
S z e n t e s , 1 6 8 0 . m^)ns 2 3 . 21-ik az&m. T i z e d i k é v f o l y a m . ^ 

ELŐFIZETÉS! ÁR: 
Egésr évre • . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt. 

M E O J E L E N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lao szellemi résn^t illető 
közleményeit a szerKesztő-
séghes, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhom 
küldendők. 

SZENTESI LAP 
H1RDETESI ARAK: 

3 hasábos petitsorért egy-
seeri hirdetésnél 18 krn 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

A szent lélek.*) 
Az istenember távozva e földről, ígéretet 

tőn tanítványi kicsiny táborának, hogy elküldi 
reájok „a bátorító és erősítő szent lelket, mely 
őket mindenekre megtanítja." A kicsiny tábor 
várt. Várt szilárd reménynyel, mert tudta, hogy 
a kitől az ígéret jő „Isten lelkétől vagyon az," 
várt szelíden, nyugodtan, nem a türelmetlen-
ség lázas izgatottságával; biztatja egyik a má-
sikat, mondván: várni és csendességben lenni} 
az Urnák szabadításáig! A várás ideje 10 nap 
múlva betelt, az igéret beteljesedett. Isten lelke 
sznllt alá e földre, megvilágítani annak sötét 
ábrázatát az erkölcsi világrend ujjáteremtése 
által. Az urnák szava, — melyet elnémított 
egy időre a Golgothán, a bőszült sokaság ajká-
ról felhangzott „feszítsd megK harsány rivalgás 
— megzendült mint sebesen zugó szél és tüz-
villámlás az erkölcsi világ felett! Az örökké-
való maga jött, erejét éa hatalmát nyilvánítani 
az emberi kebelben. A tanítványok kicsiny 
serege, egy csudás jelenet hatása következté-
ben megteljesedik szent lélekkel s mindnyájan 
megbátorodának. Megnyíltak a lezárolt ajkak, 
a tüzlelkű Péter feláll, s lelkes beszéde — mint 
sötét éjszakában cikázó villám a levegő eget, — 
megrázkódtatta a sokaság kebelét, s mint kü-
lönböző villanyos8águ felhők összetorlódásából 
keletkezett menydörgés a természeti erők ha-
talmát, oly sziveket rázó erővel hirdette, az 
ajakán ki menydörgött igazság igéje, az isteni 
lélek erejét; s mint gátakat szakgatott hullám 
az útjában talált anyagokat: lelkes szónokla-
tának isteni ereje magával ragadta a sokaság 
nagy részét. 

Így történt, hogy na kik hittek, megkeresz-
telkedtek, és megszaporódának azon napon mintegy 
három ezer lélekkelt s ezzel megalapult az első 
ker. egyház Jeruzsálem városában. 

íme a piinkösti gondolatok felébreszték el-
ménkben, nagyszerű hatását az emberben mű-
ködő isteni léleknek. 

A pünköst a ker. világnak s az egész em-
beriségnek örömünnepe, mert egy oly egyház-
nak alapja tétetett le az első pünköst napján, 
mely, százados fennállása óta folyvást áldást 
áraszt ember világra. 

„Szabadság, egyenlőség, testvériség44 a 
helyesen felfogott kereszt} énségnek jelszava. 
Főprincipiuma: tenni mindig másokért! 

A pogány világ ily elveket eszméket nem 
ismert. Vallása nélkülözte az erkölcsi erőt, lelki 
jellemet; szertartása botrányos volt s bűnös 
tettekben nyilvánult, az ember istenitésig s az 
ember áldozatig aljasult. Oktavián .300 embert 
öletett le Caesar oltárán. Sextus Pompejus em-
bereket dobatott a tengerbe, hogy Neptunt 
megengesztelje. Jupiternek Rómában embereket 
áldoztak, Caesárnak a világváros tanácsa oltá-
rokat emelt. Augustus császárnak templomokat, 
papi rendet állítottak, Domicián császár rende-
leteiben magát Istennek nevezi. A nép érzülete, 
vallási hitregékkel az aljasságig megmérgezte-
tett, a kéj, bujálkodás Bachus és Venus ünnepein 
vallás leple alatt űzetett. Az emberiség teljesen 
ismeretlen eszme volt; a hóditó és uralgó nem-
zetek — mint állatokkal bántak a leigázottak-
kal; még Aristotelesz nagy pogány bölcsész 
szerint is, a rabszolgában más lélek van mint 
a szabad emberben. Nemzeti ünnepélyeken 
gladiatori játékokon, legfőbb erény vala meg-
ölni egymást. A nő nem számíttatott emberek 
sorába, a sok nejüség erényt és nőnemet egy-
aránt porba tiport. 

Igen messze vezetne tovább is jellemezni 
e kort, legyen elég ez a viszonyok illusztrálá-
sára, melyek között fellépett a kereszténység. 
Szörnyű állapotok ezek, de Istené legyen a 
dicsőség! a kereszténység, bár sok küzdelmek 
után, de végre mégis megsemmisítette azt: 
Krisztus után a 323-ik esztendőben már Nagy 
Konstantin császár, utolsó katonájával együtt 
térdelt Isten oltárán s imádta azt, mig három 
századdal előbb élt elődei, magokat imádtatták 

•) Lapunk mult számára későn érkezett e cikk, s igy al-
kalmi jellegét elvesztette, de értékét nem, Szerk. 

Isten gyanánt; győzött hát az isteni ügy az 
emberi felett, a lelki fegyver porrá törte az 
anyagiakat, szétrombolta az embert embertől 
elkülönítő válaszfalakat; s az első pünköst nap-
ján nyilatkozott isteni erő, megtestesité a sza-
badság, egyenlőség, testvériség eszméjét. 

A piinkösti gondolatok felébresztik hát lel-
künkben az igazság diadal mát is, és megerősí-
tik azon állításunkat, hogy a pünköst a sza-
badságnak emlék napja, s mint ilyen az egész 
emberiségnek ünnepe! 

De hát csak az első píinköstben, csak a 
tanítványokkal közöltetett e világ szellemét át-
alakító isteni lélek ereje? Óh nem! Az idők 
folyamában közöltetett az egyes nagy embe-
rekkel, sokszor nemzetekkel s közöltetik mind 
e mai napig. 

Az isten lelke megjelenik, nyilatkozik és 
hat ma is egyes nemzetek kebelében, most 
rombol és pusztít, majd teremt és épít mint a 
kor szelleme s az adott viszonyok kívánják. 

Minden kornak és nemzetnek megvannak 
szent lelket vett apostolai, kik a tüzlelkű Péter 
példájaként, igazságot menydörgő szónoklataik-
kal népezreket térítenek az igazság zászlója 
alá; milliókat szabadítanak fel a zsarnoki rab-
iga alól, s a szellem bilincseit széttörvén, az 
Isten lelkének erejével zsarnoki trónokat dön-
tenek porba, s elnyomott ember feleiket, a 
szabadság, egyenlőség, testvériség kies meze-
jére vezérlik. 

Istennek legyen örök hála! hazánk s nem-
zetünk is mutathat fel ugy a rég, mint a közel 
múltból ily tüzlelkű apostolokat. Mutathatna 
talán a jelenből is, de fájdalom! szomorú való, 
hogy hazánk jelenkori apostolainak szavai, sok-
szor elnyomatnak, a helyzet urai a nagyszámú 
hamis próféták eget verő lármái által. 

Hogy voltak a múltban (most szegény) 
hazánknak Isten lelkétől ihletett apostolai, bi-
zonyítsák ezt a költő szavai, ki dicső ősei szel-
leméről igy nyilatkozik: 

„Mintha nap volna mindenik, 
Oly tündökiők e szellemek. 
Tündöklők, mert hisz a d ion őség 
Sügér mezébe öltözködtenek. 
Hazám dicső nagy ősei. 
Ti földet rázó viharok, 
Ti egykoron a porba omlott 
Európa homlokán tomboltatok !tf 

Ősei szellemének ily magasztalása után, 
jelzendő mintegy az ő munkájoknak sikerét, a 
nemzet boldog állapotát igy rajzolja, szent el-
ragadtatással : 

„Óh nagy volt hajdan a magyar, 
Nagy volt hatalma, birtoka, 
Magyar tenger vizében hunyt el 
Észak, kelet s dél hulló csillaga !M 

Régi idő az nagyon, melyről itt szól a 
költő, letűntek régen e csillagok az enyésző 
idővel együtt! 

De jerünk közelebb s tekintsünk a közel 
múltban lezajlott szabadságharc férfijaira 

Mint üstöksök égboltozatán, ugy tündök-
lenek e kor apostolai nemzetünk egén! Ki ezek 
tetteit látta vagy hirét hallja, merné-e állitani, 
hogy ezekkel nem közöltetett az Isten lelkének 
ereje? Kossuth és lelkes társai, valyon nem 
Isten lelkétől ihletve szóltak és tettek-e? Es 
a költő, ki lelkesedve kiáltá egy nemzet fülébe: 

„Talpra magyar, hi h haza! 
Itt ae idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Ek a kérdés, válasszatok !u 

Ez a költő, valyon nem vett-e szent lel-
ket? S a nép mely a jeruzsálemi sokaság pél-
dájaként ezrével tért az önvédelem s a szabad-
ság zászlója alá, avagy nem a szent lélek ere-
jétől bátorittatva hozta-e életét, vérét, a haza 
szent oltárára áldozatul. Bizony nem a test és 
vér, az Istennek lelke cselekedte ezt! A nép, 
mely lelkesedve felelt, a nép szabadság nagy 
apostola Kossuth és a költő harcra hivó szó-
zatára, a szent lélek erejétől lelkesittetve 
mondta ezt: 

„A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk !a 

íme a piinJcösti gondolatok meggyőznek ben-
nünket még a felől is, hogy a szent lélek nem 
csak az első ' apostolokkal közölteti csupán, 
hanem koronként közöltetik ma is egyesekkel 
és egész népekkel. 

Az első pünkösd ünnepén az apostolok 
váratlan lelkesedése, szellem nagysága s csudá-
latos bátorsága, ámulatba ejtette a sokaságot; 
e meglepően tüneményes esemény, különböző 
hatást eszközölt nálok; három ezeren fellelke-
sedve hozzájok csatlakoztak, a legtöbben pedig 
megmaradtak előbbi dermedtségökben, sőt vak 
elfogultságokban csúfolni kezdték a tanítványo-
kat, mondván: édes bortól részegedtek meg ezek! 
(Apostolok esek II. rész 13-ik vers.) Az első 
napon még csak gunyolodásbau nyilatkozott 
az ellenszenv, de később, látva munkálkodásuk 
nagy sikerét, a keresztyénség gyors terjedését 
s átalakító hatását: erőszakkal keltek ellenök, 
az apostolokat üldözték, bebörtönözték, végre 
különböző kegyetlen halálnemekkel ki is vé-
gezték. Egy apostol pedig János, Páthmos szi-
getére számkivettetett. Ez vala sorsuk az apos-
toloknak, de bár ők elvesztek. |az ügy melyért 
küzdöttek nem veszett el; áll még ma is a ker. 
egyház s általa él az igazság, tündöklik a vi-
lágosság! Mind igaz volt, ma is ez sorsuk az 
igazság apostolainak A lélektelen zsarnokság 
üldözte, kivégeztette hazánk apostolait is, töb-
beket közülök száműzött. 

Egy, ama Jánoshoz hasonló agg aposto-
lunk, ott van most is idegen földön, a szám-
kivetés szigetében, keseregve hazája s nemzete 
sorsa és saját örömtelen múltja felett, az agg 
bajnok most sem nyugoszik, 78 év terhe alatt 
is lobog elméjében az isteni lélek lángja, e láng 
szikráit idelövelli közénk most is, hogy életet 
ébresszen e letárgikus álomban tespedő nemzetbe. 

Legyenek e szikrák, a Kossuth szellem 
szikrái, „iratai- mint az apostolokéi lettek a 
ker világnak, legyenek „szentirása" a magyar 
nemzetnek, melynek szelleme hasson és lelke-
sitsen századokról századokra, őriztessék szent 
ereklye gyanánt, nemzedékről nemzedékre 

A piinkösti gondolatik hirdetik ínég nekünk 
azt is, hogy az igazság bajnokainak sorsa: meg-
csufoltatás üldöztetés, kegyetlen halál vagy 
számkivetés, múltban és jelenben. De másfelől 
azon körülmény, hogy ma háromszáz millió 
keresztyén ünnepli a győzelem pünköstjét, hogy 
az első pünköst elvérzett bajnokinak dicső tettei 
emlékeül ma is áll a ker. egyház, háromszáz 
millió embert táplálva kebelén, ez a körülmény 
remélnünk engedi, kogy hazánk elvérzett 8 
számkivetett apostolainak emlékei sem enyész-
nek el. 

„Kik vérzettek és elhulltak 
Mind győzedelmesen; 
Tet tök sugára átragyog 
Időn, enyészeten. 
Dicsőség bájvirágai 
Vérökből termenek, 
8 sirjokból nagy világba át 
Hirszellők lengenek. 
Márvány lapokra tettöket 
Örök betűivel. 
A történet komoly szavú 
Múzsája veszi fel!" 

Fijai e szent hazának, lelkes tagjai a ma-
gyar nemzetnek! Elmondhatjuk a költővel: 
„rosz időket élünk, rosz csillagok járnak!® 

Tespedés jellemzi a nemzetet, hideg közö-
nyösség, s aljas önzés korunk embereit, elalja-
sodás az erkölcsöket s ezek miatt bádjadtság 
életünket, de hisszük, lesz idő, midőn a meny-
ből alá szálló isteni lélek ereje, mint az ó-vilá-
gon az első"pünköst után átalakítja a jelent is. 

A piinkösti gondolatok tanítsanak mindnyá-
junkat: jobb jövőt remélni! Hidjetek hát és 
reméljetek! « 

„Még jönni keli, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. t t 

„S a porba omlott szép haza 
Fel fog virulni még. 
Yan biró a felhők felett, 
Áll a villámos ég! tf 

Marjai Péter, 
ref. s. lelkész. 



C^ongt ádmepye közgyűléséből. 
A megyegyűlés főtárgya a mindszenti szo-

rulatot képező töltések belebbezésére vonatkozó 
miniszteri rendelet s az erre tett küldöttségi 
javaslat volt. A megyei képviselő testület min-
den rétege aggódó érdekeltséggel nézett ez ügy 
tárgyalása elé. Egyik rész aggódott a miniszter 
vád alá helyezése iránti kérelmezésnek netaláni 
elfogadása miatt, a másik rész aggódott, félt, 
hogy a megyei képviselő testület fölfelé gör-
nyedt háttal sóhajtó része, az alkalmazkodás 
behízelgő érveivel keresztül viszi, hajtja, erő-
szakolja a törvénytelen miniszteri rendeletbe 
való megnyugvást. 

Előre látható volt, hogy ez az ügy, megyei 
életünkben évek óta nem hallott, nagy és ér-
dekes vitára ad alkalmat. A küldöttség javas-
lata, melyet gazdag érveléssel, remekül dolgo-
zott ki megyénk derék főjegyzője, meggyőzöleg 
igazolá be, hogy a miniszteri rendelet — szak-
értői könnyelműséggel és törvénytelenül bánik 
el ezen a megye létkérdését képező nagyfon-
tosságú ügygyei. Utal rá, hogy ha a miniszter 
a Tiszaszabályozás rendezését ezen ügynél ta-
núsított következetlenséggel, könnyelműséggel 
fogja tovább fejleszteni, ugy jó lesz, ha Cson-
grádmegye törvényhatósága jó eleve ezen me-
gyei lakosságnak egy biztos helyre leendő ki-
telepítéséről fog gondoskodni. Kimutatja, hogy 
a miniszter törvénytelenül járt el ezen rendelet 
meghozásánál, miért a megye tiltakozzék ennek 
végrehajtása ellen s az 1*48. Ilí-ik t c. 32-ik 
§-ánál fogva törvényrendelet megsértése miatt 
az országgyűlésnél kérje a megye a miniszter-
nek vád alá helyezését, s hogy tegye az or-
szággyűlés felelőssé a minisztert ezen rendelet 
miatt Csongrádmegyét érhető minden kárért, 
s helyezze az országgyűlés hatályon kivül az 
ujabbi rendeletet és utasítsa a minisztert az 
előbbi rendelet fönntartására. Néma csend lett 
a teremben ezen javaslat fölolvasása után, hiszen 
tudva levő dolog, hogy Csongrádmegye — da-
cára annak, hogy minden követe ellenzéki — 
a legmamelukabb megyék egyike hazánkban. 
Ily megyében tehát csak nem lehet kedves 
dolog a miniszter vád alá helyezése, ha az 
mindjárt az árviz minden rémségeit hozza is 
helytelen intézkedésével nyakunkba. 

Percnyi hallgatás ntán: 
Stammer Sándor alispán ur állt föl, kijelenté, 

hogy a küldöttség javaslatát nem fogadja el; mert 
panaszunknak országgyűléshez leendő vitele gya-
korlati eredményre nem vezet. A megye létbizton-
sága azt követeli égetőn, hogy ezen gát belebbezés 
minél rövidebb idő alatt eszközöltessék. Nem 
vonja kétségbe a küldöttségnek a megye iránti 
jó akaratát; azonban a javaslat elfogadásával 
azt érnénk el, hogy az országgyűlés ugy is 
igazat fog adni a miniszternek, s igy ezen ren-
deletet nem most, hanem majd csak egy év 

múlva hajthatjuk végre. Minden oly javaslat 
ellen tehát — mely bármily jóakaratból szár-
mazott is, de ide vezet, a megye lét érdekében 
tiltakozik. Tudomásul kéri venni a miniszteri 
rendeletet s ennek szellemében gyors eljárást 
kivárt, hogy ezen ügy valahára a befejezéshez 
érjen. Mert különben ugy járunk mint Szeged, 
hogy addig disputálunk mig el nem öntetünk 
vízzel. 

Balogh János büszkén vallja magát azok 
közül egynek, kik a miniszter vád alá helyezésé-
nek kérelmezése iránti javaslatot a Tregyegyűlés 
elé terjesztették. A mindszenti szorulat eltávo-
lításának kérdése évtizedek óta foglalkoztatja a 
megye közönségét. 100 ezrek lét és vagyon-
biztonsági érdeke állt itt egy emberrel szem-
ben, s ne m volt hatalom, mely a megye lét-
érdekéből a törvénynek foganatot szerzett volna. 
He kellett következnie a 79-ik évi nagy viz 
katasztrófának, hogy ezen annyi keserű pa-
naszra okot adott ügy végre törvényes meg-
oldást nyerjen. 

A minister első rendeletében kimondja, 
hogy a gát 500 ölre belebbezendő, mert csakis 
ily ártérnek föntartásával van biztosítva a viz 
könynyű és gyors lefolyása. Pár hónap múlva 
jön egy másik miniszter, ki azt mondja, hogy 
elé<r 800 méter ártér is. — Ez az utóbbi ren-
delet, mely a megye tiltakozása ellenére a 
törvényes formák megtartása nélkül, tehát a 
törvény megsértéssel jött létre, szépen össze 
fér az uradalom érdekével, de annál kiáltóbb 
ellentétbe jő a megyéjével. Ha a megye bele 
nyugszik ennek értelmében a bellebbezésbe, ez — * 
által csak részben lesz elhárítva fejünk fölül 
a vész. Mikor 100 ezret lét és vagyon bizton-
ságáról van szó, ott nem fél, hanem egész és 
gyökeres orvoslásra van szükség. A megyének 
isten és emberek előtt tiltakoznia kell ezen 
ügynek véglegesen oly móddal leendő rende-
zése ellen, mely az eddigi aggodalmas helyze-
tet nem egészen, csak félig javítja, de amely 
ellen azután többé fölszólalni nem leend jo-
gunk. Vissza utasítja az alispánnak azon nyi-
latkozatát, hogy a felelőség az ügynek halo-
gatása által azokat terheli, kik ahelyt, hogy 
elfogadnák a rendeletet az ellen folyamocl-
gatnak 

A felelőség isten és emberek előtt a kor-
mányt és a megyén azokat terheli, kik segí-
tettek az uradalomnak abban, hogy ezen ücry 
évtizedekig elhuzassék. Óhajtja, hogy a beleb-
bezés ha ma nem, holnap eszközöltessék, s igy 
ez elé, a vádaláhelyezés iránti kérelmével, gá-
tat nem akar vetni. Ha talál valaki módot, 
mely szerint elérjük gyorsabbnan, hogy a gá-
tak ne az utóbbi, hanem az előbbi rendelet 
értelmében belebbeztessenek. ugy szivesen el 
áll javaslatától; de ő módot nem lát s azért 
marad mellette és kéri annak elfogadását. 

T A E C A. 

A M&M mmílL 
— B E S Z É L Y . — 

írta: S. F. 
II. 

Bodoki Kuti Emil; midőn átvette a titokzatos 
öreg ur kezéből a 15 ezer Irtot, a hálaérzet annyira 
elragadta, hogy ajkához akarta vinni enn*-k kezét. 

Az Öreg férfias komolysággal húzta vissza kezét. 
— Mit akar Ön tenni? 

— Az i*ten után önnek tartozom legtöbbe), mondá 
lelkesült hálátkodással az i f ju : ön menté meg életemet, 
s ÖÜ tett képessé, hogy kedvesem apjának emlékét 
megmenteem az általa ki nem elégiihetett hitelezők át-
kától. s menyasszonyomat ezen átok tudatának kínjá-
tól . Oh valóban jól esett volna, ha megcsókolhatom 
kezét, mely nekem életet és áldást nyújt. 

— Félre a hálálkodáss*! Hatat ember, mondá ön-
érzetes hangon az öreg. Tettemet ne becsülje többre, 
mint amennyit ér. Mondtam már Önnek, lngy a velem 
való ismeretsége u»ég vé«zbe is döntheti önt. Nekem 
az semmibe került, mit önnek adtam, s ön legokosab 
bari tesz, ha tettem csak annyira beesüli, amennyibe 
nekeui került. Örülök, hogy túl adott a bankókon. 
Jár jon oly szerencsével másodszor is. 

— Nevét kérem, mondá az ifja, hogy ha egykor 
gyermekeim lesznek, megtaníthassam őket háiádattal 
gondolni jóltevőm nevére. 

— Nevem nem fogja ön megtudni. A bankó-
csináló jól teszi, ha hallgat nevéről. Ön ujryan most 
há ládéró l beszél, de ha a hamis baukó terjesztés miatt 
befognák és elc.-uknák, a háládatosság érzelme, meg-
vetéssé, gyűlöletté váluék önbeu és sietne nevemmel a ; 
biró elé, hogy sorsában én is részeltessem. 

— On nem bízik bennem? 
- - Hagyjuk ezt uram! Nevem titok marad, erre 

u^y sincs szüksége önnek. Hogy ön háládatos akar 
lei ni irauttiu, az sz^p. S ezért nekem elég annyi, ha j 
a*t tudom, hogy v*n egy ember, ki hálával emlékezik 
rám Ami t edd ' - tettem, az szót sem érdemel. Önön függ 

hogy gazdaggá tegyem vagy végveszélybe döntsom. Jól 
értsen meg. Gazdaggá törekedui a végveszély kilátásá-
val. Hoz«ám szegődik-e? 

Bodoki Kuti Emil habozva állt és nem felelt. 
— Öo hallgat. E» h'/t jelenti, hogy megéri mei 

sorsával. Jól van, tovább eziránt nincs szavam Önnel. 
— Do uram, szólt sértődve Emil: én nem mond-

tam, hogy nem szegődöm önhöz. Zokon esnék, ha ön 
hallgatásom tagadásnak venné. 

— Nos, tslán feltételei vonnak önnek? kérdé 
kalmári érdekeltséget mutatva az Öreg ur. Szóljon, 
szivesen hallgatom meg önt. 

— Miben kivánja öu, hogy hozza szegődjem? 
— Semmiben uram, szólt nyugalommal é9 teljes 

önérzettel az öreg. En nem mondtam, hogy kivánorn 
az Ön segítségét, csak azt kérdeztem, hogy hozzám 
szegodik-e? 

— Mi célból? 
— A hamis bankónak rendszeres beváltásában. 
— Egy feltétel alatt. 
— Mi az? 
— Mondja ön meg nevét. 
— Ön nem akar e kívánságtól elállni? 
— Joggal kívánhatom, hogy kinek ily veszélyes 

üzletben szövetséges társává szegődöm, annak nevét, 
állását és éíet viszonyát ismerjem. 

— Nem tagadhatom, önnek kívánsága jogos, mi 
előtt azonban t»zt teljesíteném, föltételeimet mondom 
el önnek 

Kuti Einil ff szült érdekeltséggel várta a szót a 
rejtélyes ember szájából. 

— En annyi hamis bankót adók önnek, amennyin 
tul adni k^pes, s ön a beváltott jó pénz egy harmad-
részét kapja, két harmadrész az enyém. 

Ha rajta vesztene ön — mi különben, ha hall-
gatni bir, lehetetlenség — az esetben nevemről hall-
gatni tartozik, „valamint hallgatni fogok én, ha én vesz-

j tek rajta. — On kiléphet a szövetségből amikor aka r ; 
de rólam tudnia nem szabad. — Mig a szövetségben 
lesz ön, sddig nagyobb mérvű vásárlásokba bocsát-
koznia és feltűnő pazar életet élnie nem szabad. Tar-
tozik a két hármadról minden hónap elsején, olt. ahova 
táviratilag tölhivom önt, nekem beszámolni. — Öu még 
nem nősült meg? kérdé hirtelen az öreg. 

— Egy év múlva fogok megnősülni. 

Csemegi Antal nem vár^semmi eredményt 
a föl folyamodástól. Az országgyűlés a mi ked-
vünkért nem fogja elejteni miniszterét, nem 
tartja helyesnek, hogy mikor nekünk oly sok 
ügyünk van a minisztériumnál, melyeknek el-
intézésénél a miniszter jóakaratára van szük-
ségünk, s ahelyt, hogy megnyerni igyekez-
nénk, ezen föllépésünkkel örökre elakarjuk 
idegeníteni a minisztert magunktól. Nem fo-
gadja el a küldöttség javaslatát; azonban szi-
vesen keres módot, hogy ezen ránk nézve va-
lóban sérelmes miniszteéi határozat megváltoz-
tassék, s erre nézve leghelyesebbnek tartja és 
indítványozza, hogy a megye újból irjon föl 
a közlekedési miniszterhez. 

Sima Ferrenc. Csongrádmegye létkérdése fe-
lett határoz a kérdéses miniszteri rendelet, 
melynek végrehajtása ellen minden erejét meg 
kell feszíteni ezen megye közönségének. A 
küldöttség alapos és megcáfolhatlan érvekkel 
támogatott javaslata után fölösleges bizon) it-
gatni azt, hogy ezen megyénket a megsemmi-
sítés veszélyével fenyegető miniszteri rendelet 
törvény ellenes, s ha megyénk lételéről nem 
volna is szó, a törvény tisztelet maga arra 
utal bennünket, hogy tiltakozzunk ezen ren-
delet ellen és megtagadjuk annak végrehajtá-
sát. A törvény és jog alapján áll ezen a lét-
biztonság föltételeiért küzdő megye közönsége, 
s igy nincs ok újra kunyorálni azon miniszter-
nek ajtaján, ki a megye közönsége tiltakozása 
ellenére törvény sértéssel akar teremteni oly 
állapotot, melytől való aggodalmában méltán 
mondja a küldöttség javaslata, hogy jó lesz 
Csongrádmegyének egy biztosabb helyre leendő 
kitelepítéséről gondoskodni — Ily helyzetben 
a inegye közönségének nincs mit keresni a 
minisztériumnál. A végső lépés van számára 
csak, s ez a magyar parliament, hol a törvény 
szentsége kell, hogy ótaloinra találjon. Szóló 
tudja, hogy a parliament többsége meg szokta 
védelmezni a minisztert; de nem szabad ezt 
tennie, midőn egy oly miniszterről van szó, ki 
törvénytelenséget követ el. Szomorú volna Ma-
gyarország sorsa, ha annak parlamentje eltűrné 
azt, hogy a törvény végrehajtásnak legfelsőbb 
fóruma, ahelyt hogy törvény tiszteletre taní-
taná az országot, maga sérti meg azt. Ajánlja 
a küldöttség javaslatát elfogadás végett. 

Kádár Hendrik. A küldöttség túl ment 
megbízatásán; mert ez nem arra volt kikűldve, 
hogy bírálgassa a miniszternek rendeletét éa 
erre adjon véleményt, hanem ki volt küldve 
azért, hogy Kiszeli Károly miniszteri kiküldött 
által teljesítendő műszaki vizsgálat alkalmával 
tapasztaltakról jelentést tegyen. — Nincs tehát 
rendjén a küldöttség eljárása. Ami egyébiránt 
az tioy érdémét illeti, nem vár semmi ered-
ményt a fölfolyamodástól, azért belenyugszik 
a rendeletbe. 

— No ez helyes, szólt az öreg JátszóIagoB meg. 
nyugvással, mert önnek sokat kell utazni, sőt folytono-
san utaznia keli, városról városra járva költi és váltja 
a hamis bankót. — Ezen föltételek mellett lesz-e öa 
társam, vagyis bir-e ön elég erkölcsi erővel ezen föl-
tételek megtartására? 

— Azt hiszem, hogy igen. 
— Esküdjék ön meg arra, ami önnek legkedve-

sebb, hogy ezen szövetséghez hű leend és bármi érje 
tngem nem fog elárulni. 

— Esküszöm szerelmemre, felelt az ifju. 
— Elég! — Nevem Kadvincky János, ref. lelkésa 

vagyok Kántor Szegen. En egy szerencsétlen ember 
vagyok, rögeszmém, hogy nekem oly vagyont kell 
szereznem, hogy hilközségem számára egy templomot 
és egy iskolát építtethessek. E rögeszmém lesodort a 
becsületes vagyon szerzés módjának útjáról. Evek óta 
töröm eszem és dolgozom egy bankónyomón, melylyel 
eddig már 200 ezer frt hamis bankót készítettem. —̂  
A bankók fölismerhetlenek, abban különböznek az 
állami bankó nyomdából kikerültektől, hogy : az enyém-
nek mindnyájának egy seriesi jegye éa sorszáma van ; 
do azért, aki az állam számára nyomja a bankjegyeket, 
az sem fogja megmondani, hogy az állam és az én 
bankjegyem közül melyik a hamis. Ezért mondom, 
hogy ezen bankjegyek költése által rajta nem veszhe-
tünk soha, hacsak másként el nem árulnak. — Nekem 
200 ezer frt jó pénzre van szükségem, s ha az meg-
lesz, akkor fölhagyok veszélyes mesterségemmel. 

Emil bámalattal ballgatá az öreg urat, ki valóban 
egy falusi lelkészként nézett ki. 

— Már 100,000 frtom van. 
— Es mióta készíti ön a hamis bankót? 
— Két hónap óta. 
— 100 ezer frt, hmgetett az itju, szép eredmény 

két hónapi fáradságra. — Ez a bankócsinálás háláda-
tos mesterség. Szivesen szegődöm társává önnek. Az 
öreg megszoritá az ifju kezét és mélyen nézett ennek 
szemébe. — Bánom, mondá, hogy elárultam önnek 
kilétemet. 

— Legyen ön nyugodt, felelt az i f j u : inkább 
agyon lövöm magam bármely pillanatban, hogy Bem 
out eláruljam. 

(Folyt, köv.) 



Fekete Márton. Nem kívánja indokolni a 
küldöttség javaslatát, melyet ő is alá irt és 
igy véleményét képezi; azonban Kádár urnák 
azon felszólalására, mely szerint mintegy rosz-
szalólag emliti föl, hogy a küldöttség tul ment 
hatáskörén a javaslat tételénél, megjegyzi, hogy 
azt beismeri, hogy tul ment; de azért csak 
elismerést érdemelhet a küldöttség. (Helyeslés.) 

Éder István. Hosszú — mulatságos ötletek-
kel spékelt beszéddel igyekszik kapacitálni a 
közgyűlést, hogy annak az országgyűléshez 
való föl folyamodásnak nincs semmi haszna; 
mert ha egy követ dobnak a Tiszába, azt onnan 
hamarébb kihalászszák, mint e/r kérelem el fog 
intéztetni az országgyűlésnél. 0 azt hiszi, hogy 
400 vagy 500 ölre lesz belebb vive a gát, az 
nagy különbséget nem tesz. Megnyugszik a 
miniszteri rendeletben. 

Szvoboda Ferenc. A küldöttség javaslatát 
nem fogadja el ;mert ez a vád alá helyezés iránti 
kérelmet javasol a miniszter ellen törvénysértés 
miatt; pedig a miniszter a kérdéses rendelettet 
törvényt nem sért. A küldöttség által citál-
törvény azt mondja, hogy: végérvényesen jól 
váhagyott tervezettől a társulat el nem térhet. 
De ezen törvény nem mondja azt, hogy a mi-
niszter már általa meghozott rendelettől el nem 
térhet Itt a miniszter semmi egyebet nem tett, 
mint tesz akárhányszor, midőn egyik másik 
rendeletét későbbi rendeletével módositja. Meg-
nyugszik a rendeletben. 

Sima Ferenc. Szvoboda Ferenc törvény 
magyarázat-fals, melylyel szemben csak azt 
bámulja, hogy ez épen egy ügyvédtől ered 
Szóló szerint változtatgathatja kénye és tetszése 
szerint a miniszter rendeleteit oly esetekben, 
melyekről a törvény uem intézkedik, vagy ha 
a törvényhez magyarázat fér. Itt azonban a 
törvény világosan és félremagyarázhatlanul 
megmondja, hogy a társulatnak mit kell tenni, 
ha a már jóváhagyott tervezetet meg akarja 
változtatni. — Akkor tehát midőn a törvény 
világosan intézkedik, hzgy egv már meghozott 
rendelettel jóváhagyott tervezet miként változ 
tatható meg, a miniszternek mint a törvény 
legfőbb őrének a törvény betartására kell uta-
sítani a felett, s nem intézkedés alapjául el-
fogadni egy a törvényes formák próbája nélkül 
a miniszterhez juttatott kérelnet Ha ez mehet, 
akkor a törvény mindenkire kötelező, csak a 
miniszterre nem, kinek önkényétől és személyé-
től függne, hogy kit kötelezzen a törvény meg-
tartásáza, kit nem. Jogállamban élünk, hol a 
törvényt a miniszternek is be kell tartani. 

Balogh János. Azt nem vindikálja magá-
nak, hogy törvénytudó, de amit el olvas azt 
megérti. S aki kellő jogérzéssel bir fölfogni 
és megérteni a kérdéses törvénynyel szemben 
a sérelmes miniszteri rendeletet, az egy percig 
sem tagadhatja, hogy itt a miniszter által tör-
vénysértés követtetett el Az a kérdés, 
hogy az uradalom megtartotta-e a törvényes 
formát a miniszterileg jóvá hagyott tervezet 
megváltoztatása iránti lépésében. Nem tartotta 
meg, s a miniszter ahelyt, hogy a törvénynek 
megtartására utasítaná az illetőt, egy tör-
vénytelen alapot fogad el, — a törvény vilá-
gos rendelete ellenére — intézkedésre. Mi ez 
ha nem törvénysértés? 

Udvardi Sándor és Pataki Imre Balogh 
János és Sima Ferenc indoklásánál fogva pár-
tolják a küldöttség javaslatát. A miniszter vád 
alá helyezése iránti kérelem által való eré-
lyes föllépésben látnak menedéket szabadulni 
a megyére vészt hozó miniszteri rendelettől. 

Elnöklő főispán indokoltnak tartja a me-
gye gyűlés aggodalmát; de a vád alá helye-
zés iránti kérelmezést helyesnek nem tartja, 
javasolja, hogy a miniszteri rendelet megvál-
toztatása iránt a miniszteri tanácshoz intéztes-
sék a megye részéről kérelem. 

Balogh János Sima Ferenc. Ezt elfogadják, 
ha a kérelem egy küldöttség által vitetik föl 
a miniszter elnökhöz és e küldöttség elnöksé-
gét a főispán elfogadni hajlandó, mert csak igy re-
mélnek e lépés után eredményt. Határozottan ki-
jelentik azonban, hogy ha a minisztertanács a 
rendeletet meg nem változtatja, akkor javasla-
tokat fenntartják a miniszter vád alá helye-
zése iránt. Kérik a főispánt a küldöttségi el-
nökség elfogadására. 

Főispán nem fogadja el az elnökséget. 
Balogh János kijelenti, hogy akkor nem 

áll el a miniszter vád alá helyezése iránti ké-
relmezéstől. 

Ezt követte a szavazás melynek eredmé-
nyét lapunk mult számából ismerik olvasóink. 

(Folyt, köv.) 

A vasutügy és ami képviselőnk. 
Városunk képviselőjétől nagyérdekü cikk 

jelent meg az ..Egyetértés" f évi 134-ik szá-
mában E cikkben képviselőnk fejtegeti, hogy 
Angol- és Franciaországban az állam maga 
vette kezébe a nálunk helyi érdekűnek decla- ; 
rált másodrendű vasutak épitési ügyét, s ezen j 
államokban évenként nagy összegek vétetnek i 
föl az évi költségvetésbe, ily másodrendű vas-
utak építésére. Nálunk is igy kellene azt tenni 
és nem hagyni az ország legáldottí\bb vidékei-
nek közlekedési sorsát magán vállalkozók aka-
ratára. Élénken ecseteli a Tiszavidék közleke-
dési nyomorúságát, s ujjal mutat rá, hogy bár 
ez a vidék gabnatára az országnak, főjövedelmi 
forrása — adózás tekintetében — az állam-
kincstárnak, mégis a legkevesebb jótéteményét 
élvezi a kormánynak. 

Velünk a múltban képviselőink vajmi ke-
veset törődtek, igy jól esik hallanunk fölülről 
azt az erélyes hangot, s jól esik különösen az, 
hogy ez a hang, mely az egész Tisza-vidék 
érdekében szólal föl, épen Tors Kálmáné, ami 
képviselőnké. 

Ide iktatjuk e cikknek egy részét, mely 
igy szól: 

• 
* * 

„lgy kozdve meg a dolgot. Magyarország helyi 
vasutai, bizton hisszük, rövid időn kiépülnének. Ugy 
mint a javaslat tervezi, nera biztos a siker. Pedig 
mennyire szükség lenne rá, mutatja az egész magyar 
alföld és különösen a Tisza völgye Külföldi ernber 
el hinné, hogy az ország o legáldottahb^ legtermé-
kenyebb vidéke mily mostoha gyermeke az állam gon-
dolkodásának. Az állam jövedelmeihez sokkal nagyobb 
arányban járul, mint az ország legtöbb egyéb vidéke; 
községi pótadója az árvizek elleni kényszerű védeke-
zése miatt már már meghaladja egyenes állami adóját ; 
s még csak az állami szerves együttélés legelső felté-
teléről, a közlekedés eszközeiről sem történik érdeké-
ben gondoskodás! Az állami utakra fordított közel 
három millió évi frtban bizonyára ott vannak e vidék 
adó iorintjai is, pedig ez összegből e vidék útjaira 
ugyan semmi nem kerül, mert az állam épen ide nem 
épitett utat s a közlekedés itt aligha volt Árpád apánk 
idejében a mainál sokkal roszabb. A téli hónapokban 
e vidék hetekre, sőt hónapokra el van rekesztve a 
világtól s lovas posta hozza el a legközelebbi vasút-
állomástól legalább a patikaszereket. 

Igaz, hogy az alföldi talajon kőutat épiteni tömér-
dekbe kerülne. De a mennyivel drágább itt a kőut, 
annyival olcsóbbau létesíthető vasút. Nem kell sziklá 
kat robbantaui, alagutakat fúrni, völgyeket kitölteni, 
áthidalni; az ügyes kubikosok fölemelik, elegengetiky 
a vonalat, rá fektetik a síneket a fut rajtok a vasút. 
Ahhoz még a töltés árviz ellea ia gátul szolgálhat. 
Csehországban a közlekedés teljea fölszerelés odaálli-
tásával 40.000 frtjával építik föl a helyi vasutak kilo-
meterjét, pedig ott hegyea a vidék s az ár mégia nagy-
nak mondható. Belgiumban, mely inkább sík föld, egy 
kilometer csak 15,000 frtra van előirányozva. 

No már bocsánatot kérünk, ez nem pénz, akkor, 
mikor arról van BZÓ, hogy Magyarország egyik leg-
nagyobb gabnatárát a világforgalmi erekkel egyenea 
összeköttetésbe hozzuk; meg a mi kedvezőtlen finan-
ciális helyzetünkben sem pénz akkor, mikor arról van 
szó, hogy helyre hozzunk egy nagy igazságtalanságot, 
mely e vidéket az országoa közlekedési eszközökre 
ia századokon át adóztatta, de századokon át minden 
közlekedési eszköz nélkül hagyta. 

Pedig Belgiumban csak az a kedvezménye van a 
helyi vasutaknak, hogy vonalaikon az alkalmas ország-
utakat ia használhatják; földet azonban a kei ti gazda-
ságot folytató belga ingyen nem ad. A magyar alföld, 
a Tiszavölgy népe örömest bocsátaná a aztlkaégea föld-
területet a vasat birtokába legnagyobb részt egéazen 
ingyen, bizonyára azáraba alig vehető csekély árért éa 
odamenne fuvarral, keze mtinkájaval, hogy végre bir-
tokába jusson annak a vaautnak, mely egyedül teheti 
leheíővé, hogy fönmaradjon éa el no pusztuljon ama 
torhek alatt, melyeket az állam a részben saját külön-
leges helyzete vállaira rak, anélkül, hogy valakinek 
eszébe jutna gondolni arra is, ha elbírja e még soká, s 
megadná a teher elviseléséhez azüka^gea erő föltételeit. 

Lehetnek vidékek, melyeket vasúttal látni el talán 
helyi érdeknél csakugyan nera egyéb. Az ilyen vidé-
kekro állami költségen épiteni vasutat talán nem volna 
helyén. De a magyar alföld gabnatermő dua vidékeit 
bevonni a forgalomba, pusztán helyi érdeknek még se 
mondható s ha itt az állam a helyi vasutak épitéséve! 
kezdeményezőleg maga lép föl, s a költség kőutak 
hiányának pótlására olcsó vasutakkal látja el, csak egy 
oly köteteaséget teljesít, melylyel hosszú idő óta első 
sorban saját jól felfogott érdeke iránt tartozott.a 

Ösztön dij. 
Városunk országgyűlési képviselője 3 db. 

10 frankos aranyat küldött Zolnay Károly 
igazgató urnák a végből, hogy ezen adomány 
a helybeli polgári iskolába járó három legjobb 
tanuló közt a zár vizsgakor kiosztassék. Derék 
képviselőnk, ki minden alkalommal jelét adja, 
hogy gondolata folyton velünk van, a követ-
kező szép levél kíséretében küldé el ösztön 
dijul küldött adományát. 

* 
* * 

Igen tisztelt igazgató tanár ur! 

Mellékelve van szerencsém 3 db. 10 frankoa 
magyar aranyat azzal a kérelemmel átküldeni, hogy 
azt a jelen tanévet befejező nyilvánoa vizsga al-
kalmával három példás erkölcsi raagaviaeletű azorgal-
raas tanuló között kiosztani méltóztassék. 

A jutalmazandók megválasztásához föltételt nem 
kötök, e tekintetben teljesen megbízván a tisztelt ta-
nári kar bölcs Ítéletében. Ha a jó magaviseletet még 
is első sorban érintettem, tettem azt nem csupán azért, 
mert az elvet: „qui profiéit in litteris, sed deficit in 
moribus: plus dericit, quam profiéit,u igaznak tar tora; 
de kivált azért, mivel mély meggyőződésem, hogy ha-
zánknak a közel jövőben, tehetségekre is, de minde-
nek íölött, inkább mint valaha, első sorban becsületes 
jellemekre lesz szüksége. Hogy azonban a kifogástalan 
magaviselet mellett a szorgalom a az ismeretek elsajá-
titásaban tett előhaladás tekintetbe vételét ia óhajtóm, 
ezt, ugy hiszem, nem ia szükség említenem. 

Ha szerény küldeményem a jó irknyban a tanuló 
ifjúságra néve buzdítással lesz, nagy örömömre log 
szolgálni. Azt gondolom, ennek az eredménynek az 
elérésére az ösztöndijuak nem nagysága, hanem az, 
hogy ösztöndij, adja meg az erkölcsi súlyát. A régi 
hellén ifjak becsvágyának ébresztésére, tehetségeik na-
gyobb megfeszítésére elegendő volt egy vad olajfa ága, 
melyr.él pedig sokkal nagyobbat ia vághattak volna 
magoknak az erdőn. De hát azt nera az olympiai já-
tékok győzteaeikéut kapták volna. 

Fogadja Igazgató tanár ur a az egész tisztelt ta-
nári kar nagyrabecsülésem őszinte kifejezését, mely-
lyel maradtam Budapesten, 1880. május 8-án tisztelő 
szolgája 

Tora Kálmán. 

Tárgysorrendje 
a bánfalva vidéki méhész egylet által Május hó 3fTés 

31-én tartandó méhészeti kiállitás-éa közgyűlésnek. 
1. Május 30 án azaz vasárnak d. e. 10 órakor 

gyülekezés a vároa házánál, onnét kivonulás a „Széchényi 
ligetbe" hol a kiállitás 11 órakor helyi bizottsági elnök 
Sima Ferenc ur által megnyittatik. 

2. Május 30 án d. u. 5 órakor Nagy Zsigmond 
egyleti titkár gyakorlati előadást tart, a kiállitáai he-
lyiségen. 

3. Estve 7 órakor a Rambovszki szállodában is-
merkedési találkozás, ugyanott 9 órakor táncestély. 

4 Május 31 én azaz Hétfőn reggel 8 órakor vá-
lasztmányi illés, 9 órakor közgyűlés fog tartatni az aré-
nában. — Értekezés a viasrról Nagy Zsigmond által. 
— Tisztújítás. 

5. Május 31 én d. u. 1 órakor t á r s a s e b é d a 
Rambovszki szállodában. 

(3. Május 31-én d. u. 4 órakor a gyűlés folytat-
tatik, a jutalmak — 11 db. arany éa 12 db. ezüst frt., 
a oklevelek — kiosztatnak. 

Jegyzet: Tagok a pénztárnál befizethetik tagsági 
dijaikat, 

Bánfalva, 1880. májua 19. 

Nagy Zsigmond, Kovács Imre, 
egyleti titkár. elnök. 

Értesitésül. 
A szentesi jótékony nőegylet igen tisztelt tagjai 

fölkéretnek, hogy — miután a nőegyletnek jun. elején 
választmányi ülése lesz, legyenek szívesek ugy a kis-
ded óvoda, mint a nőegylet ügyei iránti észrevételei-
ket, indítványaikat az egylet elnökségéhez legkéaőbb 
jun. 5 ig beadni, hogy ezek annak idején a választ-
mányi Ülésen tárgyalhatók legyenek. 

Szentes, 1880. május 20-án, 
Tisztelettel 

Jurenák Edéné. 
nőegyleti elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A D i l i t o r - h á r o m a s , alsó ányási védtöltés 

bellebbezése ügyében a megyei közgyűlés részéről ki-
küldött bizottság vasárnap reggel máj. 23-án utazott 
föl Pestre. 

— A méhészeti kiállitás alkalmából f. hó 
30-ikra rendezendő bálra miut értesültünk igen aokan 
készülnek Pestről is lesznek vendégek a készülnek 
Hód Mező-Vásárhely, Orosháza, Szarvas, Mindszent, 
Szegvár é8 a szomszéd uradalmakból. — Előre látha-
tólag igen jó mulatság lesz. 

— Ifj. Gróf Károlyi István f z országos 
méhész egylet elnöke is megfogja látogatni méhészeti 
kiállításunkat, melyre már azép azámmal jelentkeztek 
kiállítók. 

— Banquettet rendez a méhészeti kiállítási bi. 
zottság f. nó 31-én Rtmbóvszki József vendéglőjében* 
— Ezen társas ebéddel lesz a méhészeti kiállitás be-
rekesztve. A kiállitáai bizottság vigalmi osztálya a 
társas ebéden minél számos bban leendő részvétel vé-
gett aláírási ivet hordat szélylyel. 



— Sulc Károly urnák a Szentes-vidéki taka-
rékpénztári könyvelői állásról történt lemondása foly-
tán a jövő évi februári rendes közgyűlésig helyettes 
köny velőül: Gray Miklós volt kecskeméti könyvelő lett 
cautio mellett helyettesítve. 

— A helybeli 48-as népkör a köri tagok 
igen szép számú részvéte mellett f. hó 17-én tnrtá meg 
tisztújító közgyűlését, mely alkalommal elnökké egy-
hangúlag Sima Ferenc volt elnök, alelnökké: Fekete 
Ferenc, főjegyzővé: Pólya Ferenc tanár, al jegyzővé: 
Kovács Mihály, pénztárnokká: Kanfi Horváth Lajos 
urak választattak meg. 

— Felsenburg óra tolvaja megkerült Dékány 
József 19 éves, szentesi napszámos legény személyé-
ben. — Grünvald József házánál lakodalmi sátor ké-
szítésénél napszámoskodott D. J . és f. hó 20-án Son-
nenfeld kereskedésébe mentek ki a sátorhoz még szük-
séges faanyagért, hol rakodás közben egy legény azt 
kérdi, hogy hány óra? — Emberünk ezen kérdésre ki 
vessz a zsebebői egy ezüst órát és megmondja, hogy 
hány óra. — E j n y e de szép órád van: nem adnád el? 
kérdi a legény. Eladom felelt D. J . — Mennyiért? — 
10 frtért. — En nem értek hozzá, bogy megér-e annyit 
mondá a venni szándékozó. Mutassuk meg a gépész* 
nek. Kolodinszki gépész azt moi dja hogy olcsó óra 
ez 10 frtért, hol vette? Emberünk azt felelte, hogy 
Felsenburgnál. — Az óra olcsósága gyanút keltett, 
elvitték Felsenburghoz, hogy csakugyan tőle való-e 
az óra? A mester rá ismert atőle ellopott órára. 
A legényt azután befogták s főkapitányunknak sike-
rült ki venni belőle, hogy: ő az óra tolvaj. Pénteken 
déleiőtt ment ki a főkapitány a szőlőbe, hol el voltak 
á*va az ellopott órák gyttn'ik és medailonok. — Ez a 
fickó egy kis vézna legény és azt állítja, bogy: ő o 
gyedül najtotta végre a bolt föl törést. 

— A z á r t é r i h i d fönntartási költségeire nézve, 
Csongráduie^ye f. év februári közgyűlésében aképen 
határozott, hogy ez a megyei közmunka váltsági pénztár 
ból fedeztessék. A szomszéd csongrádiak ezen határozat 
ellen fellebbeztek, azon célból, hogy a költséget ne 
megye, hanem Szentes városa fedezze. A miuiszter az 
ügyet azon kérdéssel tette le a megyéhez, hogy: mi 
okon határozott aképen, hogy a fönntartási költség a 
megyei pénztárból fedeztessék? A megyei közgyűlés 
indokul föl hozza, hogy miután ez itt megyei ut s a 
mul:ban is a megye által gondoztatott, igy az ezen 
uton építendő ártéri hid fönutartási költségei jogosan 
Szentes városát nem terhelhetik, csakis a megyét vagy 

az államot. Miért is fölfolyamodik a megye a minisz-
terhez, hogy miután legfőképen az állam érdeke, hogy 
ez a hid építtessék, mert ez által a postai közlekedés 
biztosíttatik, annálfogva a föntartási költség egy részé-
nek fedezését az állam vállalja magára. 

— A városunkban kimért marha húsok 
hitványsága miatt lapunk egyik legközelebbi Bzámá-
ban emeltünk panaszt. S e jogos panaszunkra a mé-
száros urak azzal válaszoltak, hogy a hus kilójának 
árát 48 krról 52 krra emelték. — Miután Szegváron, 
Mindszenten a hus kilójának ára 40—44 k r : jó l e n n e 
megtréfálni ezen mészáros urakat. Többeknek öbszo 
állni és Szegvárról kellene hordatni hust. Ez a tréfa 
nagyon szépen kifizetné magát. 

— Tévedésből eredt lapunk mult számában 
hozott ama Hymen hir, hogy Dr. Cukkermaun Soma 
ur megtartotta volna esküvőjét. Ezen esküvő L hó 
30 án leend. 

— Szegvárról Írja levelezőnk, hogy Madarász 
Jenő országos képviselő a pünkösti ünnepek alatt lenn 
volt választói körében. Szegváron azonban hidegen fo-
gadták választói; mert a képviselő ur több rendbeli 
vízügyi bajaikban országos képviselői állását nem igen 
használta föl ezen község javára. — Kisteleken annál 
nagyobb lelkesültséggel fogadták Nóvák Gusztáv kép-
viselő urat, kinek tiszteletére második ünnep este ban-
quettet rendeztek, mely igen jól sikerült. 

— Rövid hirek- Lányi Berta hulláját f. hó 
17-én fogták ki a Tiszából, s még az nap el is tö-
mették. Nyugodjék a szerencsétlen békével. — Szeg-
váron vásár volt ünnep szombatján és néhány hod-
mező vásárhelyi bicskás a vendéglőben verekedést 
kezdett. A vendéglőst magát is megverték, sőt a 
csendlegények sem maradtak tisztán. A fickók most 
már a hűvösön ülnek. — Lajos-szállási majorban a 
napokban egy lép-fenés tehenet vágtak le és az ezen 
állatot nyúzta emberek vérmérgezést kaptak, s most 
reménytelenül gyógyítják őket Hód-Mező Vásárhelyen. 
— A BMarosu szerint Belicai István békésmegyei fő-
ispán, főispáni tisztéről lemondott. 

— Értesités. A szentesi iparos ifjak képző és 
segélyző egylet rendes tagjait ezeunel értesitem, bogy 
a valasztmány a beiratási dij (a könyvecske árával 
együtt 35 kr.) beszedését határozta el és ennek esz-
közlésével a rendezőket bízta meg. A kik tehát eddig 
ezen összeget nem fizették le, szíveskedjenek ezt mie 
lőbb megtenni, mert az egyletnek már jelenleg is ki-

sebb kiadásai vannak, melyeket csak is ezen besze-
dett dijakból lehet fedezni. Egyúttal a dalárdáhozjtar-
tozó tagokat is értesitem, bogy a karmester ur dijja-
zására nézve is megállapodás történt, azonban as 
énektanítás csak az alapszabályok megerősítése után 
veheti kezdetét, mert a választmány előlegesen senki 
irányában sem válalhat felelősséget vagy kötelezettsé-
get. Szentes, 1880 máj. 20. Balázsovits Norbert egyl. 
elnök. 

— Pallavicini őrgróf tul a tiszai uradalmán ke-
resztül vezető országúton, egy mindszenti ember sze-
kerével f. hó 20-án elakadt, az ut szerfeletti rosszasága 
miatt. S az embert ott a sárban elült kocsija mellett ta-
lálták meghalva. Az orvosok véleménye szerint szél 
érte. Jói mondja a biblia, hogy: „Soha semjjtudod em-
ber hol lészen halálod.44 

— Értesítések. Hortonyi Nagy Istvánnak ecseri 
26 hold földje tanyaépülettel s kistőkei 20 hold földje 
eladó, lakik IV. t. 662. sz. a. — Hankiss Károlyné 
166. számú házánál lévő magtár azonnal kiadó, bés 
ugyanott levő háza Szent-Mihály naptól kiadó. — ö z v . 
Mecs Balogh Mihálynénak I. t. 626. sz. háza örök áron 
szabadkézből eladó.— Derekas Andrásnak III. t.glévő 
háza kedvező feltételek mellett eladó, vagy kisebbért 
elcserélendő; ugyanott mindennemű asztalos munkák 
és szerszámok jutányos áron eladók. 

N y i 11 -1 é r ») 

A „Duna"' biztositó társaság tekintetes vezér* 
ügynökségének Budapesten. 

Kötelességemnek tartom a „Dunau biztosítótársaságnak, 
1880. április hó 17-én történt tfizkár alkalmával velem szemben 
tanúsított méltányos és emberbaráti szeretetével párosult ^loyalia 
eljárásáért legbensőbb köszönetemet nyilvánítani-

Dacára, hogy fent nevezett társaságuak jogában állt, e kárt, 
— miután a tulajdonjogi változást nem jelentettem be — vissza-
utasítani, ezen jogával nein élt, hanem káromat telyes mértékben 
megtérítette, 

Szentes, 1880. májas hó 18-án. 
tisztelettel maradtam 

F a r a g ó F e r e n c , 

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

*) E rovatban közlőitekért nera vállal felelősséget a Szerk. 

H I R D E T E S E K . 

Hirdetmény. 
A böldi^révben?elbontott rév épületből ki-

került, s Szentes város tulajdonát tevő 45 ezer 
db. faltégla f. év junius 6-án délelőtt 10 órakor 
a helyszínén tartandó árverés utján, azonnal 
leendő fizetés^ mellett, részletekben el fog adatni. 

Szentes,^1880. május 18-án. 
Eima Ferenc, 

tanácsnok. 

Dr. Czukermann Soma 
orvos, sebész, szülész 

lakását Szent-György naptól saját I. t. £ | 
307. sz. házába helyezte át, eddigi la- ^ 1 

kásával szemközt, a kisdedovoda volt 
K helyiségébe, Dósa Béla ur gyógyszertára 

lábjában. 

VJOTÖOC 
>9< X ^ 

H i r d e t é s . 
A bökény-mindszenti tiszaszabályozási tár-

sulat részéről közhírré tétetik, miképp a társu-
lat gátvonalai mentén termett idei füvek, 100 
esetleg 200^öl<hoszméretü részletekben, kaszá-
lásra a f. évi május hó 25-ik és 26-ik napjain, 
a helyszinén megtartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek, azonnali kész pénz fizetés 
mellett haszonbérbe fognak adatni. — Mire az 
árverezni kívánók, oly figyelmeztetéssel hivat-
nak meg, hogy az árverés a f. évi május hó 25-én 
d. e. 9 órakor veszi kezdetét a bökényi csárdá-
nál és tart a szegvári határig; május 26-án pe-
dig szintén reggeli 9 órakor kezdve a szegvári 
határtól Mindszentig fog megtartatni. 

Szentes, 1880. május 20 án. 
Kamocsay János, 

társulati igazgató. 

N M M M M t M O M I M I 

C s o n g r á d o n , 
a főtéren egy jólberendezett 2 7 é v e s 
íiiszer rövidára és norinbergi 
üzlet, lottó-gyüjtödével és do-
hái i^?ozsdéve l , más vállalat végett 
szabadkézből eladó. 

Bővebben értekezhetni Márs i t s Q 
I g n á c , tulajdonosnál. W 

0 0 * 9 

HIRDETÉS. 
A Friedman-féle — azelőtt Saj-

tás-féle — emeletes házban az egész 
emeleti lakás jövő Szent Mihály nap-
jára bérbe kiadó. Értekezhetni a tu-
lajdonossal helyben. 

| ; Triesti Azienda assicuratrice 5 
legrégibb biztositó-intézet, fenáll 1822-ik év óta ő 

12 millió frt biztosítási alappal. 
Értesités a t. biztositó közönséghez. 

B u d a p e s t , 1880. áril havában. 
Miután a jégbiztosítást ezen 1880-ik évre megnyitót 

tnk, van szerencsénk a t. biztositó gazdaközönség figyel-
mét kiválólag azon okból intézetünkre felhívni és termé-
nyeinek jég elleni biztosítására ajánlkozni, mivel ez idén 
különösen a repce termelő gazdaközönség részére fontos 
uj kedvezményt nyujtunk: mintán a repce és más olaj-
növények levágatásuk után is jégkárositásnak vannak ki-
téve, a biztosítást minden dijpótlék nélkül a repcevága-
tás kezdetétől számított 8 napra kiterjesztjük, holott miu-
den más intézetnél a biztosítás az aratással megszűnik; 
ezen kedvezmény azon feltételhez kapcsolván, hogy a 
vágás kezdete az első aratási napon nálunk bejelentes-
sék, továbbá, hogy a repcével egyidejűleg vagy a repce-
vágás napjáig gabnatermései is nálunk biztosíttassanak. 

Intézetünk több év óta minden versenyintézet közt 
a legolcsóbb jégbiztositási dijakat számítja és az idén 
külön díjengedményt nyújt a gabnanemüektől, a biztosí-
tási dijakat pedig szeptember hó 1 ig váltó mellett hite-
lezni hajlandó. 

Az illető vidékekre kiszabott díjtételeinek és díjen-
gedményeinek közöltetnek, bevallási ivek kaphatók min-
deu jelentékenyebb helységben szervezett kerületi ügy-
uökségeiuknél és az ország nagyobb városaiban létező 
kötvény kiállítási joggal felruházott fo'ügynökségeinknél. 

A trieszti Azienda assicuratrice 
magyarországi képviselősége Budapesten. 

Lichtenherger. Thaly. 

Sirfok eladás. 
A „szentesi takarékpénztár" összes 

ingatlanaira a f. hó 17-ére kitűzött önkéntes 
árverés az idő előhaladottságánál fogva megtart-
ható nem lévén, a még eladás tárgyát képező, 
következő, u. m. 

1-ör. Az eperjesi . . 4 3 a o / i a o o hold. 
2-or. A királysági (tanya-

épülettel) fölmérve . . , 57 l 23/1100 

3-or. A Kozma L-féle alsó réti 1320 nsz. öl. 
4er. . , kistőkei 1 1040/1600 hold. 
5-ör. . „ a teési 

(épülettel) 10'375/i6oo , 
ingatlanok f. évi junius 6-án délelőtt 10 órakor 
az intézet helyiségében, ujabbi önkézLtas á r -
v e r é s e n el fognak adatni. 

A már hirdetett vételár fizetés kedvező föl-
tételei ezekre is kiterjesztetnek. 

Venni szándékozók az árverés megkezdé-
seig zárt ajánlatokat is tehetned, kik sainte aa 
árverezni szándékozókkal együtt az árverési föl-
tételek értelmében a becsérték 5%-át bánatpén-
zül előre letenni tartoznak. 

Az igazgatóság. 
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Hirdetés. 
Van szerencsém a n. é. közönség 

tudomására juttatni, hogy lakásomat 
Czakó József-féle, jelenleg 

Héjjá Ignác HL t.9.sz.a. 
házába tettem át, a hol is a nagyér-
demű közönségnek minden a cukrá-
szat körébe tartozó megrendeléseit fel-
vállalok és izlésteljesen pontosan elké-
szítek; egyszersmind ugyanott f. évi 
pünkösd napjától kezdve minden va-
sár- és ünnep napokon f a g y l a l t , j e -
geskávé, finom friss sütemény-
nye l , vagy anélkül is, házhoz kihordva 
folyvást kapható. 

Midőn a n. é. közönség eddigi 
tapasztalt szives pártfogásáért köszö-
netemet nyilvánítom azt továbbra is 
kérve, mély tisztelettel vagyok 

P a p 
cukrász. 
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Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 




