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Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, egy iveu. 

E lap szellemi részét il lető 
közlemények a szerkesztő-
s é g h e z ^ pénzküldemények 
a kiadó-hivatalhoz külden 

dök . Vegyes tartalmú hetiközlöny. 

V i s s z h a 11 g. 
11. 

A kérdés alatt álló gazdasági szaktanfolyam 
létesítésének mikénti keresztül vitele tá rgyában 
sem látunk fölöslegesnek egyet mást elmondani, 
annyival is inkább, mivel a tervkészitő bizott-
ság egyik másik tagjától ez ügyet illetőleg, oly 
forma tervet hallottunk, melynek alapján léte-
sítendő gazdasági szaktan folyamra, azután akár 

jAöre keresztet vethetünk. Mert hiszen szerintünk ér 
az egész intézménynek minden jövője attól íügg, 
hogy a szervezésnél a helyi viszonyok szemmel 
tartása mellett a fő suly helyi igényeinkre le-
gyen fektetve. S e tekintetben, ha itt a kezdet-
nél már az első és legfontosabb lépés el leend 
hibázva, mindent el fogunk érni, az az el fog-
juk érni, hogy lesz gazdasági szakintézetünk, 
de egyátalában nem azt, mit ez iutézményuyel 
elérni óhaj tunk. Nevezetesen lesz ugyan iskolánk, 
hol földmivelő ifjaink a gazdasági tudományból , 
helyi gazdálkodási viszonyainkban szigorúan 
megkívántató elő ismereteket, egy jó szaktanár 
vezetése mellett, e lsaját í that ják: de nem fog lenni 
ez intézetnek annyi tanítványa, mennyire ez in-
tézményhez íüzött méltó és jogos várakozás szá-
mított, — ugy hogy az intézetet látogatók lét-
száma, csak távolról sem fogja megütni azt a 
mértéket, mely — ez intézmény fölállítása és 
föntartásával járó költségek kiadásával szemben 
— közös művelődési szempontból — egy ujjá 
teremtett nemzedék műveltségében nyúj tana kárt 
pótlást. Szerintünk ez eset fog beállani, ha min-
többfcktőí hallottuk tervezni, ez intézetet a hely-
beli polgári íiiskolával, oly formán kötnék ösz-
sze, hogy a növendékek, kik a gazdasági szak-

tudományra akarnák magukat kiképezni, elő-
ször a helybeli polgári iskolában végeznék el 
a 4 első osztályt, azután, tehát az elemi isko-
lákat elvégezve még négy év múlva érnék el 
azt^az osztályt, hol a gazdasági tudományból 
oktatást nyernének. Igy a helybeli polgári is-
kola V-ik o#ztályával lenne egybe kapcsolva az 
egy évig terjedő gazdasági szaktanfolyam. Kö-
rül— belül oly formán lenni e szervezet meg 
teremtve, mint a hód-mező-vásárhelyi gazdasági 
intézet létesíttetett, melynek ily szervezet mel-
lett, mint tudjuk a nagy népes Hód-Mező-Vá-
sárhelyen sincs még korántsem annyi tanítvá-
nya, mennyi, e nálunk mindenesetre nagy hord-
erejű iutézméuy mellőzhttlen szükségét minden 
okadatolás nélkül a növendékek létszámában iga-
zolná. S ná lunk? 

Nálunk ilyen forma szervezet mellett még 
csak teugetni sem lehet ez intézet életét, s oda 
fognánk vele jutni, hogy a föld mi velő közön-
ség érdekében, közköltségen fölállított gazdasági 
iskola látogatói legfölebb néhány jobb módú 
polgártársunk gyermekeiből, tehát évenkint öt 
tíz növendékből állanának. S igy a gyakorlat 
a legélesebb ellentétbe lesz állítva a gazdasági 
iskola szükségességével, dacára hogy ez intéz-
mény szükségét, üdvös hivatását ma már még 
legközönségesebb töldmivelőink sem vonják két-
ségbe. I lyen formán a helyben létesítendő gaz-
dasági intézet szükségét senki sem látja. Szen-
tesen a lakosság 9/io részét földmivelő képezi, 
ért jük itt azokat, kik semmi mással nem foglal-
koznak, mint földuiiveléssel, de hiszen ezen ki-
vül nálunk az iparosság, sőt még a hivatalno-
kok nagyobb része is kisebb nagyobb mérték-
ben űzi a gazdálkodást, ugy, hogyr nálunk egyTéb 

T Á K G 1 , 
Szentes múltjából.1) 

I I . 

Nagy megnyugta tására szolgált a hazavergődött 
bu jdosóknak , hogy annyi vér á rán szerzett hazajöve-
telük inegboszulására tnár sein ideje sem alkalma nem 
volt a gyulai töröknek, mort 1694 ik év november ha-
vában Gyula vára teljesen körül volt zárolva az egye-
sült hadak által s 1695. év január 9 éo már ki is vo-
nul tak belőle a törökök. De ha el mult is a török bo-
szujától való félelem, megmaradt a német zsoldosok 
zsarolása, kegyet lensége és azon aggodalom, hogy az 
t-^vre növekedő adó és a ka tona ta r tás terhei végin-
ségre fogják jut ta tni Szentest is, mint ahogy koldus-
botra ju t ta t tak már annyi községet. Legterhesebb adó 
volt — a földnépére — a német ka tonaság élelmezése, 
melyet „porc iókban" vetet tek ki, ami által aonyira 
emelkedet t az adómennyiség, hogy egy por tára már 
1685-ben 40 forinton fölül esett a fizetni való, mig pár 
évvel ezelőtt 3—4 forint volt az adó egy porta után. -). 

Mindazonáltal szeinbetiinőleg szaporodott Szentes 
lakossága, mely körülmény — a fentebbiek dacára — 
abban leli magyarázatá t , hogy a más vidékeken zak 
látott protes tánsok és különösen az 1686 ik évben el-
pusztult környékbel i községek református lakosai kez-
det tek ide szállingózni, kik csekélyebb számmal voltak, 
sem hogy külön-külön saját puszta községeiket meg-
ülui merték volna, s igy mindannyian Szentesre köl-
tözködtek és idevaló lakosokká lettek, miáltal Szentes 
tekintélyes faluvá népesedet t ahozképest , hogy 1670. 
év előtt alig 150 házból álló fa lucska volt. 

Megnépesedvén a község, a környékbel i puszta-
községek par lagon lévő, gazdát lan földeit kezdette a 
lakosság használat alá venni, a mire a beköltözöttek 

») Lásd a „Szentesi Lap u 1877. évi 1-ső számát. 
2) Egy portára számíttatott 4 oly jobbágy, kinek legalább 

4—4 ökre volt, vagy 8 két—két ökrös, vagy 16 zsellér. 1685-ben 
4 millió 800 ezer frtba került az országnak a katonaság élelmezese 
és szállásolása, 1687. után pedig a katonák és hadibiztosok eppeu 
ugv bántak a néppel, mintha ellenség földén lennének s az ado-
niennviséget ez időkből meg sem lehet határozni. Horv. Magy. tört. 

szinte jogot formáltak, mivel a birtokos nemesség mind 
idehagyta birtokait . De különben is Szentesnek oly 
végtelen kicsiny határa volt, mely nem is lett volna 
elégséges arra, hogy a közönség, annak jövedelméből 
különböző terheit elviselhesse, igy is még évtizedek 
multával törlesztette Hevesmegye pénztárába j á ró tar-
tozását. *). 

1695 ik év végén pap nélkül maradtak a szente-
siek. Itt szükséges megjegyezni, hogy ezen időben az 
egyház teljesen össze volt forrva a községgel, miután 
még a j >val későbbi időkben is, nem volt más egyéb 
hitfelekezet Szentesen a helvetiai hitvallás követökuél 
és igy az egyházi ügyeket is csak azon elöljáróság 
teljesité, mint a melyik, a község egyéb ügyeinek elin 
tézésére volt hivatva. Nincs nyoma a reánk maradt 
jegyzetekben, hogy vájjon elhalt e Rozgonyi pap, vagy 
pedig más nyugalmasabb ekklézsiába költözött, csak-
hogy az elöl járóságnak lelkészről kellett gondoskodnia . 
Meghívták te.iát pap jukuak Páti Miklóst, az ekklézoia 
nélkül maradt bődi papot, ki még mindig N. Kőiflsön 
élt, mint iskolamester. Páti Miklós elfogadta a szente-
siek meghívását s már a következő 1696. év mártius 
10-én igy irta be nevét a t raktus j egyzőkönyvébe : 
„Nicolaus Páti, minister de >Sentesiensis.u 

Így jutot t isiuét ekklézsiába a sokat szenvedett 
Pát i Miklós, ki tudománya, jeles készültsége és min-
denkivel bánnitudó szeretetreméltósága által csakhamar 
kedves papjává lett a szentesieknek, s aki életének 
eddig való szenvedései által méltán kiérdemelhette 
volna a sorstól, hogy itt végre nyugalmat és békessé-
ges életet talál jon. 

De más volt beirva a sors könyvébe mint a szen-
tesiek, mint Pát i Miklós számára, mert az 1697-ik év 
szintén a gyászos emlékű évek sorába jegyeztetett . Ez 
évben ugyanis, Vásárhelyről futó menekültek hozták a 
rémhírt, hogy egy tatárcsapat betört Vásárhelyre. Azt 

3) Csongrádmegye az 1647-ik évi országgyűlésen hozott lOS-ik 
törv. cikk által Hevesmegyéhez csatoltatott s ezzel összekapcsolva 
maradt 1687-ik évig, midőn liorsódniegyéhez lett kapcsolva, Falu-
gyai. Magy. orsz. leguj. leirása. — Még 1725. év 110v. 1-től 1726. 
év október végéig Szentes adója 7 1

t 6 rész porta után igy volt a 
költségvetésbe: 1 porcióba 2751 forint 5 dénár; II házi sziikség-
let 630 forint 41 dénár; III llevesmegye követelésébe 397 foriut 
16 dénár. 

Hirde té s i árak: 
A h á r o m hasábra ter jedő 
petitsorért egyszeri hirdetés 
nél 18 kr . ,a k é t hasáboséit 
12 kr., az e g y hasábosért 

6 kr. számíttatik. 
A „Nyilt-téru-ben a három 
hasábos petitsor igtatásidi ja 

lí> kr. o. é. 
Bélyegdij minden egyes be-

igtatásnál 30 kr. 
Bérmentetlen levelek uem 

fogadta tnak el. 

foglalkozása mellett majd az összes kozön-ég 
földuiiveléssel foglalkozik. Ezt azért emeltük itt 
ki, mert ez bizonyítja leginkább Szentesen egy 
fölállítandó gazdasági intézet szükségességét s 
üdvös hivatását azon esetre, ha a szervezésnél 
a tervkészítők oda törekszenek, hogy ez intézet 
a legközönségesebb gazdaember gyermekének 
is hozzáférhetővé legyen. 

Szerintünk ezt csakis az által lehetne elérni, 
ha ez intézet oly formán szerveztetik, hogy midőu 
a gyermekek a négy elemi osztályt elvégezték, 
a polgári iskola első osztálya helyett egyenesen a 
gazdasági tanfolyam előkészítő osztályába men-
nének. — Igy az igaz, hogy kevés volna az 
egy évi tanfolyam; (mivel véleményünk szerint 
ez egy évi tanfolyam azon esetére is kevés, ha 
a növendékek elébb a polgári iskola négy első 
osztályát is elvégezték) mert első évben vagyis 
az előkészítő osztályban szerezuék meg a növeu-
dékek a gazdasági tudomány alapját képező vegy-
tani előismereteket, s midőn erre az első évben 
már némileg el lennének a növendékek készítve, 
ugy a második évben kezdené meg azután az 
illető szaktanár, különösen a helyi gazdálkodási 
viszonyok alapján az átalános gazdasági tudomány 
tanítását. 

Nagyon természetes, hogy mi az egész in-
tézményitől csakis azon esetre várunk valami 
eredményt, különösen gyakorlati hasznot, ha a 
gyermeknek, az iskolában elméletileg szerzett 
ismereteit, egy, ez intézménnyel egyideiileg léte-
sített mint gazdászat segítségével, a gyakorlat-
ban nyujt tot t tapasztalatok által lesz támogatva. 

Tehát mi e gazdasági szaktanfolyam sike-
rét sok tekintetben a minta gazdászattól tesszük 
függővé. Különben e minta gazdászat fölállitásá-

már jól tudták a szentesiek, hogy a tatárok látogatás 
ugyanegy a rablás, gyilkolás és rabságba való elhur-
coltatással. Pár óra alatt útra készen állt az egész 
lakostág. Mindenki sietett közelében eső és mozdítható 
tula jdonát magához venni, sőt még arra is időt vettek, 
hogy a templom csonka- tornyában lévő egyetlen ha-
rangot levegyék *) s ugy menekül jenek a bizonyos ve-
szedelem elől. 

Meglehet, hogy Páti Miklós nem tartotta biztoa 
menedékhelynek ez alkalommal Sz. Ilonát, de az is 
meglehet, hogy Szentes menekülő népével akar ta be-
népesiteni régi ekklézsiáját, és azért vezette egyháza 
népét xBőd romjai közé. 

Es alig hogy leszállt a menekülők lába nyomán 
fölvert por, a rabló tatárcsapat valóban berontott Szen-
tesre. Fokozta dühöket , hogy az egész falut üresnek 
találták és ekkor már a bődi magas parton álló szen-
tesiek idehajiyott házaik és templomjuk tetejéről föl-
csapó láng fényénél haj that ták álomra fejőket. 

A rabló latárok a mily gyorsan jö t tek oly gyor-
san távoztak, hirdetvén itt j á r toka t a rommá égetett 
falu puszta házai. 

Távozásuk után azonnal haza költözhettek volna 
a szentesiek, de ezen év julius havában szavojai Eugen 
herceg vette át az egyesült hadak fővezérségét s a 
katonaságnak, a fúldnépe ál taj való közvetlen élelme-
zése annyiban lett megváltoztatva, hogy az „élelmi 
porciók" pénzbeli megváltása részben megengedtetet t 
s az élelmezés eszközlése a kincstár közbejöttével vál-
lalkozóknak adatott át. Ily vállalkozó volt Haruckern 
János György, egy linci pékmesternek fia, ki Szentesre 
szállásolta be magát és sütőkemencéit a Tisza par t já -
hoz közeleső, azon magasabb téren épitteté, hol később 
Picska falu nevezet alatt halásztelep alakult. Ezen élel-
mezési telep fedezésére kellő számú német ka tonaság 
állott rendelkezésére I la ruckernnek , a katonasággal 
való közvetlen szomszédság helyett pedig inkább tűr-
ték a szentesiek a bődi lakás nyomorúságait . 

*) E haraug 1638-ik év óta volt a szentesiek birtokában n 
minden futásuk alkalmával magukkal hurczolták; német tölirás és 
ezen név volt raj ta: Pója Lőrinc. Ezen több kegyeletre érdemes 
régiséget 1794-ik évben az elöljáróság, Multyáu nevű harangönto 
oláheigánynyal összetörette és beolvasztatta azon 9 mázsa 6ü fon-
tos harangba, melyet 1799-ben újra kellett önteni. K. B. jegyzése. 



hoz a városnak van telke, melyet 50-ven vagy 
100 holdas tagban az alsó vagy a fölső csorda-
lárásból vélünk kihasithatónak. S e szakszerűen 
berendezett mintagazdászat nemcsak növendé-
keink fölfogását volna hivatva ébreszteni ápolni; 
d- tanulhatnának azt megtekintve s szemmel 
tartva az apák is, s látva az okszerű számítá-
son épülő gazdálkodás élő mintaképét, s ennek 
sikerét, hasznát, bizony ösztönül szolgálna ez 
átalánosságban a* utánzásra. 

No de mindezeket, — melyek mindenesetre 
üdvös következménye leendenek a szóban lévő 
intézmény létrehozásának — elejtve, mi a gaz-
dasági intézet létesítésétől, csakis azon esetben 
várunk sikert, ha ez az elemi iskolával lesz szoros 
kapcsolatban. Igy hisszük, sőt meggyőződésünk, 
hogy ez intézet népes, gazdagon látogatott lesz; 
mert hiszen 12-13 éves gyermekéi, gyermeke 
jövőjének jól felfogott érdekéből még, a legegy-
szerűbb föjdmlveiő is szívesen bocsátja iskolába; 
mert e gyermeknek különben még nem is veheti 
valami sok hasznát saját gazdasága körül; de 
egészen ellenkező fordulat fog beállani, ha az 
elemi iskolákat végezve, még vagy 5 évig kell 
járatni a növendékeket, hogy a gazdasági inté-
zetből kikerüljenek. A kik helyi viszonyainkat 
ismerik, kétségbe vonhatlanul be fogják látni, hogy 
ez esetben különöséén a foldmivelŐk gyermekei 
számára legnagyobb részben hozzá férhetlen le 
endene ez intézet. Kétség kivül áll az is, hogy 
10 12 éves gyermekek még nem bírnak azon 
kellő értelmi alappal, melyen egy komoly szak-
tudomány épületét maradandó szilárdsággal ösz-
87ealkotrii lehetne. Ebez minden esetre meg-
kívántatik az értelmi megállapodottság bizonyos 
foka. — Ez minden képen számottevő ok marad; 
de ellenkező esetben meg, — tekintve helyi 
viszonyainkat, kellőleg még csak nem is lehet 
indokolni s mondhatjuk száz és ezer ok áll a 
gazdasági intézet szükségével szemben. 

Városunk országgyűlési képviselőjétől kaptak 
az alább következő sorokat: 

Tisztelt hazafi ! 
A ceglédi küldöttség utazása, minden körülményt 

tekintetbe véve, oly történelmi tény, melynek, mint Kos 
sutli maga mondá, alig van páij . i a történelemben. 

Kien küldöttség eredetét, létrejöttét, minden moz-
zanatával együtt, megörökíteni és a történelem számára 
fentartani sokak fölszolitására vállalkoztam én, ki a 
küldöttséget kisértem. 

E célból minden idevonatkozó adatokat , beszé-
deket és okmányoka t egybegyűj tve , azt a kellő leírás-
sal együtt, egy röpiratba foglalva, képekkel febr. hó 
folyamában kiadni szándékozom. 

A röpirat finom papírra nyomtatva, diszes ' kia-
dásban, eredeti képekkel ellátva fog meejelnni . 

A íőcél a röpirat elterjesztése lévén, a lehető 
legolcsóbb áron, 50 krral fog egyes pé ldány adatni. 

Hogy a tömeges megrendelések Írh» tővé tétesse 
nek, azok elárusitásánál a kiállítási árijr leszálltunk. 
Ugyan is : 10 példány 4 frt. 50 k r . ; 100 példány 40 f r t . ; 
500 példány 175 f r t . ; 1000 példány 300 frt. 

Kérem legyen szives e czélt tehetsége s befolyása 
szerint elo mozditarii s a febr. hó folyamában okvet-
lenül megjelenő röpira t ra minél több aláírót gyűjteni . 

Kérem az aláírók névsorát nekem tá jékozás végett 
mi hamarább beküldeni, A megrendelt példányok 
posta utánvétellel küldetnek meg. 

Budapest febr. 4. Maradváu őszinte hazafitársa 
S i m o n y i E r n ő. 

E műre nálunk már eddig is többen fizettek elő; 
azok számár , kik e müvet könnyű móddal közvetíté-
sünk foly:án szándékoznának megrendelni, szerkesztő-
ségünkben és a nyomdában is aláírási ivet tar tunk nyitva. 

F ö l h i v á a 
Szentes gazdálkodó közönségéhez! 

Régi s ezerszeresen indokolt paníbz az, hogy a 
mai kor követelményével szemben, különösen a föld-
mivelő osztálynak legkevésbbé nyujtat ik alkalom, hol 
társadalmi hivatásából kifolyólag cselekvési szakmájá-
hoz mulhatlanul megkívántató ismereteit, könnyű mód-
dal társadalmi uton gyarapi tha tná . 

S midőn ennek szükségét ma már mindenki be-
látja, B már magában indokolt köz fölfogás, az, hogy 
a magyar földmivelő szakképességétöl nem csekély 
részben függ nemzeti anyagi jobb létünk jövője, s mi 
dőn tett nélkül minden nappal egy napot veszítünk el 
jövőnk, gyermekeink rovására, ezt tudva s helyzetünk 
jól fölfogott érdekeit szemmel tartva, aiólirottak áta-
iánossÁgban föihivjuk a szentesi gazdá lkodó közönsé-
get azon körülményre, hogy a tavaszi munkaidő ki-
nyiltáig, mai naptól kezdve minden héten háromszor, 
tehát vasárnap, hétfő és csütörtöki estéken fél hattól 
nyolc óráig a városi tanács teremben a gazdasági tu-
dományokból népszerű előadások fognak tartatni, melyro 
a gazdálkodó közönség figyelmét minél számosabb 
megjelenés végett hívjuk föl. Az előadásokat Szívom 
Béla tanár ur tar t ja , különös súlyt fektetve a vegytan 
és természettan azon jelenségeire, melyeknek ismerete 
az okszerű földmivelés alapfeltételeit képezi Közben-
közben a gazdasági tudomány egyik másik ágairól 
más szakértők is fognak előadást tar tani . 

A mai nap tar tandó eiőadás délután 4 órakor 
fog kezdődni. 

Kristó Nagy István, Szeder János , Rác János , 
Pataki Imre, Pataki József, ifjú Szabó János , K. Nagy 
Imre, i f jú Nagy István, Tusnádi János , Kristó Nagy 
Imre, Kr.-Nagy Pál, K.-Szabó Bálint, Bálint János. 

Miu'án a sütőkemencék itt állíttattuk föl, ezáltal 
eddig nem tapasztalt pénzforgalom fejlődött ki az egész 
környéken, mert a lakosság jó áron adhat ta el gabo-
náját , a tiszai malmoknak pedig épen bő keresetük 
nyilt. Ezen forrásból nyert jövedelem odasegité a szen-
tesi menekülteket, hogy az egyház és iskola körüli 
hiányokat is pótolhassák. Menekülésük alkalmával 
ugyanis az i*koiás gyermekek tanító nélkül maradtak, 
most tehát Halasi Mihályt9) hozták ki a nagykőrösi 
iskolából, aki mint a fiukat, mint a leánygyermekeket 
együttesen tanította azon időig, mig nem begyőzte az 
elöljáróságot, hogy ő ugyan j ó erkölcsű, szelíd lelkű 
ember, dz vajmi kevésre tudja tanítványait oktatni, 
miért is meghagyandónak Ítéltek leányok tanitójának, 
kiket úgysem kellett sem irni, sem olvasni tanítani, s 
fiuk tanítójának pedig Némedi Mihályt hozták, kiről 
egyedül azon följtsgyzÉs maradt , hogy azon gyermekek 
közül, kiket Bödön tanított, később többen vagyonos 
gazdák és becsületes elöljárók váltak, mint p. o. Mol 
nár Mihály, Vecseri Szabó Gergely, Körösi András. 
Csávás Mihály, Pólya Gergely s Médi Mihály, ki hat 
izben vizeit birói hivatalt.«). 

1697. év sept 14 ik napja méltán megünnepelhető 
volna minden magyar által, mert ezen napon az egye-
süithad&k fővezére, szavojai Eugen által kivívott győ-
zelemnek köszönheti Magyarország, hogy a másféíszá 
z »dos törokuralom alól fölszabadult. Igaz, ho^y ezen 
győzelem áital esak az egyik ellenségtől szabadult meg 
az ország és megmaradt — még pedig szintén erőt 
merítve — a magyar alkotmányt szélrombolni vágyó 
bécsi kormány. De mégis csak megszabadult az egyik 
nyűgöző tehertől s minden kitartását és erejét a meg 
inamdi ellenség mestei kedései ellen fordithatá. Eugen-
nak Zontánál vívott győzedelme, végső csapás volt a 
törökre s isten ítéletét látván az eseményekben, ciha 
tár zták magokat a békekötésre. lG98-ik év april ha 
vában már tudatva lett Bécsben a török porta béke 
pontozatai, inig nem oktober hóban összeültek a meg-
hatalmazottak Karloviczon, a békekötó í fölötti tanács-
kozmányra s 1699-ik év j a n u á r végén az egycsség 

5) Miután igen kis termetű ember volt, a lakosság csak „Kis 
Halasinak" hívta. 

•j Bíró rolt 1738, 1744, 1745, 1747, 1748, 1751-ik években. 

meg is köttetett , egy pontban 25 évre állapítva meg a 
béke időtartamát. 

A béke megköttetett ugyan, de a ka tonaság élel-
mezésének terhétől nem szabadulhatot t meg a nép, s 
az egész vidéknek terhét, az ország sérelmével együtt 
fokozta az, hogy a török hatalma alól visszafoglalt 
helyek, fegyver által hódított részeknek tekintet tek, R 
ahelyett, hogy törvényes megyei Önkormányzat alá 
adat tak volna, katonai kormányzás alá helyeztettek 

El tekintve a fentebbi sérelmektől, a karloviczi 
békekötés mindazonáltal meghozta a szentesiekuck is 
a hazatérés oiajágát . Az 1699. év őszén már a szen-
tesi határban végezték a szentesiek az őszi munkát, 
bár még a telet Bődön húzták ki. I>e amint az 1700 
esztendőnek tavasza kinyílt, az egész község népe át-
hurcolkodott a Tiszán, megnépesitve a puszta Szentest . 

Mint Béládi István szentesi ref. lelkésznek 1747 *k 
évben tett följegyzése igazolja: Tazon időbeli lakosok, 
látván a pogány által elégettetett és elpusztíttatott templo-
muknak romlását, annak köveit megeleveníteni s ujjonnal, 

felépíteni, fedéllel, mennyezettel, székekké' és karokkan 
bölcs mesteremberek által megékesíteni és elkészíteni legelső 
tiszteknek és gondgyoknak esmérvén, ez mostani Seculum-
nak kezdetében 17Öl ik Esztendőben minden szükséges ré-
szeit, a mint elkezdették, ugy véghez is vitték. Meüyekröl, 
mind a mennyezetire följegyeztetett írás, akkori Tiszteletes 
Tanítónak Páti Miklósnak, ugy a Becsületes Tanácsbeli 
akkori személyeknek nevekkel együtt, mind a Tanító szék-
nek elein tölliink is láthatott számok, bennünket eléggé bi 
zonyosokká téttek* 

Ilovid idő alatt ugy fölépült Szentes, ho^y a ta-
tárpuszti tásnak nyomát sem lehetett látni, Nagy Kőrösről 
és Kecskemétről pedig tekintélyes gazdák telepedtek 
ide, kik valóban a lakosság díszéül szolgáltak. 

Es Szentes ú j ra népessé vált, népesebbé lett, mint 
volt va laha! S valóban e helynek ősei, nem ok nélkül 
tették a gyökérről sar jadzó pálmafát a község címe-
révé, mert ime negyedik izben is beigazolva lett e 
cimer symbnlumának igazsága, mely szerint Szentes 
rgyökeréröl újra tenyészik.u Balogh János. 

7) Horváth M. Magy. orsz. tört. 

Városi közgyűlés. 
(Folytatás) 

T. Szerkesztő b a r á t o m ! Azon képen , mint meg-
ígértem volt önnek, referálni fogok ez alkalommal lapja 
t. olvasó közönségének a városi közgyűlésen legyűlé-
sezett fontosabb dolgokról. S cz úttal itt nyilvánságosan 
megígérem barátom uramnak, hogy, ha jelen föllépésem 
kielégitendi várakozását , ugy ezentúl rendesen irni fogok 
becses lapjába . Ami különben e referádám mellett 
még a ján j ló levelemet illeti, az annyiból áll, hogy én 
mint újdonsült journal is ta elöl járójában csak az iroda-
lom dicsőségéért fogok dolgoztatai,1) s ez ma, midőn 
az emberek minden lépésük után azt mond ják hogy: 
„zaplatyeu ! azt hiszem nem meg vetendő a jánla t . Kü-
lönbon e nagy lelkű önlemondásra azon körülmény 
indított ; mert semmi kétségem nincs a felett, hogy mun-
kámért bármelyik szerkesztő is adna valamit. 

Tehát most már tér jünk a tárgyra . 
Azt kü lönben én még elől j á ró j ában kijelentem, 

hogy minden csiri biri dolgot, ami ott a közgyűlésen 
megtöitént, s elő szokott fordulni, most sem, s más-
kor sem fogok leirni; mert hiszen tud ja szerkesztő ba-
rátom akkor o különben komoly dolgokból csupa maxko-
kat csinálnék, s a t. olvasó közönségnek, a helyett, 
hogy tanulna, nevetnie kellene.1) 

Tehát az első tárgy, amihez egy és más oldal-
ról hozzászólások történtek, a szegedi királyi adóföl-
ügyelőnek — egy a városi tanács által a közgyűlés 
elé terjesztett — átirata volt, melyben komolyan uta-
sitva lett a városi hatóság, hogy az illetéki hátralékok 
behaj tására , külön egy vagy két adó végrehaj tót ren-
düljön. E tárgy föiö'tti disputacióból merítettem azon 
szörnyű tapasztalatot, — már nem is tudom, hogy me-
lyik képviselőnek szájáról lebbent el az a pogány szó, 
hogy a város naponta 15 forintot költ adóvégrehaj tóra . 
No barátom uram azt mondom én, hogy a mai nemes 
magyar elégedettség nem fogja többé őseivel elmon-
dani, hogy „Ex t r a hungariam non est vita" ! (Magyar-
országon kivül nincs élet.) Mondták kti lcnben azt is, 
hogy meg kell fizetni az adót annak idején s nem kell 
adóvégrehaj tót tartani. Ezt különben csak egy jó ka-
bátu képviselő mondta, mig az egész testület szomo-
rúan hallgatott. 

A második tárgy Abaffy Zsigmond városi mér-
nöknek, Szentes város közönsége közköltségén föntar-
tott körösi védgátak kiépítésére vonatkozó terve volt, 
melyre mint emlékszem, barátom uram lapja mult 
számában csak ugy röviden rámondta , hogy kitűnő. 
A közgyűlésen azonban ki mondták, hogy mióta a bűn-
bocsánati cédulák ér téke lejárt, azóta a római pápa sem 
csalhatat lan; s a mérnök által készített építészeti terve 
fölül vizsgálására egy küldöt tség lett a közgyűlésből 
k 'nevezve. A kérdéses gátvonal kellő rendbe hozatala 
a városi mérnök szerint 8273 forintba kerülne. Ha azt 
tekint jük, hogy a mult évi vízvédelem alkalmával e 
gátak tatarozása 11000 forintot emésztett föl, hát bia 
az a mérnöki terv nem volna valami költséges. No 
de a közgyűlésen többen azt mondták , hogy azt még 
olcsóbban is ki lehet állítani. P . u. a mérnök a bö-
kényi magas par tokat a viz mosástól tölgyfa palincs-
csai véleményezte megvédeni, s többen azt mondták, 
hogy a tégla olcsóbb is tar tósabb is lenne. Hiszen esi 
nál ják ugy aoiint jobb lesz. Nekem csak az a furcsa 
az egész dologban, hogy a város vízvédelem szempont-
jából a maga gát jai t tatarozgatni a k a r j a s a „bokény-
niindszentiu gáttársulat hallgat mint az Abonyi Krónika . 
Ezt az egész intézkedést csak olyan formának tartom 
idáig, mint aki a tél ellen megveszi a j ó meleg kabá-
tot, de mivel csizmát elfelejtett venni, nem mehet ki 
a házból. No de legalább a városnak esetleg az mog 
maradna elégtételül, hogy nem a város gátjai eresz-
tették el a vizet. Egyik. 

Világ folyása. 
Folyik a világ folyása mint a folyóvíz. 

Váljon hosszú napi fáradalmait kipihenendő alá-
szál-e, a tenger mély csendébe, vagy a felszínen 
maradva az emberi szeszély vihara által fclkor-
bácsoltan továbbra is folytatja zajló kísérleteit? 
Még mindig a napi kérdése. Annyit t udunk : 
hogy mig egyfelől a pénzkérdés csak mindig a 
meder mélyében s igen csendesen halad rendel-
tetése helyére a világ piacára, addig másfelöl a 
vérkérdés kettőztetett lépéssel s már a meder 
felébe csapkodó hullámokkal halad az emberi 
nem irtására. 

x) Nekünk is az volt hossza időn át minden konventiónk. 
Mi különben elhatároztuk, hogy önnek ezen fölül még körmöst ia 
adunk, ha máskor jobban nem kommatisál. Szerk. 

2) Vagy ugy cselekednénk, mint Bécsben cselekedtek ezelfitt 
száz évvel, midőn a színházban valami szomorú darabot játszottak 
a szinlapra rányomták, hogy a játék szomorú leend, azért tudomá-
sára hozatik a közönségnek, hogy nevetni nem szabad Szerk, 



A pénzkérdés egyedül minket érdekel, mely 
még mind e mai napig vajúdik, legalább a fül 
nem hall, a szem nem lát egyebet mint a kétes 
hozzávetéseket s azt is oly zavarosakat, melyek-
ből még azt sem lehet sejteni, ha váljon az oly 
*ok miniszteri találkozások s tanácskozások vég-
eredménye hova dőlhet el. Az osztrák nemzeti 
bank vezérférfiai — melyek ugy látszik, hogy 
az alkotmányban alkotmányt képeznek — azt 
ta r t ják : „csak ugy lehet a bankkérdést megol-
dani, ha a magyar kormány enged." A magyar 
kormány féríiai pedig azt: „hogy az egyezmény 
csak ugy jöhet: ha a bank vezérférfiai enged-
n e k / p^dig a „Peszter Ll.u szerint az eltérés 
igen nagy. Ennyit az egészből, a miből ujryan 
okosok nem leszünk. De ugy látszik, hogy a 
kormány férfiai már érzik a feszült várakozás 
által előidézett általános erkölcsi nyomást, siet-
nek ezen kétes állásból kibontakozni, s mire so-
rai uk világot látnak, a kedvezőtlen, de semmi-
esetre kielégítő tudósítást talán megkapjuk, mint 
előre is az „Ellenőr"-tői megkaptuk — azon több 
izben szellőztetett híreket, hogv a Tisza kormány 
lemondott. Most már várakozzunk, legyünk bé-
ketűrök, hiszen ugy is meg ven irva: „hogy a 
béketűrőké a menyek országa* — vagy a kaloda. 

A véi kérdéssel ugy vagyunk Józsikaként 
mint a mesterségessen betenitott Rigó, hogy akár-
hánvszor elkezdi betanult nótáját, a vége min-
dég a természetadta fütty. Mi is bármerre jártat-
juk gondolatainkat — p. o. a Spanyolországi 
ujoncozási zavarokra vagy a német-farancia 
versegésenkre,mindig visza kell térnünk a „keleti 
kérdésre - amireelmondhatjuk a régi rómaiakkal 
r Hannibal ad portás." — De ki is ámíthatná 
magát azon reményűvel; ho^y Európa hüvelyébe 
teszi fegyverét, amikor az orosz egyre másra szövi 
a hálót, mely terjeszkedési vágyától ingereltetve 
igyekszik Fluvopa nyugalmát feldúlni. — Tegyük 
hozzá a kabinetek határozatlan s féltékeny ina-
guktartását, a szá^ meg százféle kombinációkat, 
amelyekből kibontakozni nem tudnak, a ravasz 
és kapzsi kisebb fejedelmek fontorkodásait, kik 
a zavaros időkben saját céljaikra mindent ki-
aknázni akarnak. Ezek mind megannyi gyupont 
jai s feldúló eszközei a békének. 

Végre Gorcsakoíf már megküldte a hatal-
maknak régen rebesgetett jegyzékét. — Ámít 
eddig csak táviratilag ismerünk s aminek fő lé-
nvege a hatalmakhoz intézett azon kél dés, hogy 
mit szándékoznak tenni most a hatalmak, amidőn 
a porta visszautasította javaslataikat? A hatal-
mak felelete természetesen jó ideig fog magára 
váratni, addig ismét elég tér lesz a találgatá-
sokra, ellenmondásokra. A félhivatalos orosz la-
pok azonban hozzá fogtak műszereik stimroolá-
sához, nehogy azonban elrettentsél* a világot 
hódítási vágyaikkal nasjv lelkűen megígérik, hogy 
a háború lokalizálva lesz. Igy mi magyarok 
nem félhetünk, hogy Kisoláhországon áttörve, 
majd bennünket is felnyársalnak, ha tehát jó-
szívűség nekünk békét hagynak, hagyjuk el mi 
is őket egy időre, s térjünk Törökországba. 

Mint minden ily országos nagy fordulat, 
Törökországban is mindenesetre kétes és lázas 
izgatottság uralkodik, de a török nem tágít, bár 
sürgős és valójában rohamos tevékenységet kell 
kifejteniük, hogy méltatlanul megtámadott hazá-
jukat a ragadozó állatoktól megmentsék, nem 
felejtkeznek meg adott szavokról és az emberiség 
javára célzó törekvéseikről és amilyen tevékeny-
séget fejtenek ki a háborúi készülődéssel, ép oly 
szorgalmassan működnek a reformok kivitelére. 
— Igy már több keresztény helytartót nevez-
tek ki, több helyen megtartották a képviselői 
választásokat, s sürgősen készítik a törvény-
javaslatokat, amelyeket a parliament elébe fog-
nak terjeszteni. 

Nem hiányzik a jóakarat, sem a tevékeny-
ség, de bizony a török kormánynak igen óva-
tosnak kell lenni és lépésről lépésre haladni, ne-
hogy a szított kitörő elemeknek tér nyíljon, s 
minden jó akarat dugóba dőljön; ami már ütö-
geti fel a fejét. Bár hisszÜK s erősen hisszük, 
hogy szokás szerint a megfizetett lapok s azok 
leágazó tudósítói nagyítva adták elő, de mégis 
igen leveretten hatott a koszajnicai eset, ahol az 
alkotmány kihirdetésekor a vakbuzgó mohame-
dánok fegyvert ragadtak, 8 a keresztényeket 
kezdték mészárlani. 

Feljajdul az emberben az érzelem azon gon-
dolata, hogy az ember akit a teremtő ép ész-
szel 8 minden teremtményei fölé teremtett, hogy 
képes ily embertelen tettekre! Ha ezen kárho-

zatos esemény csupán a vak hitben nevelt, s 
vallási fogalmánál fogva „mint igaz hivő" min-
den más ember társától elkülönítve s érzé.^-eg 
azok felett álló mahomedánoknál lehetne tapasz-
talni, még azon reményt keltené, hogy egy 
könnyen megfékezhető s felvilágosodásra haj-
landó fölbujtatott fanatikus nemzet percre okozta 
elragadtatás szüleménye. — De mikor tapasz-
talnunk kell, hogy a sokkal felvilágosodottabb 
nemzetek sorába, mint nálunk az átélt 31 és 
4S-ik években, mint Parisban, mint Barcellonában 
történtek, ahol egyik ugy mint másik bizonyos 
eszmétől elragadtatva ki hagyták magukat ra-
gadtatni az emberiség azon jelszava „szeresd fe-
febarátod^t mint önnön magadat" legszentebb 
érzelméből! és mi ebbe a legszomorúbb? Azon 
fondorkodó tény: hogy a hazafiság, a nemzeti-
ség, a vallás palástja alatt egyes megvesztegetett 
haszonleső kalandozók a józan felfogás hiányában 
szenvedő nép tömegnek gyengéit kipuhatolva: 
azokat czéljaik kivitelére felhasználják — amint 
hihetőleg Bosnyák országba is tőrtént. — Mert 
hiszen réjjen megvan mondva: hogy egy bi-
zonyos oldalrol jön egész balkán félszigetben el-
ágazott ily komiték léteznek, melyek egy intésre 
az ily embertelen mészárlást előidézték, természe-
tesen oda számítva: hogy Európának legyen 
mit bemutatni bár nagyító üvegen át, melynek 
nagyítását abból ÍR lehet követekeztetni, misze-
rint a vérontást kikerülendő 3000 bosnyák — 
kik az osztrák magyar területre akartak mene-
külni — fele az Unnán folyóba veszett, — holott 
az Unnán nem is hajókázható folyó, s inkább 

nagy hegyi pataknak lehet nevezni, mint 
nállunk p. o. a Berettyó, Kraszna, és Laborc, 
s más ily jelentéktelen folyokat. 

Minden más megelőző vagy részletes tudo-
sitás nélkül február 5 én keltezett hivatalos táv-
sürgöny jelenti, hogy Midhát pasa helyett Edhem 
pasa lett a fővezér, és Midhát Konstantiná-
pálvból eltávolíttatott. — Mi lehet az oka? Bi-
zonyossan a Szultán fülét nagyon körül dong-
ták a dongók. — De nem én a szentesi Dongó. 

A közönség köréből. 
T. szerkesztő ur ! 

A „Szentesi L a p u legutóbbi számának a „Hírek" 
rovatában két közlemény jelent meg, mely az általam 
mult hó 31-én rendezet t társas-estélyre vonatkozik. 

Felmentve érzem ngvan magam ily közleményre 
válaszolni, de miután a t. közönség e közlemény által 
félre van vezetve, amennyiben az mondatik, hogy ve-
lem együtt több helvbeli intelligens emberek rendezték 
ezen estélvt, — kijelentem, hogv ezen társas estély ren-
dezésébe senki be nem folyt, hanem egyedül én rendez-
tem aat, mint a hogy én rendeztem azt. pár évvel ez 
előtt, s ha kedvem ugy tart ja , jövőben is rendezni fo-
gok, melyre ugy régebben, mint jövőben is csak azo-
kat hívtam s hivoin meg, kiket nekem tetszik. 

Tisztelettel lévén Szentesen, 1877. február 8-án. 
Joó Károly. 

íme Joo Kéroly ref. kántor — a jari. hó utolsó 
e s é l y é r e rendezett társasestély ellenében lapunk mult 
számában tett fölszólásunkra beadott nyilatkozata. 
„Nagy idők nagy emberek . u (Eeee homo!) Ámulat 
és bámulat fogja el azeinbert a hitvány hencegés, sem-
miházi inteligens hobort ez otromba gunynyal vegyi-
tett, szánalmat érdemlő feszelgésére! Rendezte légyen 
azt a mulatságot Péter a vagy Pál, nekünk kevés vagy 
épen semmi közünk van hozzá, ha es közbotrány 
tárgyát nem képezi. Azonban annyit mégis ki kell jo 
lenteniink, hogv, ha valóban ugy volna, mint levélíró 
mondja , ugy nagyon sa jná lnánk a szóvesztegetést ; 
mert minden ember nem érdemli ám meg hóbort jai 
mellett sem, hogy a sajtó figyelmére méltassa.' S ez 
teszi azt, hogy Joó Károly urnák a — legvastagabb 
öumegfeledkezés, ildomtalan feszelgésétől nyüzsgölődő 
— föls^plalását minden megjegyzés nélkül közöljük. 

Szerk. 

ur szintén politikai t e rmésze t i fölolvasást. Ez nt.» 
fölolvasás alkalmával, fölolvastatott Simonyi Ernő v.» 
rofli orssAggvtiléai képviselőnknek lapunkban hozot t 
levele, s Simonyi urnák a ceglédi küldöttségnek K o s -
suthhoz lett kimenetelét tárgyszó müvére a megrende-
lési ivet körül belül 70 köri tag irta alá azonnal . - -
Az aláirási iv f. hó 20 ig a kőrhelyiségben nyitva fo$ 
tartatui. s a megrendeléseket a megrendelők névsorá-
val együtt ekkor fogja a kor fölküldeni orssápgyfíléai. 

képviselőnkhöz. 
— Botrányos esetet hnlluttunk a napokban . Mult 

héten Rózner Káróly lakos t á r j u n k Csongorá lra ment 
bort vásárolni, s az napon, melyen átment estig a vá-
sárt m^g is ejtette, s é j je l re egy ismerőséhez szállt. 
Este vacsora mellett borozgat tak ; d* Rozner nem érezte 
i»M magát, feje szédül t . Midőn lefeküdt, elébb gyengébW 
majd ismételten erősebb vérroham következtében elszé-
dült Környezete életét látván veszélyeztetve, orvosért 
futottak. Már akkor este 10 óra volt Több orvoshoz 
elmentek, de a sáros é jszakában egyiknek sem tetszet t 
a beteghez kimenni. Mert hiszen egy ember élete nem 
is érdemli azt m*g. S mint hallottuk csak a csongrádi 
polgármester közbevetése folytán tudtak másnap rege; el 
fogni a beteg számára ogv orvost, mikor már ez a sir 
szélén, semmi emberi erő által megmenthető nem volt . 

— Ka*zap Ignác ur, mágocsi mezőgazdasági ma-
gángyakornok, a török sebesültek j avá ra — illető he lyre 
való juttatás végett — 10 frtot tett le szerkesztőségünk-
nél. A r.emes adakozó (a testvér török nemzet szenvedő 
fiának nevében) fogadja szíves üdvözletünk mellett leg-
őszintébb köszönetünket . 

— Öngyilkosság. Dudás Mihálvné, szül. Kovács 
Viktor, rom. kath. születésű nő, február hó 7-én regge l 
erős lúggal mérgezte meg magát. Borzasztó elhatározá-
sának indokául férjével való viszályteljes házaséletét 
m o n d j á k . 

— Tííz. F . hó 5-én éjjel, Kohn Gábor polgár tár -
sunk házánál az istállóban tűz ütött ki, azonban a ko-
rán érkezett segítség minden nagyobb veszedelmet ell 
hárított . 

— Meghívás Az ált. ipartársulat mult v a s á r n a p 
tisztújító közgyűlését kellő tag hiányában nem tar tha tá 
meg ; ez okból ma (vasárnap) délelőtt 10 órakor, a tnl 
a kurcai iskolai helyiségben megtar tandó közgyűlésre 
e helyen is meghivom az egylet tagjait. Szentes, 1877. 

Köazünet nyilvánítás. 
Mindazoknak, kik a f. hó 6-án éjjel házamnál ki 

ütött tűz alkalmával segédkezet nyújtani szivesek vol-
tak, itt a nyilvánosság előtt legőszintébb köszönetem 
nyilvánítom. 

Szentes, 1877. febr. 9-én 
Kohn Gábor. 

Ilelyi és vegyes hirek, 
— Fölhívjuk polgártársaink figyelmét Szívós Béla ta-

nár ur által ma d. u. 4 órakor a városi tanács terem-
ben a gazdasági tudományokból tar tandó népszerű elő'-
adásra. Fizetni nem kell, igy a belépti díj még a leg-
szegényebb embernek sem áll ú t j ába s a tanulás édes 
mindnyá junkra ráfér. 

— A 48 as népkör helyiségében az egyleti tagok áta 
lános részvéte mellett mult vasárnap és csütörtökön 
fölolvasások tar ta t tak. Vasárnap Sima Ferenc tartott 
közjogi viszonyainkról, csütörtökön este Lerner Vilmos 

febr. 0. — Zsoldos Fe renc . 
— Beküldetett. T . szerkesztő u r ! Gyakran ha l l juk 

emlegetni, hogy a szentesi gőz- és kádas fürdőt oly 
kevesen látogatják, miszerint még a haszonbér is alig 
telik ki a bejövő fürdési dijakból. Nagyon igazolt eme 
vélemény, de nem lehet megjegyzés nélkül hagyni, mert 
ennek is meg van az oka. — A fürdőben alkalmazott 
szolga ugvanis oly goromba magaviseletű, hogy oda 
többször menni minden tisztességes érzési embernek, 
ha csak nem kénytelen ezzel, a kedve elmúlik. A na-
pokban épen ismétlődött azon eset, hogy ezen nevelet-
len szolga egy fürdő-vendéget, ki épen ezen szolgának 
szemtelensége miatt, a fürdőt már csaknem egy év óta 
nem látogatta, minden alapos ok nélkül oly botrányos 
beszédekkel illetett, s vele oly szemtelenül erőszakos-
kodott, hogy a vendég kénytelen volt a fürdőt elhagyni. 
J ó lenne a fürdő bérlőnek, ha már egyébre nem, leg-
alább arra kiterjeszteni a bérletnél figyelmét, hogy a 
fürdő látogatók kényelmét, ha már nem igyekszik biz-
tosítani, legalább cselédjének szabná meg kötelességét, 
mert nem hiszem, hogy e szolgának feladata ott a ven-
dégek eltávolítása legyen. — Szentes, 1877. február 7. 

Egy volt f ürdő-vendég. 

— Nem vagyunk semmi tekintetben baráta i a sza-
kadásnak, az erők szétforgácsolásán*k, s igy örömmel 
vesszük ama hírt hogy a mult évben hitet illetőleg 
congressusi és hit törvényhű zsidó hitközség cime alatt 
két felé szakadt szentesi izraelita polgár társaink, évi 
tapasztalat után meggyőződték arról, a szétvonás, csak 
átok ostóra, hogy még az átalános emberiség szem-
pontja nem vergődik a népek fölfogásában túlsúlyra, ad-
dig eltekintve, hogy a mai kor, már érdekeink könyebb-
szerű előmozdithatása szempontjából is erkölcsi éa 
fyzikai összetartást parancsol — még nemzetiségi 
szempontból is kezet kézben kell tartani az együvé 
va lóknak ; elhatározta tehát a két hitfelekezet, hogy 
kezdik a dolgot ott, hol elkezték, nevezetesen egymás-
ba fognak olvadni, s e végből je lenleg mindkét fél 
részéről egy küldöttség van kinevezve, kinek feladata, 
kimutatni, hogy itt minden differencia az emberek bal-
fölfogásában rejlik, mit száz és ezer o k j v a n hát térbe 
szoritani. Eddig az izraeliták legyszebb tu la jdonságát 
ama példátlau erkölcsi összetartás képezte, s midőn e 
nép összetartással századokon át tartó üldöztetés mel-
lett is, előbb anyagi előnyöket tudtak kivívni magok-
nak a társadalomban, majd a kór józan fölfogása ata-
átalánosságban állampolgári jogaikat is teljesen bizto 
sitá, s midőn mindez az összetartás áldásos eredménye, 
hol és lehet-e ok a szétvonásra ? ! 



— Sorozási kimu'atás. A f. évi rendes ujoncálli-
t s s ra felhívott hadkötelesek I. korosztályból 408, II. 
korosztályból 240, III . korosztályból 188, összesen 816 
egyén. Ezek közül mint családfő tartó felmentetett I . 
korosztálybeli 18, II . korosztálybeli 22, I I I . korosztály-
beli 18, összesen 58 egyén. Hadi szolgálatra mint vég-
kép alkalmatlanok fe lmente t tek : I. korosztályból 10, 
II . korosztályból 11, I I I . korosztályból 10, összesen 31 
egyén. Ideiglenesen a lka lmat lanoknak találtatott az I. 
korosztályból 222, II. korosztályból 118, I II . korosz 
tuivból 100, összesen 440 egyén. Hadi szolgálatra al 
kaíinasnak találtatott és a 46 gyalogezredhez besoroz-
tatott I korosztályból 72, II . korosztályból 2 6 ; a 46. 
gy . ezred póttar talékához a 11. korosztályból 6, a I I I . 
korosztályból 3 ; a honvédség részére a 111. korosztály 
ból 30, összesen 137 egyén. — A három korosztályból 
bői még fen maradt 150 hadköteles részben engedélylyel , 
részben enged ély nélkül maradt el a fősorozattól, né-
melyek mint már előbb elhaltak, vagy valamely had-
csapatnál szolgálatban levők tévesen vétettek föl az 
ujoneállitási la j tsromban. 

— Nagytorbágy községben a fél tékenység ördöge 
szállta meg egy paraszt menyecsko urát, ki vak dühé-
ben nejére lőtt és azután önmagát is szivén lőtte. A 

férj rögtön meghalt, az asszony pedig csak másfél napi 
szenvedés után. 

Értesítések. Davidovich I s tvánnak zalotai 6 hold 
földje haszonbérbe kiadó. — Tihanyi F e r e n c n e k I I I . 
t. 402. sz. háza kedvező föltételek mellett eladó. — 
Kohn G á b o r házánál zab vau eladó. — Verner örö 
kösök második ház utáni földje szabad kézből oladó, 
ér tekezni lehet a háznál. — Özv. Soós Zs igmondné 
I . t. 155. sz. házánál, egy utcai lakás van kiadó. Ugyan 
ott egy boglya széna van eladó. — Gerec J áuos I. 
t. 8. sz. iiáza eladó. — Vecsery Imre I I . t. 153. sz. 
háza szabad kézből eladó. — Vecsery Imréné II. t. 
125. sz. háza eladó. — Páhi Sándo rnak a görgősi 
dűlőbe a szécsényi ut mellett 6 hold földje fölszántva 
egy tagba, vagy kisebb részle tekbe apró vetemény alá 
kiadó, és és a I I . t. 432. sz. házánál 2 boglya here-
szénája van eladó. — Kristó Nagy Pá lnak a hékédi 
szőlők alatti t anya földjéből 25 hold fölszántva hol-
dankint kukor icának pénzért k i adandó . Ugyanot t még 
ezen kivül 15 hold föld őszi szántásba dinye alá kis-
sebb részle tekbe pénzért kiadó. — Lévai József cipész 
mester 1. t. 485. sz házánál egy külön épüle tbeu álló 
2 szoba, konyha, k a m r a éa padlás, haszonbéibe adó. 
— Kőnig S imonnénak II. t. 77. sz háza, vagy örök-

áron eladó, vagy egy bolt helyiséggel együtt bérbe 
adó és saját lakhelyén is egy lakás sz. György nap-
tól kiadó. — Szollát Is tván I I I . t. 258. számú háza 
eladó. — Balogh Józse fnek III . t. 479. sz. háza ked-
vező föltételek mellett eladó. — Csúcs J á n o s hékédi 
szőlője lakhelylyel együt t á r e n d á b a kiadó, a lkut lehet 
tenni F . Nagy S á n d o r II . t. 272. sz. házánál Tóth 
Mihálynak IV. t. 414. sz. az uj iskola melletti fél por-
tás háza eladó. — F a r k a s Gedeon urnák az alsó réti 
t anyá ján , egy bogja hereszénája , és egy bogja here 
sza lmája van eladó. — Özv. Nagy Benjáminnénak alsó 
réti földje több évekre k iadó. — Vas Sándornak I. 
t. 651. sz. háza eladó, vagy á r endába kiadó. — Csák 
Sámuelnek kistőkei 6 hold fö ld je kukor ica alá pén-
zért kiadó. — Ör. Af ra József II . t . 385.£sz. háza el-
adó. — Zsiga J á n o s nagynyomás i első oszt. házi földje 
eladó. — Z s a r k ó Kuti Sándo r tö ld je*haszonbérbe ki-
adó. — Bányánszk i J á n o s I I I . t. 403. sz. háza e ladó. 
— Nyikos Józsefnél II. t. 33. sz. háza haszonbérbe 
kiadó. U g y a n a n n a k másfél háziföld kukor ica alá kiadó. 
Csillag Lakos Imre I I I . t. 103. sz. házánál egy külön 
lakás, kovács műhelylyel együtt, kiadó. 

Fe le lős s z e r k e s z t ő : S i m a F e r e n c . 

1 1 1 li 1) E T E S E K. 
Az „Unió-Bank" 

nyilvános engndélyezett tárháza. 
„Unió-bank" állomás, bécsi összeköttetési vasút, áru-raktárak, 

borszesz-tartók, olaj- és boros-pincék, cs. k. fővámhivatali l ivitel, 
átviteli oldalszobák, nyilvános mázsa- és mértékhivatal, stb. 

K ü l ö n l e g e s s é g i d i j s zabvány berakodásokért . 
100 kilo után heteukint : 

Pamut — — — — «Vi kr. Olajok _ _ _ _ _ _ 3— kr. 
Pamut-kelme — — kr. Gyümölcs, szárított — — 3— kr. 
Pléhek — — — — kr. Gyöngyház— — — _ 4 — kr. 
Gyapot- és fűszeráruk 3— kr. Répák, szárított __ — 3— kr. 
Kávé — — — — 3 - kr. Kizs _ _ _ _ _ 3 - kr. 
Vas nyersen s rudakban V x kr. Hinár _ _ _ _ _ 2 kr. 
Szőrök és bőrök — — 8 % kr. Gyapjú zsákokba tömve 2*/, kr. 
Len és kender — — :; — kr. Gvapju zsákokba lazán kr. 
Gabna, liszt és hüvelyes Keményítő — — — _ 2 kr. 

termények, repce — 1— kr. Cukor _ _ _ _ _ _ 21/, kr. 
Bőr — — — — 
Csontok és vallonra — Q kr. 

kr. Borszesz. 
Gépek, nemzetgazdasági Si/, kr. Tartókban 1 hektoliter- és 9 kr. 
Kézmüáruk — — • — 6 — kr. hordókban j hetenkint 6 kr. 

Szabadban elhelyezett árukért 100 kiló után hetenkint i/2 kr. 
A jószágok be- és elszállítása a hely bármely irányában a 

legolcsóbban eszközöltetik. 
Kezelési dijak: 

Ki- és berakodásért és mázsálásért begöngyölt áruknál 
100 kiló után . . . 8 kr. 

Göngyöletlen áruknál 100 kiló után 12 kr. 
Gabonánál zsákokban • • • 6 kr, 
Gabnánál főlöntve • . . 7 kr. 
Meg vámoltatásért gyapotáruknál 1 — 100 kilóig . . . 25 kr. 

100—600 kilóig . . . 45 kr. 
600-tól fölfelé 100 kilónk. 6 kr. 

Kézmfiáraknál 60 kr. 
Biztosítási dij 100 frt biztosított érték után havonkint 41/, kr. 

„ n általában legalább 3 hóra 4 % 0 . 
Olajok és zsiradékok, bor és borszesz kívánatra az állam-

vaspályán levő tárházunkba hasonló föltételek mellett berakatnak. 
Nagymennyiségű berakodásoknál megfelelő engedmény adatik. 

Az r Unió-Bank u a neki átadott áruknak bizománybaui él-
árusítását elvállalja és azokra elölegad ad. 

Unió-Bank Bécsben. 

Legolcsóbb cipőáruk! 
T e m e s v á r i Mór 

cipőgyára, 
Budapest, kerepesi ut 14. sz. ajánlja 

Nőknek: 
Fűzős topánok Brünneiből , f énymázos hegygyei , széf 

tűzéssel 2 fr t 40 kr . 
Fűzős topánok orős bőrből , f énymázos hegygyei , sze 

gezve és csavar ra l ellátva, kettős talppal , gyakor i 
haszná la t ra és esős időre . . . . 3 frt 40 kr. 

T o p á n o k mézga betéttel , erős chagrain vagy bor jubőr -
ből, szegezve és csavarral ellátott ket tős talppal , 
igen ta r tós és meleg 3 fr t GO kr . 

T o p á n o k l eányoknak bőrből, erős ta lppal 1 írt 80 kr 
Uraknak: 

Topánok finom chagrin ket tős bőrből . 3 fr t 60 kr . 
Topánok fénymázos vagy bagar iabőrből , szegezett és 

csavarral ellátott ket tős ta lppal . 4 frt 20 kr . 
T o p á n o k tinóm bőrből és diszes fénymázos hegygyei , 

t e rmek és bá lokra 4 frt 20 k r . 
Topánok orosz fénymázos bőrből , szegezett ket tős talp-

pal, csavarral , a legjobb lábbeli a nedves időben, 
igen tartós és meleg 5 fr t 50 kr . 

Vadá6z-csizmák vízhatlan ket tős bagar ia vagy fénymá-
zos bőrből, háromszoros csavar ra l ellátott ket tős 
ta lppal 10 frt 50 kr. 

Ugyanaz orosz fénymázos bőrből . . . 1 3 frt — kr . 
Topánok f iuknak fénymázos vagy bagar ia bőrből , csa 

varral el látva és kettŐB talppal . . 4 frt 20 kr. 
Gyermekc ipők Brünneiből vagy bőrből , félcipő 45 kr . 

szegezett ta lppal igen tar tós . . . 1 frt 20 kr. 
Brünnel l - topánok fénymázos hegygyei . 1 frt 20 kr . 

Részletes á r j egyzékek k ívána t ra ingyen és bér-
mentve külde tnek . Vidéki megrendelések posta-utánvét 
mellett pontososan és lelkiismeretesen tel jesí t te tnek. 

T U D Ó S Í T Á S ! 
Van szerencsém Szentes város és vidéke t. közönségével tudatni , miszerint helyben, K a j t á r L a j o s 

ur házában (I. emelet) mérnöki irodát nyitottam ; midőn ezt tudomására adom a t. közönségnek, egyszers-
mind becses pár t fogásukat kérve, maradok tisztelettel 

Szentesen, 1877. febrnár 8-án. Dósa Andor, oki. mérnök . 
V é g e 1 a d á i 

Végeladás! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint 

a jelenlegi, a Rambovszky-féle nagy vendéglő épületében, a piactéren levő 
üzletemet — elköltözködésem miatt — megszüntetvén, mindennemű ffíszer-
és festék-anyagok, norinbergi, diszmü- és .rövidárukból álló raktáramban 

iWT t e l j e s v é g e l a d a s t 
rendezek; mire azon megjegyzéssel bátorkodom a t. közönség szives figyel-
mét felhívni, hogy a tetemesen leszállított árak az eddiginél jutányosabb be-
vásárlásokra képesítenek. — Teljes tisztelettel BOSKOVITZ VILMOS. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részé-

ről közhírré tétetik, hogy H u n y a d i O s z k á r abonyi lakos vég-
rehajtatónak, I ' i t i I ' á l és neje I x i s p e r g o r T e r é z i a szentesi la-
kosok végrehajtást szenvedők ellen, 8000 frt s járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében, a szentesi 6247. számú tjkönyvben 11568. hr, 
sz. a. 9738 fr tra becsült 48 t " ° / 1 6 0 0 }10id ' te lek, — a szentesi 
309 és 41*26 számú tjkönyvbe 11536. és 11537. hr. sz. a. 9738 
frtra becsült 38»3"/16(m és 9 1 3 °y , e o o hold V4 és % tetek, — a szen-
tesi 309 számú tjkönyvbe 11569 hr. sz. a. 8030 frtra becsült 
38147y,6() ( l hold 1. telek, — és a szentesi 10175. számú tjkönyvben. 
A f . 1157"/a hr. sz. a. 416 frtra becsült 2 8 u y i 6 0 0 hold föld ingat-
lanok 1877. febr. 26-án d. e. 9 órakor mint első, és 1877. március 
26-án d. e. 9 órakor mint 2-ik határidőben, ezen telekkönyvi ható-
ság hivatalos helyiségében nyilvános árverésen eladatni fognak. 

Ki'lt Szentesen, 1876. december 20-án. 
1—3 _A.ign.er I m r e , birói végrehajtó. 

Kiadó bol t . 
Alulirott nagy vendéglő melletti 

házában egy bolt helyiség — szo-
bával együtt, vagy a nélkül — f. 
1877-ik évi szent György napjától 
kezdve, — van haszonbérbe kiadó. 

Szentesen, 1877. január 24-én. 
Pokomándy Gábor. 

Zártajánlati verseny hirdetmény. 
Csongrádmegye részére 1876. évi költség-

vetés alapján szükséges, éa pétiig: 
1-ször. 11 db. dolmány, 22 db. magya r nadrág , 

11 sipka vi lágoskék posztóból, 31 db. perzekutor i dol-
mány, 62 db. magyar n a d r á g sötétkék posztóból. 

2-szor. 11 db. tiezti legény galléros köpenyeg fe-
hér posztóból, 31 da rab perzekutor i ka tona-köpenyeg 
szürkeposztóból . 

o-szor. 42 db. nyár i kitli, 42 drb . nyári n a d r á g 
vitorlavászonból. 

4 szer. 31 db. perzekutor i ka lap . 
5 szőr. 42 pár uj és 42 pár fejelés csizma zerge-

és bor jubórbő i . 
(3-szor. 74 bécsi öl j ó minőségű tiatal száraz tölgy 

tűzifa, ebből 66 öl a szegvári, vagy eset leg mindszenti , 
4 öl a csongrádi , 4 öl pedig a vásárhelyi Tiszapar ton 
leend 10—10 és 4 — 4 öles r a t akban , k é t — k é t kereszt 
közt k i rakandó . 

7-szer. 474 csomag 56 dekag ramm sulyu 6-tos 
finom stearin gyer tya , F ló ra cimű hazai gyárból , ugy 
szinte 100 ki lagramm jó minőségű 8-as fagygyugyer ta 
és 112 ki lagramm tinóm amerikai petróleum, az a lábh 
elősorolt módozatok szerint. 

A ruhanemú'ek ugy a n y a g j a , niint szabó és gomb-
kötő m u n k á k k a l egyíitt, — továbbá a ka lapok előállí-
tása, nemkülönben a csizmák kiszolgáltatása, ugyszinte 
a tűzifa beszállítása, végre a világítási szerek előállítása 
külön-külön vál la lkozóknak íog á tada tn i . 

A mondurza thoz szükséges posz tóneműek mintái 
a m. pénztári hivatalnál Hmvásárhe lyen megtekin the tők . 

Fe lh iva tnak az illető vállalkozni k ívánók , mikép 
zár tn jánla ta ikat 10% bána tpénz csatolása mellett, és pe-
dig amennyiben a világító szerek előállítása f. évi febr . 
hó végéig okvetlen szükséges, e r re nézve febr . hó 20-ig, 
a többi vál la la tokra nézve pedig, me lyeknek előállítá-
sára a határ idő a szerződés kö tésekor lesz kitűzve — 
f. évi f eb ruá r hó utolsó napjá ig bezárólag okvetlen be-
ad ják , mert ezen záros határ időn túl a j án la tok nem 
fogadta tnak el. 

Kelt I lmvásárhe ly t , 1877. február 5. 
Dobosy Lajos, 1 

m. főpéuztárnok, mint küld. elnök. 

PALYAZAT. 
A szentesi t aka rékpénz tá rná l lemondás foly-

tán üresedésbe jött , évi 600 fr t tal j avada lmazo t t 

ügyészi és ezzel egybekötöt t titkári á l lomás vá 

lasztás u t ján fogván betöltetni, felhivatnak pá-

lyázni óhaj tó köz és váltó ügyvédek , miszerint 

felszerelt fo lyamodványa ika t ezen intézet igazga-

tóságához f. 1877. évi február hó 2ő ig bezáró-

lag b e n y ú j t s á k ; megjegyeztetvén, misaerint ez ál-

lomásra megválasztandot t ügyvéd e t aka rékpénz-

tárnál naponkin t hivatalos órát tar tani köteles. 

Szentes, 1877. feb. 3. 
Az igazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott kir. jbirósági végrehajtó a szentesi királyi járásbí-

róság telekkönyvi hatóságának 251,ü/i876*
 8 z ámu végzése alapján 

ezennel közhírré teszi, hogy miután a hivatkozott végzéssel L a -
k o s X'á l részére IHt i . I ? á i ellen elrendelt árverés, a szentesi 
10701. számú telek jegyzőkönyvben 12009/a hr. szám alatt 20130°/16ü(„ 
i205<ya hr. szám alatt 11120%6oo» 1 2 0 4 S /a h r - szám alatt S*o/ 1 6 ( H„ 
12019-ik hr. szám alatt 82 0/1 6 0 0 , 12054-ik hr. szám alatt 10-
i2055/a hr. szám alatt 13*°88/t600> 120o3-ik hr. szám alatt 17J«»%60„ 
hold legelőkre nézve az első határidőben sikeretlenül ejtetett meg : 
ugyan azon iugatlánságok a 2-ik árverési határnapon, 1877-ik évi 
február 26-ik napján d. e- 9 órakor a királyi járásbíróság hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen becsáron alól is el 
fognak adatni . 

Szentes, 1877- j anuár 22. 
2—3 O n o d y K á r o l y , birói végrehajtó-

tízeuteseo, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1877. 


