe jő, ha biztosítva lesz 
jövője . Mi személyesen ismerjük T . urat, s melegen 
i.ján juk az illetők figyelmébe. Több , mint 40 éve, mi-
óta ioUton zo rgo ra tanitó. 

— Fortuna ugyancsak hinti Szentesre áldását. 
Most két hete egy kofa asszony, utána B. ur, e héten 
pedig Z. ur szakácsnéja nyert a kis lutrin 760 frtot. 
No hiszen, nem is kell a közönségnek egyéb, — az a 
szerencsés, aki hamarabb fölkelhet s futhat a „lutris-
boltba." Csütörtökön csaknem 100 frt gyűlt be ilyen 
apró tételekből Tökéletesen igazságit van pedig annak, 
aki ugy töri magát a lutri u tán ; mert, ha az egyik 
vagy a másik ny . rhe t , mért no nyerhetne Ő is? — Mi 
meg azt mondjuk erre, hogy az nyer legbiztosabban, 
aki nem rak rá, mert pénzét nem dobja ki haszontalanul. 

— Addig jár a korsó a kútra, mig eltörik. Régi 
közmondás, és igaz is. Mai világban addig gazdagszik 
némely ember, mig ütol jára rá bizonyítják, hogy csaló, 
hogv . . . Ez még u jabb tapasztalás, de ép oly iga-s. 
Újhelyi Lipótot, Hódmezővásárhely „gazdag zsidóját,u 

kit városunkban is rettentő uzsoráskodásáról ismernek, 
— a mult héten Szegeden csalás miatt elfogták. Hogy 
csakugyan vétkesnek ismeri önmagát, s családja is ilyeu 
vélemény nyel van felőle, arról t anúskodnak a „Szegedi 
Híradó 4 következő sorai : „Néhány nap előtí U. L. 
dúsgazdag li.-m.-vásárhelyi uzsorást, ak t, Csongrád 
megye rémének mondanak, csalási vád miatt befogták 
s a szegedi törvényszék börtönébe helyezték vizsgálati 
fogságba. A befogot tnak neje, M u s k ó Sándor , kir. 
ügyészhez ment, fér je ügyében „informálni." Az infor-
málás j ava pedig abban állott, hogy az asszonyság egy 
e z r e s bankót f e l e j t e t t a kir. ügyész ur asztaláu az 
igazság nyomatékául . Hanem a vaskos informálás kwrba 
veszett ; m e r t a kir. ügyész már egy óra múlva az eset 
ről jelentést tett a törvényszéknek, mellékelvén az ezres 
argumentumot is. Most már az asszonyság is vizsgálat alá 
kerül vesztegetési kísérlet miatt.4 — Gyönyörű tör téne t ! 
Azt hiszszük, lesz még több is ilyen. 

Értesitá ek Czakó Józsefnek III. t. 9. h. sz. a. 
Fáb iánban 10 hold földje van szabadkézből eladó. — 
Özv. Mihályné örökösöknek Nagynyomáson 2 első 
osztályú földjük, ugyszinte 11. t. 563. számú házuk 
eladó. — Ör. Sebők József féle, IV. t. 55. számú ház, 
eladó; — a venni szándékozók értekezhetnek Molnár 
Györgynél III . t 501. sz. a. — Néhai Eeyér Józsefné-
féle ház I. t. 167 sz. a., k iadó ; értekezni h het Hankiss 
Károly né val I. t. .166. sz. a. — Kanász Mihály örökö-
seinek kisérparti házuk, kedvező feltételek melleit, el-
adó; a venni szándékozó alkut te he! Kanász Nagy Sára 
felső párti házánál. —- Kanász Nagy Sára 11. t izedben 
lévő háza eladó, vagy hazonbérbe k iadó ; értekezhetni 
Kanász Nagy Sára felsőpárti házánál . — Sebők Antal 
nak egy kékes tehénről szóló, S. Sz. bélyegű marhás-
levele elveszett ; a megtaláló jelentkezzen a kapitányi 
hivatalnál, 2 frt j á ta lmat kap. — Borbély Jánosnak 
felsőréten egy nagy kazal t aka rmánynak való szalmája 
eladó, vagy kukorica száréri elcserélendő. — Bazsó 
Is tvánnak nagyhegyi 1 h dd szőlője e ladó .— H. Szabó 
La josnak a sulymos tóparton 5 hold nád és gyékénye 
van lábon eladó. — Jurenák Ede urnák túlakurcai 
földje kapásveteroény alá kiadandó. — Szűcs György-
nek csütörtökön este két, három-három éves csődör fe-
kete csikaja eltévejedett, a nyomba utasító illő jutal-
mat kap. IV. t. kurcapar t . — Gránic Pá lnak kistőkei 
65 hold tanyaföldje , Királyságon 1 fertály földje ha 
szonbérbe kiadó. — Borsos Szabó Imrének Nagytőkén 
10 hold kukoricaszál ja van eladó. I. tized 744. sz. a. 
Éried Eerencz, tiszalöki fakereskedő tud tá ra ad ja t. t. 
közönségnek, hogy uj, idei kincstári méteres fenyőfája 
van igen ju tányos áron a Tiszán e ladó; a vciir.i szán-
dékozók nevezettnél f. hó 1 1 tői kezdve jelentkezhet-
nek. — Kanti Horváth Józsefné ecseri t anyá ján 2 bog 
lya szénája eladó. — Szél Györgynek tőkei tanyáján 
10 hold földön termett kukoriczaszára van eladó. — 
Irházi Sándor a lapistói úttól a fertői útig egy subát 
elvesztett, aki megtalálta, je lentkezzék a kapitányi hi 
vatalnál, illendő ju ta lmat kap. — Piti Pá lnak Tőkén 
205 hold, Bűsérben 167 hold földje örök áron eladó, 
vagy felesmunkálatra kiadó. — Kohn Gábornak Sar 
kadi Imre féle földön lévő gyep, haszonbérbe, szántó-
földje pedig felébe kiadó. — A honvédek ellenőrzési 
szemléje f. hó 14 és 15-ik napjain fog megtartatni, tar-
toznak ezen szemlére mind azon honvédek igazolvá-
nyaikkal együtt megjelenni, a kik a f. évben tartott 
fegyver gyakor la tban részt nem vettek vagy ez évben 
tényleges szolgálatban nem voltak. — Kr.-Nagy János 
• cseri földje feles munkála t ra kiadó. — Czakó József, 
III. t. 9. sz. a. lakosnak fábiáni 10 hold szántó földje 
szabad kézből eladó. 

A k ö z ö s s é g ; k ö r i b ő l . 

Meddig m é g ? ! . . . 
Csongrád, 1876. okt. 7. 

Ha e lapok 40 ik számában egy névtelen irkász 
csupán az én nevem becsinésiése, és faj talan piszko 
íódása mellett marad, bizony nem szólnék semmit ama 
magyar közmondás a l ap ján : Hadd ugason de, 
mert roszakarólag a dolgokat annyira elferdítve irja le, 
hogy az igazsághoz hiven végre is kénytelenittetem 
síkra szállni, s megmondani itt a nyilvánosság terén a 
pökhöndi i f jonc tiirkásznak, hogy közleménye valósá-
gos rágalom és roszakaratú frázisokból á l l : ugyanis : 

Hol mondta ez a nép — bár jogosan mondhatta 
volna — hogy ő ur akar lenni? hiszen épen az önfa j ta 
egyénnek vágták, s vágják a fejéhez, hogy ez a nép 
<gy értelmetlen tömeg! avagy nem igy fejezi e ki ma 
g a t oz utóbbi kiskorúságát eláruló firkájában is névte len? 

Hol mondtam én azt, hogy ami jó , az mind tőlem 
származik, s ami enyém, azt elleneimnek tu la jdoní tom? 
Vegye f el hát névtelen ami rosz, ha b í r j a ! . . . . 

Őszinte vallomás az, hogy a nép ellenében áll az 
összes értelmiség (?) a városi tisztikarral, ámbár én ezt 
nem hiszem egész t I jességében. 

VVzt állítja névte len , hogy Csongrádot az árvíztől 
nem tudta Csatár megmenteni ! . . . Ki bizta meg Csa-

tárt, hogy mentse meg a város t? . . Senki. Nemde a 
vész idején kétszer látogatta meg Csatár a várost, 
várva, hogy valakinek csak eszébe ju t azt mondani : 
„No Csatár, most mutasd meg népszerűségedet , s állj 
a nép élére, s mentsd meg a várost." Nem . . . sőt mi-
kor magát fölajánlá is egyr gyűlésben, visszautasittatutt. 

Igy volt-e névtelen u r ? 
Bizony pedig szüksége lett volna a népnek egy 

vezetőre, mely az ingadozást eláruló parancsok között 
azt sem tudta, mit tegyen, és mit ne tegyen . . . . Be-
bizonv itsam-e ez t? 

Hol volt izgalomban a nép a sárkány farki ese-
tet k ivéve? mely szintén a fonák intézkedés kifolyása 
volt ; de hiszen katonasággal rendelkezett a hatóság, 
tehát a legnagyobb méltat lanság a hibát a népre tolni, 
s ezt engedetlenséggel vádolni! ilyen nem vo l t . . 

Az a Csatár uem félti népszerűségét névtelentől, 
s nem azért hivott össze népgyűlést, de azért, hogy ez 
mondja ki, miszerint még most is van-o szüksége köl-
csönre, hogy igy Csatár a lépéseket ú j ra megtehesse! 

De nagy arcát lanság koil ahhoz még tovább is 
konokul állítani névtelennek, hogy Csatár azt mondta 
volna valahol, hogy kész a kölcsön pénz, csak menni 
kell érte. Megmondatott már y—y által, hogy ily bo-
londot Csatár nem mondot t soha, tehát a.-i tovább is 
ily valótlan állítani elég vakmerő, az a bo lond! Bizo-
nyítékot, bizonyí tékot!! 

Azon hosszas okoskodására a fiók i rkásznak, hogy 
miként? s minő biztosításra vétethetik föl kö lcsön? nem 
szólok semmit, hadd oktassa a világot az ipse. ki azt 
hiszi, hogy benne egy jeles Statustan tanár veszett el. 

Több helyen odiumozik névtelen, mintha az odi-
umot mi idéztük volna e lő! avagy nem oda mutat-e 
minden szava, minden tette névte lennek, hogy a vi-
szályt, a gyűlöletet idézze elő nép és értelmiség kö-
zött. midőn a népet értelmetlen tömegnek, gyüledéknek 
sat. cimezgeti. 

Ne bántsuk azt a népet öcsém uram, mert annak 
a kegyelme és jó akaratából szándékozunk élni! s vi-
gyázzunk, a tűzzel gye rmeknek nem j ó já tszani , mert 
lát ja a m. utcai tüzet is gyermek okozta . . . T ű z a k n a 
a nép, melyet föllobantani egy okos embernek, sem 
lehet szándokában . 

Abban tán nem vétkezett Csatár, ha S tammer ur 
tanácsát követve j á r t el, melynek lett is eredménye, 
névtelen elképzelhető szive nagy fá jda lmára , minthogy 
csakugyan nyert az a Csatár végre is kölcsönt a m. 
kormánytól , s hogy ez nem lett teljes, t. i. 50,000 frt, 
nem azon mult, mert Csatár kérte, do azon, hogy e 
25,000 frtot is innen onnan szedte össze a nmlgú bel-
ügyminiszter ur, minthogy rendelkezése alatt most pénz 
nincs; de még is segitni akarván a népen (az ért 'dmot-
len gyüledék népen! !? ) tehát kegyeskedet ennek köl-
csönt adni . . Tán ez sem Csatár érd -mo néAtelen né-
zeteként ? 

Ami névtelen szerint a mlgos főispán urnák le-
alacsonyitására vonatkozik, miszerint az egy törvény-
telen gyüledék küldöttsége élére nem áll, esak *zt jegy-
zem meg, hogy e tá rgybau Csatárt meghiva hosszasan 
tanácskozott főispán ur, s én egészen máskép vagyok 
meggyőződve e derék ur humanitásáról , mint névtelen, 
s ha el nem ment — mert tán épen nem mehetet t — 
a belügyminiszter úrhoz, nem azért nem vette, mintha 
a névtelen szerént az értetlen gyüledék népet nem mél-
tatná többre, mint névtelen, de, mert elkelíe utaznia, 
mielőtt a kérelemnek engedhetet t volna. 

Így ám tisztelt u r ! 
Eleddig még? meddig tar t ta j tékzó dühe némely 

kicsinykéknek ? kik nem tudnak egyébbel foglalkozni, 
mint a más becsületén rágódással . . Nem irigylem ne-
kik e nemtelen e l já rás t ! Csak r a j t a ! állok elébe az 
ily aljas rágalmak nyi lvánulásának. 

Ide lyukadt hát ki névtelennek 1876-ik év szept. 
24 én kezdett , és Ugyan ez év s z e p \ 25-én bevégzet t 
rágalmas munká ja . . Ott van, tessék megnézni a levél 
elejét, s bevégzését, van ott két keltezés is. 

Megengi d még tek. szerkesztő ur, ha e c ikkem-
ben egyébbről is irok, mely ugyan szorosan véve e 
dologhoz nem tartozik, de annyiban még is ido tartoz-
hatik, hogy itt is Csatár becsülete forog szóban ; már 
pedig a sa j tónak nem csak az a kötelme, hogy pisz-
koltatni engedjen valakit, de az is, hogy a becsületé-
ben megtámadot t védelmét is napvilágra hozza. Ugyan is : 

A „Szontesi Lap u ugyancsak azon 40-ik számá-
ban hol egy névtelen Csatár és többek ellen epéjét ki-
öntötte, a „Vegyesek" rova ta második pon t j ában az 
áll, hogy a kir. tábla megerősítette a pestvidéki tör-
vényszék azon határozatát miszerint Csatár elien csa-
lás sat. miatt az elővizsgálat megindí tandó. 

Ezt egy n e o n t lap nem tudni honnan szedve elő 
hozta először, s utána a Pesti Napló közölte, de meiy 
P. N. a helyreigazítást — mit Csatár velem együtt vitt 
el a szerkesztőséghez — már közölte is. — A dolog 
meiőben alaptalan is, amennyiben az igazságü<*yminisz-
ter a pestvidéki törvényszék helyet t ez ügyben már 
régebben a budapesti törvényszéket delegálta is Csa-
tár határozott kérelmére, tehát a pestvidéki törvény-
szék nem is határozhatot t ez ügyben, sem a Curia en-
nek nyomán . 

Ez a dolog lényege, ez a valóság, melyet ugyan 
sophizmákkal el lehet csavargatni , de az igazságot el-
tagadni becsülettel nem lehet, nem szabad, ezt ké tségbe 
vonni csak névtelen és cons. lehet kép-.-a. 

Sohlya Antal m k. 

F ő m u n k a t á r s : Fei .dős szerkesz tő : 

K o v á c s P á l . S i m a F e r e n c . 

Alulírottnál eg r 4 - 6 gymnáziumi osz-
tályt vé^zőfct ifja gyakornokul fölvitetik. 

T ö r ö k J á n o s , gyógyszerész. 



A muokásosztály sorsa és társadalmi 
erösbülésének eszközei.*) 

Brown, egy exfordi politikus csizmadia, bi-
zonyos alkalomkor ugy nyilatkozott, hogy „a 
munkás a legfiiggetlenebb ember a világon." — 
IS annyi bizonyos, hogy a munkás, ha ügyes, 
szorgalmas, józan és értelmes, mindenütt érvényre 
emelheti tehetségeit és könnyebben, szabadabban 
él, mint bárki más, kinek szintén önereje, tehet-
ségére nehézkedve kell keresni kenyerét. Azon-
ban sokkal többen s köztük valószínűleg a tűz-
ről pattant magyar munkások is inkább egyet 
értenek egy másik munkással, ki egy munká-
sokból álló gyűlésen azt állitá, hogy: „a munkás 
élete folytonos degnulatio, mindennapi mártirság, 
gyászmenet a sírhoz.- Fölösleges biztos alapra 
fektetett érvekkel bizonyítgatni ez utóbbi álíitás 
alaptalanságát, hiszen minden ember, még az 
ingyenélő is tudja, hogy az ember munka nélkül 
nem érdemes az életre s annak élvezeteire, hogy 
a munka nemesítő. — Rousseau, a jeles francia 
bölcsész, Emil jét sem papnak, sem prókátornak, 
hanem becsületes asztalosnak nevelte. S ami végre 
a mindennapi mártírságot illeti, ez a munkásoké 
mellett az egész emberiség sorsa. — E tekintet-
ben tehát nem lehet alapos panaszt emelni. 

Egészen más, ha az elégedetlenség tisz-
tán azon vfezon) >ól ered, melyben munka adó-
jával szemben áll. Elvonva minden egyéb ész-
szerű jogtartástól, mely nála fölmerülhet, a mun-
kás nem ok nélkül panaszkodik olyankor, midőn 
az erő és idővesztéseért nyert kárpótlás nem fe-
lel meg azon lakás költségeinek, melyben mű-
köd' k, s nem áll arányban az élelmi szerek árá-
val. Az ily természetellenes állapot ellen azután 
méltán kikelhet és senki sem ismerheti télre ily 
esetben a stiike jogszerűségét, mely a munkás 
osztály elégedetlenségének legélesebb kifejezése. 
A munkás sorsának kérdése, mely ma Magyar-
országban is nepí renden ; van, szintén ily arány-
talanságból eredt s annak felkarolása világosan 
mutatja, bogv ott, hol a munkásnak magának 
nincs médiában sorsán segíteni, hol ugy szólván 
a nevezett gazdászati elvek érvényre emeléséből 
származik reá nézve az aránytalanság, az állam 
kötelessége neki ily esetben segédkezet nyújtani 

Feltéve már most, hogy a munkásnak nincs 
panasza munkaadója ellen, hogy munkája arány-
lagosan eléggé meg van fizetve, hogy 12 óra 
helyt 1 l crát kell dolgoznia, hogy nincs arány-
talanság jövedelme, a lakhely és élelmi szereinek 
költségei között: vájjon meglesz-e akkor sorsával 

*) Steiner Gábor ur, ki több ideig tartózkodott Angol és 
Franciaországban, alapos ismeretével bir » külföldi munkások sorsa 
és társadalmi állása s axon viszonyokról, melyek a haladás ténye-
/•íjéként nem kevés szereppel folytak be a munkás nép jobb lété 
n» k emelésére nézve, s kitol e nemben, még külföldön tartózkodása 
alatt, már több jeles cikket hozott, különösen a 7ü-es években a 
magyarsajtrt, megígérte volt, bogv lapunknak állandó munkatársa 
leend, mit <lso föllépése alkalmával örömmel hozunk t. olvasó kö-
zönségünk tudomására. Szerk. 

elégedve; elérheti-e azt, mire minden ember törek-
szik, — az önállóságot? el lesz-e látva öreg ko-
rában, midőn lehetetlen lesz testi erőt és ügyes-
séget fejteni ki. . . . Nem és igen Nem pedig azért, 
mert csak tőke vezethet jólétre, mert csak pénz-
zel lehet Önállóságra jutni. 

A munka magában nem elég; ismeret és 
ügyesség is megkívántatik mint mindenki tudja, 
de még ez sem elég, még más is szükség®-*, mi-
hez a munkás oly nehezen jut: ez a megtaka-
rított vagyon. 

Minden tőke munkából, ismeretből, ügyes-
ségből és megtakürgatásból ered. Aki lietenkint 
10 torintot keres és azt elkölti, gyarapodhatik 
ugyan különböző módon, de nem erősbült tő-
kében. A munkás ugyan mondhatná: mit hasznai 
az én takarékosságom? csekély keresetemből, ha 
még addig élek is, nem hozok annyit össze, 
mennyiből öregségemben megélhetek, vagy va-
lami jóravaló vállalkozást kezdhetek. — 8 ebben 
igaza van; mert tegyük föl, hogy hetenként 10 
forintot keres s abból egyet félre tesz, igy év-
végével lesz 52 forintja, s ha rendesen takarék 
pénztárba tette egy vagy kettővel több. Ezen 
összeg tehet ugyan neki és családjának beteg 

lünk bennök vágyakat szélesebb ismeret, mivelt-
ség, erényesség- és földi boldogságra, szóval tár-
sadalmi erősbűlésre. 

Világos, hogy a munkások ezen magasibb 
tulajdonokat és nemesebb kultnrát az utca sar-
kán el nem sajátítják. Mehet a munkás százszor 
végig Párizs legfényesebb utcáin, bizony ott mint 
munkás tán semmit s mint ember igen keveset 
gyarapodik. Nem szólok Angliáról, kol a szólás-
s z a b a d s á g nem levén sem időhöz, sem térhez 
kötve, még az utca sarkán is lehet tanulni. Akár-
hányszor bukkanhat az ember egy hadanázó 
szónokra, ki u^yan többnyire biblia nyelven 
szónokló pharizeus, de igen sokszor mi veit és 
felvilágosodott munkás, ki bajtársait tanítja, ki 
őket jóra, szépre, nemesre lelkesíti. Mi még nem 
értünk ennyire, de annyira mégis csak megértünk 
már, hogy sajat jól fölfogott érdekünkből létesí-
tett egyesületekben ne szűkölködjünk. 

Ha a munkái szükséget érez társas érint-
kezésre és szivdeiülésre, egyletek hiányában kény-
szerítve van költséges helyre menni. Clubbok 
alakítása által tehát nemcsak a takarékosságot 
tesszük lehetővé, hanem egyátalában a művelő-
dést — annak legtágasabb értelmébe — a so-

ség vagy munkahiány esetében jó szolgálatot; cialis erősbülést. Alkalom nyílik egyletek által, 
bevásárolhat egy s más hiányzó házi eszközt, iin-, hogy a miveltebb munkás megbeszélgeti a közre-
nepnapukon kellemes kirándulásokat tehet stb.; munkálás előnyeit, s annak elveit társaival meg-
de bizony megőszülhet, mig oly tőkéretesz szert, • ismertetheti s igy tér nyílik az igazi testvériség 
hogy abból műhelyt állithasson vagy nyugalomba 
helyezze magát. 2000 forint megtakarítása éppen 
30 évbe kei ülne nem számítva ide a baleseteket, 
mely oly nagy időközben számtalanszor előfor-
dulhatnak, s azt sem, hogy a fáradalmas napi-
munka után többször kísértetbe eshetik, mi a 
tőkét jelentékenyen igénybe veheti, sot egészen 
megsemmisítheti. 

s egyetértés megszokására, mi leghatályosabb 
eszköze a közremunkálásnak. A munkás egyletek 
valódi iskolákká válhatnak, ha üjjyszerető tudo-' O J 

mányos férfiak, kik egy művelt munkásosztály 
befolyását, a népek haladására méltányolni tud-
ják, azokba eljárnak, népszerű' lőadásokat tar-
tanak a közgazdaság és művelődés igaz elvéről; 
ismertetik más nemzetek társadalmi intézményeit, 

Ha azonban százan összeteszik megtakari- nu Iveknek összege azoknak nagyságát, előnyét 
tott filléreiket (mire nézve a legkényelmesebb és boldogságát képezi; megutáltatják mindazt, 
alkalom s kétségbe vonhatl&nul a legnagyobb 
megnyugvást nyújtó alap egy helybeli segély-
egylet. Szerk.) a dolog mindjárt más fordulatot 
vesz. Ahelyett, liogy harminc évig kellene várni, 
rnig a pénzt üzletbe lehet fektetni, ez megtör-
ténhetik három hárnui hónap alatt. A pénzt nem 
takarékpénztárban hagyva, hanem üzletbe fek-
tetve jól és lelkiismeretes kezelés mellett nem 
3 — 4, hanem hatannyi kamatot fog hajtani. A 
megtakarított pénznek ily uiódoni egyesítése és 
Üzletre fordítása, a közremunkálás rendszerének 
technikai jelentősége annak első stádiuma. 

Már most, hogy lehet a munkások közt a 
takarékosság ösztönét fölkölteni s a takarékosság 
gyakorlatát előmozdítani. 

Először az által, hogy lehetővé tesszük nekik 
a takarékosságot, másodszor, hogy megmutatjuk 
nekik a takarékosság előnyeit; harmadszor, hogy 
segítjük őket megtakarított pénzüknek legcélsze-
rűbb alkalmazásába, végre ha serkentjük és ápo-

mi a nép anyagi, szellemi izmosodásának gátjául 
szolgál; ellenben tanítják mindenre, mi az embert 
nenusiti s a munkás osztály jobb sorsának meg-
közelithetése felé hathatós eszközül, támpontul 
szolgál. — Mig maga az állam mindent meg 
nem tesz, kogy a munkás amellett, hogy jó, erényes 
polgár,egyszersmind technikai készültsége mellett 
ügyes és kombinálni biró legyen: addig csak az 
elmondott módok felhasználása nyújthat megkö-
zelítőleg biztos alapot a munkásosztálály társa-
dalmi erőíbülésének eszközölhetésére. 

S t e i n e r G á b o r . 

Helyi hirek, 
— Az újonnan megalakult helybeli „Segélyegylet* 

részvényes tagjai a legközelebb tartott közgyűlés ha-
tározata szerint, — előleges költségek fedezése végett, 
mindon részvény után 20 kr . befizetésére a legrövidebb 
idő alatt, a pénztári hivatal által tisztelettel fe lkéretnek. 

— Figyelmeztetjük városi közönségünket azon körül-
ményre, hogy az országszerte pusztító s nálunk is mu-

B U R O K B A N S Z Ü L Ö T T . 
— R E G É N Y , — 

(Korrajz Franciaországban 1749-től-92ig.) 

Irta: S. F. 
Ezerhé tszázucgyveuki lencben írtak. Egy nyári sö 

tét, zivataros é jszakán, midőn a földetrázó menydör-
gés-re fölriadt alvó keresztet vet magára , s „miatyánk t f -ot 
mormolva, lóidul meg ágyában , — Aix egy félreeső 
szennyes u tcá ján a rémséges villámlások lényénél két 
ember t lá tunk botorkálni . Most egy pár másodperc ig 
tar tó villámlás — mintha az egész világ tar ta lma ve 
tett volna lángot, — jól kivehetőleg világilá he a pisz-
kos tá jékot , apró, nyomorúságos házak foglalták el a 
város e részét. Embere ink a borzasztó lámpa világát 
fölhasználva, kémielüdve tekintet tek körül-

— Hol lakik hát az a vén b o s z o r k á n y ? — kérdé 
rosz kedvűleg az egyik. — P o k o l b a ! Az úrfi épen a 
legfurcsább időt választ ja az első üdvözletre. Csak leg-
alább ö r ö k k é vii lámlanék, az embernek meg kell va 
kulni e szemkápráz ta tó , rémséges vá l tozásokban ; e,»y 
szer fény, azután pil íanat alatt vakitó söté tség! — H é ! 
tá jékozod e már magad ? — dörmögöt t folytonosan 
a fickó. 

— Ugyan ne kisértsd az urat, s ne háborgasd az 
emberek boldog á l m á t ! — szólt csendesen a más ik ; 
látod azt a fényt ott ama gunyhó ab lak í iban? — a 
cimbora jobbra mutatot t kezével — ott lakik madame 
R e n a r d ! 

— T e ! mondá az előbbi közelebb húzódva cim 
b ó r á j á h o z : az isten haragjától , — bármint döreg, mo-
rog az ég, — nem félek, do megborzadok , ha e vén 
boszorkányt magam elé képzelem. Azt beszélik róla, 
hogy az ember t megnyergeli , B éjféltől hajnal ig ugy 
lovagol ra j ta , mint urunk a par ipán . Brr . ' ! Nem sze-
retném, ha azt a vén aszott-csontját , egy kis ki rándu-
lás végett, vái laimra r akná . — H m ! de hogy van az, 

hogy ezt a vén banyát , kitől az egész környék ugy fél, 
mint a kholerától , — ola jba nem főzték m é g ? 

Emberc ink ez alatt odaértek a gunyhóhoz, mely-
nek tenyérnyi ablakából halvány fény derenget t elő; 
odasimultak a falhoz, s ha l lga t tak : ha valami neszt 
vehetnének észre. A gunyhóból éles sikoltás hallat 
szőtt. Embere ink mindkelten megrázkódtak . 

— Szent Bertalan segits! — mormogá az egy ik : 
az emberek azt beszélik, hogy ez a vén boszorkány 
kereszteletlen gye rmekek véréből főz kenőcsöt, s azzal 
keni meg testét, mielőtt az éjjeli rendes lovaglásra el-
indulna. 

— Ah! az emberek eyáva félelmükben minden | 
esztelenséget ös szehada .nak . •— Ha minden igaz volna. 
— mondá a másik : mit madame Renardról beszélnek, 
ugy urur.k saját gyermeké t csak nem bízná r á ! 

— Urunk sem hivatá eddig házához soha, s most 
is okosabban tenné, ha az istennyilát hívná háza te-
tejére. 

— Verd meg az ab lako t ! — unszolá embereink 
egyike. 

A másik cimbora, kif ez e biztatás intézve volt, 
mélyen zsebébe dugta ökleit. — Szent Antal kedvéért 
sem tenném m« g, — mondá az ablaktól kissé ellni 
z ó d v a : azt mond ják , hogy ( gy gyermek, ki egy alt a-
lommal madame Rena rd kert jéből almát aka r t lopni, 
mindaddig nem birt lejőni a fáról, még csak e vén 
sátán meg nera eléglette a vezeklést. 

— Ugyan hagyd el ostoba rémségeidet ; madame 
Renarddal nekem többször volt dolgom, de soha nem 
harap ta el orromat . 

— De hát mit keres nála a gyermek s iva lkodás? 
— Majd mindjár t megtudod, monda a másik, ök-

lével becsületesen megverve a vén banya ablakát . 
Madame Renard kinyitá az ablakot s kinyomta 

ra j ta fejét. Mosi egy nagyot villámlott, e i rbere ink vo-
násról vonásra láthatták a vén asszony ripacsos arcát, 
melyen az élet eké je egy hosszú élet nyomait hagyta 
hátra . 

- - Mit a k a r t o k ? kérdé m a i a m é Renard gyenge 
reked t haugou. 

— Mi gróf Vaillant cselédt i v a g y u n k ; urunk pa-
rancsolta. hogy rögtön j ó j j velünk, mond i. a cselédek 
bátrabbik i, mig a másik háromszoros keresztet hányt 
magára . 

— Mit akarhat Vaillant gróf velem, midőn a z ú r 
ha rag jában roenydörög fö lö t tünk? Mondjátok meg a 
grófnak, hogy száz évnél már több van fejem fölött, 
3 éjjel gyalog nem szoktam sehova indulni, lábaim vé-
nek, aszottak és könnyen eleshetnék az u ton ,— B mond-
játok meg, hogy a véu madame Renard gunyhó jában 
ez éjjel két gyermek született, kik a gróf urnák jobbá-
gyai lesznek, s ezeket őrzöm, nehogy halálukkal az 
ura-ág rövidséget szenvedjen. Mondja tok amit a k a r t o k ; 
azzal lejét visszahuzá s betette maga után madame 
Renard az ablakot . 

— Még a gróf parancsára sem jön, mondá a cse-
lédek egy ike : a sátán van vele, hogy nem remeg nyo-
morult életéért, mig a másik újból és vonakodva verte 
meg a gunyhó ablakát . 

— Hejh ör« g asszony, jöjj ve lünk; mert különben 
a gróf harag já t vonod vén fejedre. Az ablak újból ki-
nyílt s madame Renard kikiál tot t : pusztuljatok innen! 

— Szerencsét len! mondá a cseléd: Vaillant grófné 
vüjudik s a gróf azt akar ja , hogy örökösét te vedd 
először kezedbe. 

— A grófné, mormogá a vén sá t án : a gróf örö-
kösét bízza a vén madame Renardra , ugy megyek, lá-
baim if jak és e rő te l jesek; megyek, mondá visszahúzódva 
az ablaktól . 

— Te, mondá a cselédek egyike, ki még mindig 
borzongást érzett, ha madame Renardra gondol t ; hátha 
ez a vén boszorkány valamelyünknek vállára rak ja el-
petyhüdt tagjait s ugy gyalogol velünk a grófi lakig. 
Br r ! A fogaia akara tom ellenére is összekocog, ha rá 
gondolok. 

Ezalatt madame Renard kilépett az ajtón. Kívül 
üdvözletére egy nagyot dördült és rémleteset villám'ott 

— Csúf idő van a vén madame Renard nem szeret 
ilyen időben sehova menni. 

(Folyt, köv.) 



H I R D E T É S E K. 
F i g y e l m e z t e t é s ! 

Az uj kataszteri munkálatok föKilvizsgálata b e f e j e z t e t v é n , azok az 1875. évi VII. t. c. 
érteim-ben a kataszteri bizottság hivatalos helyiségében megtekinthctés végett — Hutiray Lajos és 
Purjesz Náthán urak vezetése alatt — ki vannak téve. 

Fölhivatik ennélfogva minden birtokos, hogy azokat megtekintse, s netalán emelendő fel-
szólamlását f. ok tóber 2 3 - á i g az elöljáróság megbízottjánál (Mutiray L. és Purjesz N. uraknál) 
okvetlen bejelentsék; 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. 
K r ü s t ö - N a g y I s t v á n , polgármester. 

Budapest, 
Deák Ferenc—utca 5. 

Rimaszombat, 
gömöri Iparbank liárában 

B A Ü M J Ó Z S E F 
férfi ruharaktára. 

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

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

közöltetnek. — Vidéki meqrendelések utánvét msllstt 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. tettes járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság-

nak 1876. évi szeptember ló-én kelt UJ44. száin alatt kelt végzése 
folytán közhírré tétetik, miszerint: S v á b J a k a b csongrádi lakos-
nak, Bihari János és cunek nej« Berezvai Julianna, — Gödri Ma-
gy.ir István, — Gila Márton, — Muzsik András és ennek neje 
B.usa Borbála és Berk. cz István szegvári lakosok ellen, 66,000 frt 
és járuléka iránti végrehajtási ügyében. 

1) Bihari Jánosnál lefoglalt s 230 frtra becsölt tehén és lo-
vakból álló ingóság. 

2) Gödri Magyar Istvánnál lefoglalt és 187 frtra becsült lo-
vak tehenek, ii? ók és kocsikból álló ingóság. 

3) IJerkecz Istvánnál lefoglalt és 58 frtra becsült lovak, ko-
csik és lószerszámokból álló ingóság. 

4) A szegvári sápi nyomáson levő szélmalomból és a mellék-
épületekből Bihari Játiufl és Muzsik András tulajdonához tartozó 
1041 frt 67 krra becsült % része. 

5j A szegvári nyomáson, a kis Keresztesnél levő 688. számú 
szélmalomból és a mellék épületekből Bihari János tulajdonához 
tartozó 750 frtra becsült fele része. 

6) A szegvári réten levő szélmalomból és mellék épületek-
ből liihari János tulajdonához tartozó 625 frtra becsült fele része. 

7) A szegvári 194. számú telekjkönyvben 1787. hrsz. alatt 
1 1 2 3 9 W hold, Bihari János tulajdonához tartozó 55 frt 50 krra 
becsült legelő. 

8) A szegvári 1489. számú telekjkönyvben n 4 4 / a hrsz. alatt 
5"%000 hold, Bihari János tulajdonához tartozó 1287 frt becsült 
% telek föld. 

9) A szegvári 1491. számú telekjkönyvben , 1 4 4 /b hrsz alatt 
Mrt®/I6lh, hidd, Bihari János tulajdonához tartozó 1287 frtra becsült 
% telek föld. 

10) A szegvári 1578. számú telekjkönyvben 1145 hrsz. alatt 
10®ft0/l60, hold. Bihari János és Berezvai Julianna tulajdonához 
tartozó 27»>6 frtra becsült */4 telek föld és tartozékai. 

11) A szegvári 1615. számú telekjkönyvben 1567. hrsz. alatt 
10>«o / i 6 0 0 hold, Bihari János tulajdonához tartozó 337 forintra be-
csült legelő. 

12/ A szegvári 1624. számú telekjkönyvben 1786. hrsz. alatt 
113!>91600 Bihari János tulajdonához tartozó 58 frt 50 krra 
becsült sápi legelő. 

13) A szegvári 1627. számú telekjkönyvben 1789. hrsz. alatt 
3W8/I6OO hold, Bihaii János tulajdonához taitozó 105 frt 50 krra 
becsült legelő. 

14) A szegvári 1732. számú telekjkönyvben 15GS. hrsz. alatt 
IÖÖO hold, Bihari János tulajdonát képező 169 forintra becsült 

legelő. 
15) A szegvári 1719. számú telekjkönyvben 1571. hrsz. alatt 

1273 nszög öl. Bihari János és neje Berezvai Anna tulajdonához 
tartozó 25 frtra becsült szőlők aljábani legolő. 

16) A szegvári 459. számú telekjkönyvben 475. hrsz. alatt 
Gödri Magvar István tulajdonát képező 500 forintra becsült ház 
és tartozékai. 

17! Ugyanazon telekjkönyvben 954. hrsz. alatt Gödri Magyar 
István tulajdonához tartozó 1O8ü'/16u0 hidd, 2186 frtra becsült */4 
telek föld és tartozékai. 

18) A szegvári 595. számú telekjkönyvben 730. hrsz. alatt 
310 nszög öl szőlő Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 25 frt 
75 krra becsült fele része és tartozékai. 

19) Ugyanazon telekjkönyvben 744. hrsz. alatt 358 nszög öl 
szőlőből Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 1;'» frt 50 krra 
becsült fele része és tartozékai. 

201 A szegvári 1113 számú telekjkönyvbe 1927. hrsz alatt 
i^'Vicoo hold legelőből Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 
507 frt 50 krra becsült % rész. 

21) Ugyanazon telekjkönyvben 2173 hrsz. szám alatt t t995/i6oe 
hold nádasból Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 100 frt 
41% krra becsült 5 'f) rész. 

22) Ugyanazon teb kjkönyrben 289? hrsz. alatt 702 nszög; 
öl Káposztásból Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 11 frt 
66% krra becsült rész. 

23) A szegvári 1827. ssámu telekjkönyvben 976 hrsz. alatt 
lO s o ®/i600 hold földből Gödri Magyar l i tván tulajdonához tartozó 
1611 frt 3 7 k r r a becsült 0 , rész. 

24) A szegvári 118. számú telekjkönyvben 121 hrsz. alatt 
jegyzett Gila Márton tulajdonához tartozó 700 frtra becsült ház és 
tartozékai. 

25) Ugyazon számú telekjkönyvben 995 hrsz. alatt 21 hold, 
Gila Mártou tulajdonához tartozó % teUk ftjld. a rajta levő szél-
malom és egyéb tartozékai, melyek összesen 53"J3 frt 50 krra van-
nak becsülve. 

26) Ugyanazon telekjkönyvben 1915. hrsz. alatt 6 ^ o a hóid, 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 forint 50 krra becsült berki 
legelő, 

27) Ugyanazon számú telekjegyzőkönyvbeu 2161. hrsz. alatt 
-220/i6oo hold,' Gila Márton tulajdonához tartozó 158 frt 50 krra 
beesült nádas. 

28) Ugyanazon szánni telekjkönyvben 2911. hrsz. alatt 936 
nszög öl, Gila Márton tulajdonához tartozó és 19 forintra becsült 
Káposztás. 

29) A szegvári 605. számú telehjegyzŐkönyvben 965. hrsz. 
21 hold, Gila Mártán tulajdonához tartozó 3865 frt 50 krra becsült 
% telek föld. 

30) Ugyanazon számú telekjegyaőkönyvben 1914. lírsz. alatt 
6 7 8 4 / 1 6 0 0 hold, Giia Márton tulajdonához tartozó 811 frt 50 krra 
becsült berki legelő. 

31) Ugyanazon számú telekjegyzőkönyvben 2160. hrsz. alatt 
-a2,l/i60ft hold, Gila Márton tulajdonához tartozó 258 frt 50 krra 
becsült nádas. 

32J Ugyanazon számú telekjkönyvben 2912. hrsz. alatt 936 
nszög öl terű, Gila Márton tulajdonához tartozó 19 forintra becsült 
Káposztás. 

33) A szegvári 2035, számú telekjkönyvben 281 hrsz. alatt. 
Berkecz István tulajdonához tartozó s 400 fonntra becsült ház és 
tartozékai. 

34) A szegvári 403. számú telekjegyzőkönyvben b9S/a hrsz. 
alatt 10S 0 /1 6 0 0 hold, Berkecz István tulajdonához tartozó 2405 frt 
50 krra becsült % telek föld. 

35) Ugyanazon szánni telek jegyzőkönyvben 2 0 0 ' /a hrsz. alatt 
3392/i«oo hold, Berkecz István tulajdonához tartozó 405 frt 50 krra 
b se Miit nádas. 

86) Ugyanazon számú telekjegyzőkönyvben 2 2 3 4 t>. hrsz alatt 
l l 3 4 / 1 6 0 n hold, Berkecz István tulajdouához tartozó 79 frt 50 krra 
qeesült nádas. 

87) pyanazon szátnu telekjegyzőkönyvben 27~y'»>. hrsz. alatt 
460 nszög öl. Berkecz István tulajdonához tartozó 9 frt 50 krra 
becsült Káposztás. 

38) A szegvári 1379. számú telekjkönyvben 2221 hrsz. alatt 

n o/i600 hold, Muzsik Audrás tulajdonához tartozó 77 frt 50 krra 
becsült nádas. 

39) A szegvári 2049. számú telekjkönyvben 3044. hrsz. alatt 
234 nszög öl, Muzsik András tulajdonához tartozó forintra becsült 
Káposztás. 

40) A szegvári 2148. számú telekjkönyvben 2771. hrsz. alatt 
234 n«zög öl. Muzsik András tulajdonához tartozó 5 Írtra becsült 
Káposztás. 

41) A szegvári 1530. számú telekjkönyvben l l 4 2 /b. hrsz. alatt 
5400/16i>„ hold földből Muzsik András tulajdonához tartozó 673 frtra 
becsült fele rész. 

42) A szegvári 2043. számú telekjkönyvben 2220. hrsz. alatt 
1140. nszög öl, Muzsik András és neje tulajdonához tartozó 51 frtra 
becsült nádas. . 

1876. évi december 14-ike, szükség eaetén 1877-ik évi január 
15-ik napján délelőtt 9 órai or Szegvár község közházánál nyilvá-
nos árverésen a legtöbbet Ígérőnek, a következő feltételek mellett, 
bíróilag el fog adatni. 

43) Mindenik részlet számú birtok külön fog elárvereztetni. 
44) Árverezni kivánók tartoznak az árverezendő birtok rész 

let becsárának 10%-t.óliját készpénzben vagv ovadékkép-m papírban 
a kiküldött közéhez letenni, végrehajtató felperes azonban bánat-
pénz nélkül is árverezhet. 

45) Vevők, ha az maga felperes lenne is, tartoznak a vétel-
ár y3-nd részét az árverés napjától számított 30 nap, másik l/3-ad 
részét 90 nap, harmadik Vá-ad részét 180 nap múlva, mindenkor 
az árveréstől számított 6% kamataival együtt, kiküldött vegrehajtó 
kezéhez lefizetni, — a bánatpénz az etaö részletbe fog számíttatni. 

46) Vevő a megvett birtokhak azonnal birtokába és haszná-
latába lép, a birtok terhei őt illetik, azonban a tulajdonjog beke-
belezése csak a vételár teljes lefizetése után fog hivatalból esz-
közöltetni. 

47) Tartovik vevő az árverésen vett ingatlanon levő épüle-
teket, azon időre, mig a vételár teljesen 1< fizetve nem lesz, tőzkár 
ellen biztosítani, annak elmulasztása esetében minden történhető 
károkért ó felelős. Az árverésen vett birtok átírására vonatkozó 
illetéket vevő viselendi. 

48' Amennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének 
eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyi-
kének kérelmére, a pprts. 459-ik §-a értelmében vevő veszélyére 
és költségére — a befizetett össsieg elvesztése mellett — ujabb ár-
verés alá boesájtatni és csupán egy határidőnek kitűzése mellett, 
az előbbi beesáron alul is el fog adatni. 

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

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság 
székhelyén, vagy ennek közelében laknak, fölhivatnak, hogy a vé-
telárfölosztás alkalmávali képviseltetésök végett, ezen hatóság szék-
helyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az el-
adásig jelentsék 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 vé lnek, 
ezennel felhivatnak, hogy igéuykereseteiket e hirdetmény közzété-
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 25. napján. 
A i g n e r I m r e , bir. végrehajtó. 

K O V Á C S E L E K , 
gy köz- és vál tó-Ugyvád. 
y j lakását a Ki»piacról folyó bó 17-én 

Abafy László u rnák I t zöldfa-mteai 
házába teeiidi át. 

A szentesi rom kath. p lebénia tu la jdo- i 
nához tar tozó, kis tőkei 2 -od j á r andósága , | 

78 ho ldbó l á l ló t a n y a f ö l d , 
3 e g y m á s után köve tkező évre, kedvező I 
feltételek mellett, haszonbé rbe k iadó. 

É r t ekezhe tn i : Pintér Jánossa l . IV. t. 

R S I N I » S R JAKAB, hites ügyréd, 
tisztelettel tudat ja a n. é. közönséggel, miszerint 

ügyvédi irodáját 
Szentesen, Füehsl József urnák 1. t. 231. sz. a. 

házában f. évi okt. hó első napján megnyitotta. 

Ü z l e t h e l y i s é g - v á l t o z t a t á s. 
Van szerencsém tudomására hozni a nagyérdemű közönségnek, miszerint 

vegyes kereskedésemet és a nagy tőzsdét, 
Ipj saját házamba, a volt Weisz Márton-féle házba tettem át. hol is mindenféle fűszer, rövidáruk norinbergi, férfi, nó'i és gyermek-cípök, 

edény és üveg jutányos áron és pontos kiszolgáltatás mellett kapható. — Midőn a nagyérdemű közönségnek eddig tanúsított bizalmáért 
köszönetemet nyilvánítom, kérem továbbra is becses pártfogásukat. CíZUkkermann B e r n á t . 

Ü Z L E T H E L Y I S É G V Á L T O Z T A T Á S I 

Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tu-
domására, miszerint üzletemet a Weisz házból dr. 
Pollák Sándor házába, Czukkermann Bernát eddigi 
bolthelyiségébe — tettem át. 

A t. közönség becses pártfogását továbbra is 
kérve, vagyok tisztelettel Szentesen, 1876. okt. 14. 
i~2 W e i s z Bernátné. 

Alulirot t t isztelettel t u d a t o m a n a g y é r d e m ű közönségge l , 
miszer int asztalos üz le temet , mely a szegedi orsz. kiáll í táson 

PST érdeméremmel 
lett k i tünte tve , Szentesen, vásárhelyi utca, Horvá th Bál in t h á z á b a 
t e t t em át. 

E l fogadok megrende léseke t mindenfé le épület , b ú t o r - és 
bolt i be r endezések re ; úgysz in tén m i n d e n n e m ű javí tás t és b ú t o r -
tisztítást a l e g j u t á n y o s a b b áron. "TBH 

Fapp K á r o l y , asztalos. 

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


