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ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt. 
Negyed évre . , 1 frt 

M E Q J E L E N 
m i n d e n vasárnap. 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedi£ a kiadó-
hivatalhoz küldendők. VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIBDETÉSI ARAK: 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr, 
1 hasábosért 6 kr szá-

nt itta tik* 

NTILTTÉR 
mindi n egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak ol. 

Lesz-e vasú tünk? 
(Három cikk) 

III. 
A tervbe vett vasútnak — minden hasznot 

kereső társulat beavatkozása nélkül — egyedül 
az érdekeltség által leendő kiépítése két mód-
dal eszközölhető. 

Először is vagy ugy, hogy a vasút által 
érdekelt városok, községek érdekeltségök ará-
nyában a közpénztárból az egyes nagybirtoko-
sok szintén saját terhükre fedezik a rájok eső 
összeget, vagy pedig ugy, hogy a vasút épi-
tési összegéig részvények bocsátatnak ki, melyek 
az érdekeltek által az érdekeltség arányában 
megvásárlandók. 

Mi egyátalában nem idegenkednénk tőle, 
sőt szívesen csatlakoznánk az első módhoz, 
hogy ugyanis a városok és községek mint er-
kölcsi testületek saját pénztárokból fedezzék az 
építési összeget; mert véleményünk szerint itt 
nem arról van szó, hogy az egyes községek 
erejöket meghaladó, vagy azt nagy próbára 
tevő áldozatot hozzanak, hanem egy vállalat-
ról, mely — amellett, hogy eszköze leend e 
vidék anyagi és szellemi jóvoltának — a bele 
fektetett tőkének tisztességes kamatát fogja be-
hozni, tehát hasznot fog hajtani. Már most ve-
gyük p. u. hogy Szentesre az épitési költségből 
esnék 500 ezer frt. — Ezen összeget a város 
a jelenlegi szerfelett olcsó pénzviszonyok kö 
zött beszerezheti 30 évi 7, sőt 6 V2 percentes 
tőke kamat törlesztés mellett. Azaz fizeti a 
város 30 évig 500 ezer frtnak 7, vagy 6 V2 % 
kamatát és ezen kamatban 30 év alatt lefizette 
a tőkét is. 

Mi azt mondjuk, hogy az építendő vas-
utba fektetett tőke a vasút forgalma által már 
az első évben be fogja hozni a 7 percentet; 
de hát föltéve, de meg nem engedve, hogy nem 
hozza be 7%-ot, csak 4 - 5%-ot, a város akkor is 
csekély évi ráfizetéssel 30 év alatt letörleszti a 

vasút építésre fölvett 500 ezer frtot, s azután a 
vasutban egy hatalmas jövedelmi forrást kap, 
mely által a közönség mint erkölcsi testület 
képessé tétetik jövőben e város anyagi és szel-
lemi felvirágzásáért áldozni és a lakosság mai 
nagy községi terhén könnyíteni. 

De a már igy általunk tervelt módon 
épített vasutak példájából merítve a bátorságot, 
merjük állítani, hogy e vonal minden évben 
behozza a befektetett tőkének nem 7, de na-
gyobb százalékát. Es igy az érdekeltség minden 
külön áldozat nélkül bele fektetheti — mint 
biztos üzletbe — a pénzét, mely nemcsak azt 
fogja jövedelmezni, mit p. u a város kamatul 
fizet, de többet is Itt tehát csak józan számítás 
kell és nincs mit habozni. 

Ami már most a részvényeket illeti, a mi 
vidékünkön kevés a spekuláns ember, földmi-
veléssel foglalkozunk legnagyobb részben és ha 
félre tehető 5—600 frtunk kerül, azon földet 
igyekszünk venni, a vállalatok, üzletek iránt 
kevés a bizalom, nincs kellő fogékonyság, s 
azért mi nem hisszük, hogy a részvények ka-
matának biztosítása nélkül, nálunk és átalában 
az összes érdekeltségnél a részvények el kelje-
nek. A mi népünk még nem adja pénzét vasúti 
részvényekbe, nagyon uj ez még, idegen tőle 
és inkább ad egy :/4 telek földért 4 ezer frtot, 
hol pénzének 4°/0-os kamatát sem várhatja, 
mint 100 frtot egy részvényért, mely után 
évente 8—10, sőt ennél nagyobb kamatot is 
remélhet. Ez már csak akkor menne nálunk, 
mikor látnák, hogy ho hó! hiszen jó üzlet ez 
a vasútépítés, a részvények nagy kamattal jö-
vedelmeznek. akkor elkelnének a részvények, 
kilátásra, reményre nem fognak elkelni. Ez ha-
tározott véleményünk és a jövő igazolni fog 
bennünket. 

Mit kell tehát tennünk, hogy a részvények 
el keljenek ? — ha már csakugyan részvényekre 
épittetnék ki a vasút — biztosítsák az érdekelt 
községek és városok a részvények kamatát. 

Hogy megy ez ? Ugy, hogy ha p. u ha Szen-
tesre esik érdekeltsége arányában 500 ezer frt, 
a szentesi érdekességnek meg kellene tehát 
venni 5000 db. 100 fitos részvényt, ez esetben 
mondja ki a város, hogy ha a vasút nem jö-
vedelmezne annyit, hogy egy egy részvény évi 
osztaléka 7°/0 lenne, az esetre, amivel ez ke-
vesebb lesz, azt a város az érdekelteknek saját 
pénztárából fogja kifizetni. 

Azt mondhatja erre valaki, hogy ez nem 
egyéb kamat garantirozásnál. Igaz, csak hogy 
itt az a különbség az egyes társulattal szem-
ben vállalt kamatgarantirozásnál, hogy míg, 
mint mult számunkban kifejtettük, a társu-
latoknak érdekükben áll minél nagyobb költ-
séggel építkezni és ezt az érdekeltségnek meg-
gátolni nem lehet, addig ha a város vagy köz-
ség mint erkölcsi testület az emiitett módon 
kibocsátott részvényt biztosítja, miután ezek-
ből ő maga is vehet s igy ő egyik hatalma-

potior a részvényesek közt, módjában áll 
odahatni, hogy a vasút minél kevesebb költ-
séggel építtessék ki és minél kevesebből 
administraltassék. S mivel a vasútnak a leg-
egyszerűbb berendezés mellett is csak az a jö-
vedelme, mint ha az egész fénynyel van beren-
dezve, igy el lehet érni, hogy a befektetett 
tőke, azaz egy-egy részvény, nem csakhogy 
17°/ö-ot nem jövedelmez évenként; de többet is. 

Igy a részvényeknek biztosítása mellett 
elfognak kelni a részvények rövid idő alatt. 
Es van még egy módja, az ugyanis, hogy az 
egyes érdekelt községek kimondják, hogy ami 
az érdekeltségök arányában rájok eső részvé-
nyekből a lakosság által minden kamat bizto-
sítás nélkül el nem kél, azt megtartja az il-
lető város, vagy község mint erkölcsi testület. 
Igy szintén biztosítva van a vasútépítéssel 
járó költség fedezete. 

Ezen módok bármelyikéhez fordulunk, is-
mételve mondjuk, hogy itt is áldozatról szó 
sincs; mert vidékünkön a vasutban, ennek ki-

T Á R C A. 
A Sierra Moréna nemesei. 

— B E S Z É L Y . — 
Irta: Dumas S. 

Fordította: SZALAY MI KLÓ8. 

Tíz perc múlva a lakatos a j ta ja előtt volt. 
— A h ! A h ! — kiáltá a lakatos, — mi baja van 

araságodnak ? 
— A hideg lel, feleié don Bernardó. 
— It t van a kulcs. 
— Itt vannak aranyaid. 
S ezzel a másik tizenkét aranyat is kezébe vetette. 
— Jézus Mária! kiáltá a lakatos, — hol tart ja a 

t á rcá já t? 
— Miér t? 
— Aranyai olyan hidegek mint a jég . A h ! i g a z . . . 
— N o ! mi a z ? 
— El ne feledje háromszor keresztet vetni ma-

gára, mielőtt a kulcsot használná. 
— Miért ? 
— Mert mikor az ember templom kulcsot ková-

vácsol, mindig az ördög fúj ja fel a tüzet. 
J é . T e pedig el ne felejtkezzél Zuniga don 

Bernardo lelkéért imádkozni, — szólt a lovag, miköz-
ben nevetni igyekezett . 

— Örönunel, mondá a lakatos, de félek, hogy az 
én imádságom már késő, miután ő meghalt. 

Á m b á r Bernardo ezen különféle eseményeket nyu-
godt, közömbös arckifejezéssel vette s bár a kü-
lönböző feleleteket mosolylyal fogadta ; mindazáltal 
mindaz mit reggel óta látott és hallott, bármily erős-
leJkű volt is, élénk benyomást gyakorolt rá. Különösen 

a hideg, ez a folytonosan növekvő halálos hidegség, 
mely megjegesitette szivének verését és megfagyasz-
totta a velőt csontjaiban, önkénytelenül megremegteté 
őt. Megtapogatta lábaival a kengyelt, s nem érezte a 
támpontot, mely őt fenntar tá; megnyomta egyik kezé-
vel a másikat s nem érezte a nyomást. Jöt t az esti 
szél, mely ugy fütyült fűiénél, mintha északkeleti szél 
lett volna s ugy átjárta köpenyét és ruháit, mintha azok 
csak pókhálóból lettek volna készítve. 

Midőn elérkezett az éj, belovagolt a temetőbe s 
lovát megkötötte egy platánfa törzséhez. Egész nap 
esze ágában sem volt az evés sem neki, sem lovának. 

Leheveredet t a magas fűbe, hogy annál inkább 
kikerülje a hideg szelet, mely őt megsemmisíteni lát-
szott. Azonban alig érintette testével a földet, még rosz-
szabbul érezte magát. Ez a halottparányokkal telitett 
telitett föld ugy tetszett, mintha márványlap lett volna. 

Annyira erőködött ellenállni a hidegnek, hogy 
utoljára a merevség egy bizonyos nemébe esett, mely-
ből két sirásó ember által okozott zaj ragadta ki. 

Hirtelen Összeszedte magát s könyöke segítségével 
felemelkedett. 

A mint a két sirásó egy embert vett észre, ki a 
sirból látszott eljönni, azok hirtelen felkiáltottak. 

— O h ! Is tenem! kiáltá Bernardo a sírásókhoz, 
köszönöm nektek, hogy felköltöttetek engemet, épen 
ideje volt már. 

— Valóban, mondák ezen emberek, köszönje 
nekünk nemes ur, mert ha itt valaki elalszik, aligha 
ébred fel többé. 

— De mit műveltek itt a temetőben ez órában? 
— Jól láthatja Ön. 
— Sirt ás tok? 
— Mindenesetre. 
— És ki számára? 
— Zuniga don Bernardo számára. 
— Zuniga don Bernardó számára? 

— Igen. Ugy látszik, hogy ez az érdemes uri 
ember végrendeletében, melyet ezelőtt két vagy három 
héttel tett, meghagyta, hogy őt a szeplőtlen foganta-
tásról nevezett zárdában temessék el ; mi még csak ma 
este lettünk megbízva e munkával s azért sietnünk kell. 

— S hány órakor halt m e g ? 
— A mult éjjel egy órakor. Nos tehát a sír ké-

szen van s don Bernardó bátran jöhet a mikor akar. 
Isten áldja meg nagyságos ur. 

— Vár j csak, szólt a lovag, minden fáradság 
megérdemli a jutalmat. Fogd, itt van a te és társad 
bére. 

S ezzel ledobott a földre hét vagy nyolc darab 
aranyat, melyeket a sirásók sietve szedtek össze. 

— Szent szűz! kiálta fél az egyik sirásó, remény-
lem, hogy az a bor, melyet az ön egészségére fogunk 
meginni, nem lesz olyan hideg, mint a pénze, mert kü-
lönben még a lelkünk is megfagyna tőle testünkben. 

S ezzel eltávoztak a templom udvarából. 
(Folyt, köv.) 

— B E S Z É L Y . — 

írta: S. F. 
Bodoki Kuti Emilnek nem volt nyugodt á lma ; 

délfelé fölkelt, apjával együtt neje szobájában ebédelt, 
de ebéd közben szótlan, rossz kedvű volt. Neje észre 
vette, hogy férjét valami bántja. 

— Emil, neked valami bajod van, mondá szelí-
den a nő. 

— Igen, rossz kedvem van, valami szerencsétlen-
ség fog velem esni. 

Az agg Kuti nem hallgatott a gyermekekre, a 
bölcsőből az unokát vette fol és elébb maga nézegetó 
gyönyörködve, majd fiának vitte oda. 

Lapunk mai számához egy negyediv melléklet van csatolva. 



számithatlan hasznán kivíll egy igen jövedel-
mező vállalatba fektetjük pénzünket, mely 
kétszeresen fog kamatozni. Azért itt nincs mit 
habozni. A kiküldött munkások haladj adjanak 
ez ügyben buzgón lelkesen és lesz vasutuuk! 

0 
Csongrádmegye viriliseinek 18Sl-re 

összeállított névjegyzéke. 
Őrgróf Pallavicini Sándor, Gróf Károlyi István, 

Gróf Károlyi Alajos, Jurenák Ede, Kárász Géza, Sváb 
Jakab, Bagi József, (J/'J/* Károlyi Gyula, Uhlár István, 
Faragó Mihály, ÁTéri János, Horváth Ferenc, Sarkadi 
N. Mihály, Dr . / / a rw János, Kohn Adolf, Magyar Imre, 
Vutsák János, Pokomándy Gábor, Filó János, Sarkadi 
N. Antal, Weisz Lőrinc, Rudnyánszky Ferenc, Ónodi 
Géza, Burg Lajos, Kanász N. Imre, Ltfuí Lipót, Cs 
Forgó József, Grünvald József, Nagy Imre lelkész, Kó-
kay Márton, Vlaka János, /Yfí Pá/ , Kristó N. Imre, 
Br. Maasburg Sándor, Batik Sándor, Dosits Péter, 
Körrey FerenUnger Beniámin, I f j . Bartha János, 
Zsoldos Ferenc, Szvoboda József, Berkec Ferenc, Soós 
Imre, /frz* nár Sándor, Radenich János, Kókay 
István, Zolnay Ferenc, 7cZ. Faragó Imre, Krplek Ferenc, 
Farkas Lajos, Halász Sz János, Ehrlich József, Rády 
Ferenc, IUés Lajos, Vajda János, /fócfr* János, Tekuli s 
János, Tart László, Csúcs János, Bálint János, Mezei 
Móry Lukács Ferenc, Szeder János, Rác Lászlóf Kiss 
Zsigmond, Rác Ferenc, Dunás Varga Sándor, Sarki 
Molnár Sándor, Szvoboda Ferenc, Babós Sándor, AoAn 
A/or, Sarkadi N. Ferenc, Debreceni József, I f j . Sarkadi 
Nagy Mihály, Pintér András, Nagy József, PiVi Mihály, 
Dr. Pollák Sándor, Szűcs Dániel, Polgár János, Mecs 
Balogh Ferenc, Dunás Varga János, Vajda István, Sárdi 
János, I f j . Vecseri János oki. gy Stammer Sándor, Fé-
rés Pá/, Valaszky István, Szabó János, Rác János, Je 
nei Mihály, Berényi Imre, Sréter Ferenc, Borsos Zsig-
mond, Dallos Szilágyi Sándor, Polgár Sámuel, Sarkadi 
N. Sándor, Faragó Farkas, Steibl Ferenc, Mikec Imre, 
Fried Zsigmond, Eszes Mátyás, Lakos Ferenc, Bogyó 
István, Sarkadi N. István, Héjjá Ignác, Kátai Pál Ist 
ván, Szegi Imre, Polgár Mihály, Fekete József, Cakó 
János, Torday József, Burger Alajos, Kamocsay János, 
I f j . Halász Sz. Ferenc, Muzsik János, Kálmán József, 
Szabó Mihály, Szabó Károly. 

Világ folyása. 
Hajdan a hires cartliagói vezér, Ilannibal 

nevével ijesztgették a rómaiak gyermeküket, 
ha azok nem jól viselték magokat; azt mond-
ták nekik, hogy: „Hannibál ad portás," Han-
nibál ott áll a kapu előtt. „Jön az ördög és 
elvisz" mondja az együgyű szüle gyermekének 
A szegény Törökország fülébe pedig Európa 
összes sajtója azt kiabálja: „Európa kényszeri-
teni fogja Törökországot, hogy a görögök és 
montenegróiaknak a berlini congressuson Tö-
rökorsrág testéből oda igért tartomány részeket 
kiadja." Es e fenyegetés mindig komolyabb 
alakot kezd ölteni Európa méltósága követeli, 
hogy a berlini congressus határozata végrehaj-
tassak és Törökország azaz Albánia dacol, fegy-
verkezik és ugy látszik, hogy inkább ké«z egy vé-
res irtó háborúra kész összemérni a végkétségbe-

esés fegyverét Európával, hogysem átengedje 
szomszéd ellenségeinek azon tartományokat, me-
lyeknek elvesztése által egynagy lépést tesz a vég-
feloszláshoz. — És Európa egyes hatalmasságai 
mint az órvgyilkos lesben állnak, mint a holló 
várják a prédát Oroszország és Németország 
alattomban biztatják Törökországot az ellen 
állásra, hogy ezen dac folytán kifejlő háború 
nak annál biztosabban szedhessék gyümölcsét 

Oroszország alattomban biztatja Monte-
negrót és Görögországot, hogy ezek fegyverrel 
követeljék Törökországtól a nekik oda igért 
tartományokat. Az európai hatalmak, e démona 
nem akar nyil tan föllépni Törökország ellen, 
pedig mindenki tudja, hogy a török, görög és 
Montenegro közötti háborút csak jó alkalmul 
szeretné fölhasználni Bulgnria és Rumelia egye-
sítésére. 

A becsületes halál egy nemzetre nézve 
örök dicsőség. Törökország sorsa most ott áll, 
hogy vagy a becsületes halált, vagy önmeg-
adást választja. A józan politika kétségkívül 
azt javasolja Törökországnak, hogy nyugodjék 
bele az államtest amputálásába. Ausztria-Ma-
gyarország a Törökország elleni európai harci 
tüntetésnél igen tartózkodó. Franciaország szin-
tén, Poroszország Pilátus módjára mossa kezét 
és azt mondja, hogy a többi európai hatalmak 
kedvéért beleegyezik, sőt közreműködik Török-
ország megleckéztetésébe. 

Hogy háború küszöbén állunk az bizonyos, 
de hogy a puskapor Európa mely sarkát fogja 
először föllobbantani, azt tudni még nem lehet. 

A porosz-francia háború óta bel békéjén, 
anyagi, szellemi fölvirágzásán munkáló Fran-
ciaországban is kezd már susogni a visszatorlás 
ösztönének szelleme. 

Franciaország a lefolyt 10 év alatt nem-
csak lefizette Poroszországnak az 5 milliárd 

> o 
hadi sarcot, de emellett az állam pénzügyi 
állapota oda haladt, hogy az évi bevétel messze 
tul haladja a kiadást ugy anynyira, hogy 
Franciaországban nem adó fölemeléssel, de az 
adó alább szállításával boldogítják a nemzetet 
Ez a kedvező helyzete egyik európai államnak 
sincs. A legfőbbnek tehát, mi a háború ténye-
zője, a pénznek Franciaország nagy bőségében 
van. Hadserege nagy, szervezett és e mellett 
lelkesült, kész bármely pereben farkas szemet 
nézni a világ bármely nemzetével, de különösen 
a poroszszal, mely egy évtizeddel ezelőtt gő-
gösen tombolt a legyőzött francia nemzet hom-
lokán. E szégyent, e vereséget csak fegyver, 
csak vér moshatja le a francia nemzetről és 
Elsass-Lotharingia visszafoglalása ösztönzi a 
nemzetet a visszatorlásra. Gambeita, a hatalmas 
francia diktátor már beszél is erről, ki tudja, 
hogy nincs-e közel a visszatorlás napja. Ez nagy 
és véres háború lesz, ha bekövetkezik. 

Olaszországban a köztársaság szelleme kezd 
kisérteni. Spanyolország még mindig Alfons 
király mézes heteit éli, nem sokat törődik vele, 
hogy mit csinál Európa, elmegy bika viadalt 
nézni és tőle Ghidstone, Bismarck és Gorcsa-
kov akár feje tetejére állithatják a világot 
Boldog nemzet 

S mig ezek igy vannak kivül, addig a mi 
uralkodónk utazik tartományaiban Nagy és 
fejedelmi diadalmi körutat tesz Galliciában A 
lapok e körútnak nagyfontosságú politikai je-
lentőséget kölcsönöznek. Az uralkodónak a la-
pok combinatiója szerint célja volna Galliciának 
Magyarországhoz hasonló kormányzat melletti 
függetlenítése. Ezen tény egész Európa politikai 
életére lenne befolyással mert Gallicia függetlení-
tése által Oroszország már veszélyessé vált nagy-
hatalmi állását ártalmatlanná tenné, miután a gal-
liciai lengyelek felszabadítása az orosz önkényura-
lom rabigájaalatt nyögő lengyelek felszabadítását 
vonná maga után, s ezáltal Oroszország ereje nagy 
mértékben meggyengittetnék és ezen állam 
századokra lenne az európai békére nézve ár-
talmatlanná téve. Ily politikai vészpout min-
denesetre nagy fontosságot ad az uralkodó 
galliciai körútjának. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Horváth Mihály születési házát jelző em-

léktáblát Gerenday Antal budapesti síremlék műgyá-
ros elkészité. Az emléktábla fekete gránitból van ké-
szítve. 

— A városnak 1881-ik évére szóló költségve-
tése betekintés és a törvényes észrevételek megtehe-
tése végett f. hó 6-tól 15 napig közszemlére van kitéve 
a városi számvevői hivatalon 

— Hétfőn szept. 6-án városi közgyűlés lesz, 
mely mint előre látható népes fog lenni. Ugy hozza 
ezt magával az irnok választás iránti érdeklődés. 

— H a n g v e r s e n y . Mint mult számunkban'1 je-
leztük, Megyeri és Krajcsik urak folyó hó 7-én kedden 
hangversenyt rendeznek, mely hangversenyről immár 
a műsort is közölhet jük: 1. „Rákóczi indulóu Zapf An-
taltól zongorára, 6 kézre ; előadják Váradi Krisztinka 
k. a., Joó Károly ur és Megyeri. 2. riSonatau Beetho-
ventől hegedűre és zongorára előadják a hangver-
senyzők. 3. a) „Nyi tány u Zampa operához Heroldtól, 
zongorán 4 kézre; előadják Váradi Krisztinka k . a. és 
Megyeri, b) „Madarak csicsergéseu Heidenfeldertől, zon-
gorára; előadja Váradi Krisztinka k. a. 4. „ Triou Beetho-
ventől, zongora-, hegedű- és gordonkára; előadják 
Joó Károly ur, Krajesik és Megyeri. 5. „ fiijen csárdás" 
Ridley Kohnetól; Joó Károly ur zon-gora kísérete 
mellett előadja Krajcsik. 6. a) „Egyvelegu Faust ope-
rából Gounodtól és b) „Magyar álrrándu Székelytől, 
zongorán előadja Megyeri. 7. „Népdalok u Joó Károly-
tól ; zongora kiséret mellett énekli a szerző. — Látni 
való, hogy a hangversenyző urak gondoskodtak arról, 
hogy a szép és nemes iránt lelkesülő közönségünknek 
egy élvezetes estét szerezhessenek, s meg vagyunk 
győződve, hogy a közönségünk is tömeges megjelené-
sével fogja viszonozni a hangversenyzők igyekezetét. 
Különben is, kik már több élvezetes estét szereztek 
nekünk já tékukkal , (Kajesik hegedűjével, Megyeri co-
micumával,) méltán megérdemlik, hogy telt házzal 
(színkörrel) fogadjuk. Jegyek a hangversenyre előre 
válthatók Bányai József, Temesváry Antal és Szépe 
testvérek kereskedéseikben. A hangverseny napján 
délután a szinköri pénztárnál. Kezdete VJ8 órakor. 

— A papválasztás. A helybeli ref. egyházta-
nács azon elhatározására, hogy a papválasztást f. év 
nov. 21—22—23-ik napjaira kéri az esperestől megál-
lapítani, nt. Szabó János esperes úrtól a válasz megér-

— Nézd ezt a remek gyermeket, mondá az öreg : 
menj és csókold meg érte nőd. 

Emil egykedvűleg nézett a gyermekre, de nem 
vette el apjától. 

— Mi lelt t éged? kérdé az öreg. 
— Baj fog érni és pedig nagy baj. 
— Kit? 
— Engein és mindnyájonkat. 
— Istenem, szólt Iluska, de mi ba j érhet ben-

nünket, hogy kétségbe essünk előtte? 
Emil nem felelt, egy pohár bort ivott és elhagyá 

a szobát, saját szobájába ment. 
Máskor megszokta nejét csókolni, most nem tevé. 
Az öreg Kuti rossz kedvvel nézett fia után. — 

De hát mi lelte ezt a gyermeket. Az apa megcsókolá 
menye homlokát és szintén elhagyá a szobát, Ha után 
ment. 

Emil gondolatokba merülve sétálgatott föl s le 
szobájában. A séta sebes volt, mit akkor szokott tenni 
az ember, mikor rossz gondolatai vannak. 

Az öreg Kuti pár pillanatig némán nézett íiára, 
ki szintén megállt apja láttára. 

— Mi bajod van fiain ? kérdé az öreg fiát. Ez a 
kérdés oly hangon volt téve, mely ellen nincs kitérés. 

Emil megfogta apja kezét, s íróasztalára mutatott. 
Az a lap volt ott, melyben a kántorseegi hir volt le-
írva. OJvasd azt az újságot. 

Az agg Kuti elolvasta az újságból, mit fia meg-
jelelt. 

— E s mi közöd neked ezen históriához? 
— Az apám, hogy az a 50 ezer frt, mely Kad-

vincky végrendelete folytán tőlem perrel behajtatott, 
100 ezer frt hamis bankónak és egy bankóliamisitó 
présnek volt ára. 

Az apa sápadt lett és reszketve löké el fia kezét. 
— Te baukóhamisitő bandának voltál tagja és 

bankót hamisítottál, szólt az apa elrémítő hangon. 

— Igen apám! 
— En tehát nem becsületes ember házánál lakom. 
— Csendesen apám, az égre is, a cselédek meg-

hallhatják. 
— Igen, felelt keserűen az öreg : és kacaghatná-

nak gyalázatomon. Es mit szándékozol most tenni? 
— Azt hiszem, hogy elhagyom házam és oly 

helyre fogok férc vonulni, hol senki nem ismer. 
— Es családod ? 
— Családom itt marad házamban, ők bűntelenek, 

ki merne hozzájok nyúlni? H a a törvény nem üldöz, 
akkor vissza jövök. 

— Es az emberek előtt mit mondasz távozásod 
okául ? 

— A gyanú elpalástolása a te dolgotok leend. 
— Es ha üldöz a törvény? 
— Akkor főbe lövöm magam. 

Az agg Kuti megrendült e szóra, egykor ő taná-
csolá fiának, hogy, ha megbukik a vizsgán, akkor lője 
magát főbe. E gondolat most elrémité az apát. Emil 
szép fiatal nejére és kedves kis fiára gondolt. De e 
gondolattal szemben állt e kérdés, hogy becsület nélkül 
érdemes-e élni? 

— A hamis bankó terjesztésének bűnét választám 
a halál helyett és most ez fog a halálba kergetni, 
mondá Emil. 

Az apa érezte a kinos szemrehányást, melyet fia 
nyilatkozata takart . — Tehát én vagyok oka szeren-
csétlenségei 1 nek ? 

— Saját könnyelműségem a p á m ; mert akármit 
tanácsoltál is te, nekem nem volt szabad a becsület 
utáról eltérnem. 

Az agg Kuti kissé gondolkozott. — Itt nincs 
helye és ideje a szemrehányásnak. Az a fő, hogy a 
büntetéstől, melynek keze már igen közel lehet hozzád, 
megmenekülj. Menj nőd szobájába, mond meg neki, 

hogy neked dolgod, sürgős elintézni valód van, csókold 
meg és indulj a legközelebbi vonattal Pest felé. Légy 
Pesten de onnan jó ideig ne írj, én őrködni fogok nőd 
és gyermekeden, kik az én gyermekeim is. t 

Az apának szemeiben köny csillogott. 
— Es te megbocsátasz nekem a p á m ? szólt Emil 

és hálával ragadá meg apja kezét. 
— Menj, mondá az apa, menekülj, mert ugy ér-

zem, hogy a vész közel van. 
Emil még az nap Pestre ment. 

Harmad nap múlva Emil távozása után a királyi 
ügyészség részéről leérkezett Feketeháza járásbíróságá-
hoz Kuti Emil elfogatására vonatkozó rendelet. 

KántorszegrŐl ugyanis Gödrösinek Kadvinckyra 
vonatkozó vallomását bejelentették a törvényszékhez, 
honnan elrendeltetett Kadvincky iratainak tüzetes meg-
vizsgálása. Ezen iratok között egy jegyzéket leltek, 
melyben föl volt jegyezve, hogy Kadvincky Bodoki 
Kuti Emilnek hány ezer frt értéket számláló hamis 
bankót adott. Ennek alapján a királyi ügyész Emil be-
fogatása iránti rendeletet kiadta. Emilt azonban nem 
találták otthon, hollétéről az agg Kuti nem adott föl-
világosítást. A házat megvizsgálták, de a hamis bankó-
nak semmi nyomára nem leltek. 

Az agg Kuút befogták, Emil neje le volt tartóz-
tatva saját házuknál. A cselédeket kivallatták. Ezek 
nem tudtak semmit. Kuti Emilékhez érkezett leveleket 
a járásbíróságnál olvasták föl, igy gondolták kitudni, 
hogy Kuti Emil hol tartózkodik. Emil azonban nem 
irt semmit; de egy napon a fővárosi lapok azon hirt 
hozák, hogy a budai szőlőhegyek között egy embert 
találtak halva, ki vizzel lőtte szét fejét. A lövés az 
ember arcát annyira megroncsolta, hogy rá ismerni le-
hetetlen, kabát ja zsebében azonban egy tárcát találtak, 
melyben levő iratok igazolják, hogy a szerencséde t 
Bodoki Kuti Emil volt. 



» « » « 8 I HZL monctja, hogy az cfcyhAztanács 
óhajtásához képest még ez év folyamán kittizöm a vá-
lasztás napját. Ezen határozatlan választ az egyházta-
nács nem vette megnyugvással és újból megkerestetik 
az esperes, hogy mondja ki határozottan mely napokra 
tűzi ki a választást, hogy ugy az egyháztanács, mint 
az egyházközség erről jó eleve értesülhessen. 

— DilitOr- A dilitor, hármas, alsó ányási tölté-
sek belebbvitelének nagy munkájához a Pallavicini 
uradalom hozzá fogatott és pedig oly nagy erővel, hogy 
megyének év tized óta oly nagy küzdelemre okot 
adott ezen szorulat f. év nov. l-ig el lesz távolitva. 
Ez megyei életünknek mindenesetre nagyszerű vívmá-
nya a mindenható őrgrófi ellenállással szemben. 

— A l g y ő t . mint emlékeznek olvasóink, meg-
semmisítette a megye és Sándorfalva külterületévé 
declarálta. Mi annak idején egész harcot vittünk Algyő 
község községi létének fenntartásáért és azt mondtuk, 
hogy a község megsemmisitésének azon célja, hogy 
igy az algyőiek majd hajlandóbbak lesznek Sándorfal-
vára áttelepülni, nem fog valósulni; mert az a nép oda 
van forrva a romokhoz Es ugy is van. Algyőn mint 
erről személyesen meggyőződtünk, nagyban folynak az 
építkezések, már eddig 200 ház vau romjaiból kie-
melve és vagy 300 házon folyik a munka; ugy, hogy 
a régi algyői lakosságból mindössze 25 család ment 
Sándorfalvára, a többi több mint 2000 lélek ott ma-
radt a régi Algyőn. Mint tudjuk az algyőiek most fo-
lyamodnak önálló községi létért és ezt a községek ren-
dezéséről szóló törvénynél fogva tőlök megtagadni 
nem is lehet, de a legnagyobb igazságtalanság is lenne 
a Sándorfalvára átköltözött 25 család kedvéért 4—5 
száz családnak adaját az Algyőhöz 2% mértföldre levő 
Sándorfalvára hordani be, oda járni be községi és 
egyházi bajaik elintézése végett. Es szeretnénk ha a 
megye annak idején intézkedést tenne, hogy Algyő 
községének közel 2—300 iskola köteles növendéke ne 
nőne föl a törvény szigorú rendelete ellenére iskoláz-
tatás nélkül és a váci püspökség csak kötelességét te-
szi, ha e népnek lelkészről gondoskodik; mert itt sem 
lelkész sem tanitó nincs, már pedig ami főként az is-
koláztatást illeti: Algyő községe 2Va mértföldről nem 
küldheti gyermekeit Sándorfal vára. Ez oly körülmény, 
mely soká nem maradhat igy. Fölhívjuk az erélyes 
intézkedésre a megye figyelmét. 

— A szentesi iparos ifjak képző és segélyző 
egvlctének rendes tagjait ezennel értesítem, hogy ezen-
túl a havi tagdijakat közvetlenül az egyleti pénztár-
noknak Schleier István urnák kézbesítsék, a ki e vég-
ből minden vasárnap délután az egyleti helyiségben 
meg fog jelenni s a havi dijakat 2 órától 3 óráig az 
ott megjelent tagoktól be fogja szedni. Egyúttal érte-
sítem a fent nevezett egylethez tartozó énekkart, hogy 
ezen hónap 1-ső napjától kezdve az énektanítás foly-
tatta tik. Szentes, 1880. szept. 1. Balázsovits Norbert, 
egyl. elnök. 

— A k a s z i n ó helyiségben vasárnap september 
6-én d. u. 3 órakor ócska hírlapok fognak eladatni, 
mire a venni szándékozók figyelmét felhívja a kaszinó 
elöljárósága. 

— Lajoi napja Kossuthoál Augustus 25-ike 
mindig megszakítja a baracconei remete lak csendjét. 
A posta halomra szállítja a leveleket, s jönnek men-
nek az üdvözlők. Az idén szokatlanul nagyobb meny-
nyiségben érkeztek az üdvözlő levelek és táviratok a 
világ minden részéből, a táviratok száma meghaladta 

Ez a hir, mint a villám járta be a várost. Senki 
nem kételkedett valóságán; mert hiszen, ha elfogják 
ugv is 15 vagy 20 évre ítélik el. O inkább a halált 
választá. Igy gondolkoztak. 

Néhány nap múlva ez eset után a budai rendőr-
főkapitányi hivatal az öngyilkos zsebében talált kész-
pénz és iratok közlése mellett tudatá ez esetet a fekete-
házi hatósággal. 

Ez az eset hirtelen más fordulatot adott Kuti Emil 
és családja ellen indított vizsgálatnak. 

Az öreg Kutit szabad lábra helyezték és Kuti 
Emiiné őrzésére kirendelt csendőrök elhagyák Kutiék 
házokat, melybe Emil halálának híre csak a csendőrök 
távozása után jutot t be. 

A szegény nő, ki még beteg ágyában feküdt és 
a vizsgálat alatt annyi kint állt ki férje és ipja bizony-
talan sorsa fölötti aggodalmában, férje borzasztó halá-
lának hirére elájult. Midőn föleszmélt az agg Kutit 
látta ágya mellett sápadtan, szemeibeu könyűkkcl. 

Két hónap múlva egy megrogyott ősz embert és 
egy szép fiatal nőt látunk Buda temetejében a keresz-
tek között a csősz bevezetése mellett előre hatolni. Ez 
az agg ember Kuti Sámuel volt, Emil apja és a szép 
fiatal nő Sugáry Ilonka, mindketten feketébe öltözve. 

Most megállnak. A csősz egy jeltelen sírdombra 
mutat. 

— Ide temették, mondá. 
Kuti Emil neje zokogva térdelt le és borult a 

jeltelen sírhalomra. 
Kuti Sámuel szemében is köny csillogott. 
Fél óra múlva elhagyák a temetőt, hol a jeltelen 

sír elé néhány nap múlva hatalmas gránit oszlop emel-
tetett, ezen fölírással, hogy: „Itt nyugszik Bodoki Kuti 
Emil, élt 31 évet." 

(Folyt, és vége köv.) 

a i:HJ-et. v en<l<*gekü! joientkeztelc e napon i^Dernarci 
és Csudafi tábornokok, egy öreg pécsi polgár s két 
veszprémi iparos. Kossuth egészsége kitűnő. 

— A Karca vizének leeresztését újból mun-
kába vette a társulat. Kívánatos volna ennek megtör-
ténte után a viz leeresztésére vásárolt csőveket beépí-
teni, hogy jövő évben e célból ne kellene ismét kiadni 
a Kurca megnyitásával járó költségot. 

— A szentesi takarékpénztárnál f. hó 12-én 
lesz a könyvelő és segéd-könyvelő választása. Köny-
velői állásra helyből eddig csak Hőnigh Benő ur pá-
lyázott, ki eddig helyettes képen mint könyvelő volt 
az igazgatóság által alkalmazva. Vidékről is van négy 
pályázó. A segéd-könyvelői állásra eddig csak Gulyás 
János ur pályázott, ki eddig mint helyettes segéd-
könyvelő volt a takarékpénztárnál alkalmazva. 

— Szegváron- Kisasszony napjára, szept. 8-án 
a mogyoház nagytermében a szegvári ifjúság zártkörű 
táncvigalmat rendez. E mulatságnál a szentesi első ze-
nekar fog közreműködni. Belépti díj személyenként 1 
frt. Igédének részére szállásról a rendezőség gondos-
kodik. 

— 5 0 0 frt. pénzbírság- Cukkormann Ignácot 
a városi tanács 500 frtig pénzbirságolta meg; mert 
bár az I. t. 140 sz. háza javítását illetőleg arra kapott 
tanácsi engedélyt, hogy háza falát fölmagosithassa, Cuk-
kermann ennek dacára háza falát földig lebontatta és 
szilárd téglafalra ujitá meg és ez által lehetetlenné 
tette hosszú időre, hogy ezen vonalon, hol annyira kí-
vánatos, az utca vonal szabályoztathassék. 

— A helybeli ref. egyháznál üresedésben volt 
egy segéd tanítói állásra Pápai Jánossal szemben pár 
szótöbbséggel Takács István helyb. születésű ifjú vá-
lasztatott meg. 

— A szentesi izr. iskolaszék megbízása foly-
tán van szerencsém az érdekelt szüléket értesíteni, mi-
ként az izr. hat oszt. iskolában, hol a rondes tanítás 
szept. 8-án veendi kezdetét, a beiratások szept. 8 és 
9.ik napjain d. e. 9—12, d. u. 3—5 óráig az izr. hit-
község irodájában eszközöltetnek. Kelt, a szentesi izr. 
iskolaszéknek 1880. évi aug. 29-én tartott ülése jegy-
zőkönyvéből. Schreiber Ármin iskolaszéki jegyző. 

— A szentes-vidéki takarékpénztár zármérleg 
számlája 1880. év augusztus hóra. T a r t o z i k : Egy-
veleg julius hóról 70GG frt. 87 kr. Késedelmi kamat 
számlának 20 kr. Részvény átiratási dij 2 frt. Váltók 
utáni kamat 1811 frt. 49 kr. Előlegek 156 frt. 93 kr. 
Betét 4238 frt. 45 kr. Kölcsön 300 frt. Előleg 4840 
frt. Kölcsönök utáni kamat 3 frt. 40 kr. Váltó 50104 
frt. 20 kr. Hitelezőnek 7500 frt. Összesen: 76323 frt. 
54 kr. K ö v e t e l : Betét számlától 3955 frt. 97 kr. 
Üzleti költség 298 frt. 68 kr. Adó 400 frt. Kölcsön 
100 frt. Előleg 5300 frt. Betétek utáni kamat 7 frt. 
96 kr. Váltó (>2593 frt. 56 kr. Egyenleg september 
hóra 3667 frt. 37 kr. Összesen: 76323 frt. 54 kr. 
Szentes, 1880. sept. 1. Felsenburg Manó, könyvelő. 

— Idő jóslat szeptemberre. A kik az esős 
augusztusi időjárás felettt netalán békétlenkedtek, azo-
kat megvigaztalják meteorológus tudósaink azzal, hogy 
a mily bosszantó volt augusztus, oly kellemes lesz 
szeptember hónap, szép meleg napokkal fog kárptolni. 

— A megyei virilisek névjegyzékére figyelmez-
tetjük a szentesi nagybirtokosokat; kik közül — az adó-
hivatal hiányos összeállítása folytán — többen kihagyat-
tak, hogy fölvételekért szept. 10-ig reclamáljanak. 

— V a s ú t - Hod-Mező-Vásárhelynek „Heti Lapok" 
cimű újsága mult számában a vasutügyről vezércik-
kezve azt mondja, hogy: ő nem helyeselné; hogy Hod-
Mező-Vásárhely városa közpénztárából bármit is áldoz-
zon a tervbe vett hod-mező-vásárhelyi szajoli vonalra, 
úgyszintén mond ja ezen lap : ép oly kevéssé járulhat 
városunk ezen vasút költségeihez a maga közmunka 
erejével, vagy ennek váltságával. — „Nem is azért 
szólnak e sorok, ugy mond a cikk végszavában, mintha 
városunk közönségét kapacitálni kellene, hanem egye-
did azért, hogy az illető érdekeltek, már mint Szentes, 
Kun-Szent-Márton és a többi, természetesnek ismerjék, 
hogy Vásárhely közönségétől, mint ilyentől a szóban 
forgó célra ez időszerint számba vehető áldozat nem 
várható." Ha ezen cikk a hod-mező-vásárhelyi közvé-
leménynek akar kifejezést adni, akkor nem értjük, 
hogy IIod-Mező-Vásárhely mit akar jelenteni azon té-
nyével, hogy ő közgyűlési határozat folytán áll az e 
vidéki vasútépítési mozgalom élére ? Egyébiránt e kö-
rülmény is egyik komoly intő jel, hogy a megbizottak 
leszámoljanak minél elébb az érdekeltséggel, hogy mi-
nél elébb tudhassuk, hogy hanyadán vagyunk? A 
makó-szőreghi vonal ügye sem áll elébb a miénknél. 
Mint a „Maros" irja a kormány még mindig nem nyi-
latkozott, hogv mily áldozatra hajlandó a kincstári ura-
dalmak után. Nevezett lap megemlékezik a hod-mező-

— U U g ^ l l f f ö M & g A mult riapokban .vzai4V;>son— 
egy Bajorka nevű leány a gyufáról lekapart phosplor-
ral megmérgezte magát nem sokára iszonyú kínok kö-
zött meghalt. Bussu hadnagy és I lofbauer tűzmester 
császári tisztek a 37-ik gyalogezredben aug. 27-én 
agyon lőtték magukat. Öngyilkosságuk okát tudni nem 
lehet. 

— Saját gyermekének rablógyilkosa. Mar-
caliból írják a „F—g u -nek: Nemes-Vid (Somogymegye) 
határán mult kedden kettős rablógyilkosságot követtek 
el egy vízi malomban. A molnárt Balogh Imrét és két 
hét óta vele élő kedvesét Juli Veront, szerdán reggel 
vérökben meggyilkolva találták. Mindkettő fejét* pisz-
tolylyal lőtték szét, testöket összevagdalták, nyakaik 
félig levoltak metszve. A szobából minden ékest elra-
boltak. A molnár 35, a leány 19 éves volt. A járás 
szolgabiróság rögtön megindította a nyomozást, már 
eddig 11-en vannak elfogva. Legsúlyosabb gyanú esik 
a meggyilkolt leány atyjára, kinél a molnár irományait 
véres fejszét és más egyebet találtak. A' szörnyeteg 
apa a legnagyobb valószínűség szerint, saját leányán 
követett el rablógyilkosságot. 

_ — ÉRTESÍTÉSEK- ÖZV. Cicatricis Pálné I. 
t. 174 sz. háza, mely áll 5 szoba, 2 konyha pince és 
melléképületekből szabadkézből eladó, vagy haszon-
bérbe kiadó, értekezhetni a tulajdonosnővel. Nyíri Jó-
zsef ISO sz. házánál egy külön épületben levő utcára 
nyiló sarok szoba meleg konyhával együtt haszonbérbe 
adandó, ugyanannak egy kukorica góréja kiadó. Bor-
bély Jánosnak tul a Kurcán 14 hold földje buzavetés 
alá felébe kiadó, ugyanott egy kazal szalmája eladó, 
a felső réten 7 hold földje szintén felébe kiadó, Kis-
Tőkén 2 buglya buza 2 boglya árpa szalmája eladó. 
Ceglédi Zsuzsannának I. t. 212 sz. a. szentlászlói I-ső 
oszt. földje eladó. Somodi Istvánnénak eeseri rétben 
30 hold földje kedvező feltételek mellett eladó, vagv 
feles munkálatra kiadó. Héja Jánosnak Kistőkén 27 
hold földje 2 évre haszobérbe kiadó, értekezhezfti I I I . 
t. 333 sz. háznál. Csúcs Ferencnek I I I t. 47 sz. la-
kosnak lapistói földje 79 öreg hold, járandóság szinte, 
79 öreg hold haszonbérbe kiadó, vagy örökáron eladó. 
Özv. Seres Dánielné közeli 8 hold réti földje 3 évre 
haszonbérbe kiadó, ugyanott lovak, kocsik és gazda-
sági szerszámok vannak eladók. Csányi Istvánné II. t. 
460 sz. háza eladó. Vas István örökösök I. t. 388 sz. 
házuk eladó, alkut lehet tenni I. t. 682 sz. háznál. 
Kosár Kovács György derekegyházoldali 2 fertály 
földje járandóságaival, és egy I-ső oszt. földdel együtt 
3 évre haszonbérbe kiadó. Kovács Mihály IV. t. 153 
sz. háza és derekegyházoldali két fertály tanya földje 
eladó. Kanász N. Sára 1. t, 458 sz. lakosnak II. t. 18 
számú háza kedvező feltételek mellett eladó. Özv. 
Nagy Jánosné örököseinek B. eeseri 30 hold tanya-
földjük eladó. A csizmadia céház egész épülete f. év 
Szt.-Mihály naptól kezdve újévig haszonbérbe kiadó, 
értekezhetni Bárdos Flóriánnal. Kánvási Tót Sándor-
nak szentlászlói 4 1-ső oszt. földje épületekkel együtt 
3 évre haszonbérbe kiadó, lakása a helyszínén. Hor-

a berki szőlőben 5 hold földje korcs-
kőfaragó 
t. fő ut-

cában levő házába tette át, ott mindennemű sírkövek 
olcsó áron kaphatók, elvállal mindenféle újításokat ju-
tányos árért. Bárány Dániel háza eladó, vagy földért 
elcserélendő. Vas Mihály 11. t. 579 sz. a. lakosnak 
eeseri réti 10 hold szántó földje feles munkálatra ki-
adó, vagy örökáron eladó. Abaffy Zsigmond mérnök 
berekháti 35Va hold tanyaföldje h; szonbérbe, ugy lo-
vai, takarmánya egyébb gazdasági eszközei eladók. — 
Fekete Mihály II. t. 180 sz. lakosnak 4 első nagynyo-
niási földje haszonbérbe vagy feles munkálatra kiadó. 
— Kis Sándor cipész mesternek 1. t. 272 sz. házánál 
egy lakás Szt.-Mihály naptól fél évre kiadó. — A 
derekegyházi csárdához tartozó földön van 52 vontató 
árpának szalmája, törökje, eladó, értekezhetni Weiner 
Farkas lisztkereskedésében, a piactéren Jurenák ur 
házában. 

vát Sándornak 
mai joggal együtt eladó. Gárgyán Márton 
műkőfaragási raktárát Cukkermann Ignác I. 

vásárhelyi értekezletről is, azt mondja hogy: „Makó 
idegen minden más összeköttetéstől ami nem Szegedre 
vezet, az olaszoknak volt jelszava „Koma vagy halál," 
Makön is ugy mond a lap, elég oktalanul kimondá a 
tömeg, hogy Szőreg vagy semmi." Mindamellett ugy 
mond a cikk, ha a szőregi csatlakozás lehetetlen lesz, 
akkor Makó csatlakozni fog. Azonban mi azt mondjuk, 
hogy mi ezt ne várjuk, hanem mozgjunk a magnnk 
utján, részünkről már azt a három hetet is sajnáljuk, 
mi a hod-mezö-vásárhelyi értekezlet óta tétlenül elve-
szett. Előre ! száz ezrek jóvolta fogja áldani ezen ügy 
munkásait! 

N y i l a t k o z a t . 
Nessze semmi fogd meg jól. 
A aznpgan buboréknak meg van a sajátság*, hogy néha 

másodpercekig lebeg a levegőben, hanem aztán a kis gyermekek 
nagy ámulatára elpukkan. l*afi! vége van. 

Némely dologgal igy vagyunk az életben is. Nagy hfi-hót 
csinál némely ember haszontalanságokból; mikor aztán a gordiusi 
csomót ketté metszi valaki, akkor látszik, hogy az felfujt buborék, 
mely belől üres, 

Ilyen a Gunszt Lajos barátom és az Ehrlich Lajos urak 
közfitt fennforgó iigy is, melyet Ehrlich ur fujt fel oly nagygyá. 

A menynyiben az ügy nevemmel van kapcsolatba hozva, a 
tulajdonképeni tényállás felderítésére kénytelen vagyok az alábbi-
akat röviden megjegyezni. 

Ehrlich ur hozzám jött és kért, nyilatkoztassam ki, hogy 
lapomban megjelen „O és én - tárcacikk s z e r z ő j e én vagyok-e 
vagy nem? Miután s e m m i e g y e b e t nem kért , a ny.'Iatkozatof 
megadtam. 

Másnap neki esik Gunszt Lajos barátomnak s őt hazugnak 
nyilvánítja. Gunszt Lajos pedig alapokra fektette állítását, midőn 
azt jelentette ki ezelőtt két hónappal, hogy a kérdéses tárcacikk 
szerzője én vagyok, — mert annak k é z i r a t á t , mit lapom bel-
munUatárrsa a nyomdában látta és látnia is kellett, merr a lap 
összeállításával akkori távollétem miatt őt biztam meg Tehát a 
k é z i r a t o t látva, tette azon kijelentést, hogy a kérdéses cikknek 
s z e r z ő j e is én vagyok, 

Hogy miért került, az én kéziratomban az a tárcacikk 
nyomda alá, arra nézve felvilágosításul annyit kell kijelentenem, 
hogy akárhányszor történik meg az eset, midőn idegen kéziratokat 
egy és más ok miatt magam kimásolok s csak azután kerül 
nyomda alá, A fennforgó esetben pedig nem is adhattam volna 
azt a nyomdába, miután egy rész az eredeti kézirtaból elveszett 
s azt magamnak kellett fogalmaznom és leirnom 

Észrevételemet e rövid néhány sorban foglaltam öszsse. 
Miután Gunszt Lajos barátom sem kért tőlem más uemfí 

nyilatkozatot, mint azt, hogy a hozzá általam beküldött k é z i r a t o t 
sajátomnak ismrem-e, — természetesen az ügy felderítését célzó 
nyilatkozatom egyidejűleg nem jelenhetett meg. *) 

Szentesen, 1880. szept. 3. 
KOT&OS P á l , 

a „Szentes és Vidéke" kiadó-szerkesztője. 

*) Ezzel ezen ügyet lapunk rész/ről minden téren 
zettuek tekintjük 

befejő-
Szerk. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 



— K T 
H i r d e t m é n y . 

A városi cselédség részére szükséges 19 
pár téli 19 pár nyári csizma elkészítésének vál-
lalata f. év szeptember 13-án délelőtt 9 órakor 
a városi tanácsteremben nyilvános árlejtés ut-
ján ki fog adatni. Vállalkozni óhajtók felhi-
vatnak, hogy a mondott időben megtartandó 
árlejtésre 40 frt bánatpénzzel, vagy ennek meg-
felelő érték papírral ellátva jelenjenek meg 

Árlejtési föltételek addig alólirt tanácsnok-
nál megtudhatók 

Szentes, 1880. szept. 3-án. 
Síma Fereno, 

tanácsnok. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

bogy gondnokság alatt lévő özvegy Boros Sá-
muelné birtoka, nevezetesen 2/4-d telek tanya-
föld Lapistón épületekkel; 1200 nsz. öles 46 
:í/2-d hold tőkei, 1200 nsz. öles 13 ! , 00/J2f t0 hold 
alsó réti és l960/iftnrt hold nagynyomási föld 
a városház udvarán folyó évi september 6-ik, 
szükség esetén september 13-ik napján mindenkor 
délelőtt 9 órakor megtartandó árverésen három 
évre fog* haszonbérbe kiadatni. 

Mire árverezni kivánók meghivatnak. 
Az árverési feltételek a hivatalos helyiség-

ben naponta megtekinthetők. 
Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug 

hó 6-ik napján tartott üléséből. 
Balogh János, 

elnök 

H i r d e t é s . 
A ref. egyház részéről közhírré tétetik, 

hogy a lelkészi hivatal után járó lapistói ta-
nyaföld, — l-ső 2-ik és 3-ik osztályú járan-
dóságaival, egy évre, — külön külön haszon-
bérbe adatik. Az árverés szeptember hó 6 án d, 
u. 3 órakor, az egyháztanács tarmében fog meg-
tartatni. A leltételek addig a gondnoki hivatal-
nál megtekinthetők. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Meghívás. 
A szentesi takarékpénztár f évi szep-

tember hó 12-én d. e. 9 órakor saját üzleti 
helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meg-
hivatnak. 

Tárgyai: 
1. Igazgatói jelentés az ingatlan birtokok 

eladásairól. 
2. Ügyészi jelentés a folyó perekről. 
3. Módosított alapszabályok értelmében 

egy aligazgatói állásnak, továbbá az igazgató 
tanács létszámának választás utjáni betöltése. 

4. Főkönyvvezető, esetleg segédkönyvve-
zető választása. 

5. Igazgatóság jelentése a házvétel tár-
gyában. 

Szentes, 1880. augusztus 17. 
Az igazgatóság. 

r Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. 

j Brogle J. és Müller 
m g é p - és rosta- lemez g y á r a 
| Budapesten 

a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n k é s z í t 
Trienrket (konkoly választö) 6 k ü l ö n -

féle nagyságban. 
Trieur hengereket malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplő é̂pekszámára. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresítve lévő, s évi 800 forint fizetéssel ja-
vadalmazott, s elhalálozás folytán üresedésbe 
jött f ő j e g y z ő i állás betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik, felhivatnak a pályázni ki-
vánók, hogy az 1871. évi XVIII. t. c. köve-
telményeként felszerelt kérvényeket Szentes 
város polgármesteri hivatalánál f. évi szeptem-
ber 30-ik napjáig bezárólag adják be. — E 
határnapon tul érkezett kérvények figyelembe 
vetetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880. augustus 17-én. 
Balogh János, 

polgármestes. 

Hirdetmény. 
Csongrádmegye tekintetes alispáni hivata-

lának 695/1880. szám alatt kelt meghagyásá-
hoz képest, Szentes város határ-területéhez tar-
tozó külső ártereken, ugy a város, mint egyes 
lakosok tulajdonához tartozó fák és cserjék ki-
irtandók lévén, ezennel felhivatnak az egyes 
ártér birtokosok, hogy külső ártéri földjeikben 
létező fákat és cserjéket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig okvetlen kiirtsák, mert ellen 
esetben terhökre és költségökre fog ezen mun-
kálat hatóságilag foganatosíttatni. 

Szentesen, 1880. évi augusztus hó 5-én. 
Balogh János m. k., 

polgármester. 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített o s e r é p -
k á l y h á k és t a k a r é k t ű z h e l y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-
és kőszénnel is tüzelhetők. 

Budapest i bútorok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több^száz szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbisható készitményu 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
== a linohld áteUenében. = 

Kiháxasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az újonnan mérsékelt árjegyzék Ingyen! 

Budape 

H i r d e t é s . 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására, hogy eddigi, a kisér-

ben, Plesznik Antal házában lévő 

síremlék- és mükőfabagasi raktáramat 
a főntcába Cukkermann Ignáo 

újonnan épülő házába, az evang. templom átellenébe helyeztem át. 
Midőn e körülményt jelezni bátor vagyok, egész tisztelettel aján-

lom üzletemet a t. közönség szíves figyelmébe. 
Üzletemben a legszebb vörösmárvány, porosz és manthanseni 

gráni tbó l és t e r m é s k ö v e k b ő l készült sirkövek csaknem gyári áron 
kaphatók. 

Az általam kiállitott munkálatok tartósságáért t i zenöt é v i g j ö t 
állók. 

A régi sírköveket ujakért becserélem, vagy azokat tökéletesen m e g ú j í t o m 
és a r a n y o z o m . 

Mindennemű kőfaragási munkákat, legyen az termés- avagy márványkőből 
gyorsan, ízlésesen és bámulatos olcsón készítek 

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 

Gárgyán Márton, 
m(í-kőfaragó, Szegedről. 
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INGYEN 
és bérmentve küldetik bárhova a 

legújabb női ruhakelmék 
nagyválasztéku mintagyü;teménye ármegjegyzéssel 

H A S I B U B C E B A D O L F 
L divatáru raktárából, koronaherrzeg-utcza ÍO. sz. J 

BUDAPEST. 

piac mellett I. t 630. 
szám alatt örök áron 
eladó, esetleg egy évre 
árendába adandó; érte-
kezhetni lehet Schleier 
István vaskereskedővel. 

'S1 
o 

Szentesen, nyomatot a kia ló-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 



Melléklet a „Szentesi Lap" 36 ik számához. 

N y i 11 -1 é r. *) 
Válasz Gunszt Lajos ur nyilatkozatára. 

Két hete mult, hogv e lapban Gunszt Lajos ellen 
első felszólamlásomat megtettem. Teljesen tisztában 
valék aziránt, kivel van dolgom, azért legkevésbbé sem 
lepett meg a válasz. Nem gondoltam ugvan, hogy „bűz-
hödt salakot elnémítani" (s ily felfordult gondolkozású 
egyén grassál a S z e n t e s és Vidékedben hírlapíróként!), 
engem előtte hitelét vesztett egyénnek nevezni, a köz-
megvetésnek átadni s más ily nagv s mesés dolgokat 
mivelni fog, de csűrés-csavarásra, mistiticatióra, rágal-
makra annyira el valék készülve, hogy a lényegre 
nézve akár előre megírhattam volna a cáfolatot. Midőn 
ezt most teszem, bocsánatot kérve a szerkesztő úrtól 
s a t. közönségtől, ha közleményein, melyben a fen-
forgó ügy minden részletére ki kell terjeszkednem, 
talán több helyet foglal el, mint megérdemli és bizo-
nyára közérdekűbb cikkeket szőrit ki. Ezek után lássuk, 
hogyan törekedett magát Gunszt ur vádjaimmal szem-
ben tisztázni és mennyiben sikerült ez neki. 

Első sorban Kovács Pál ur nyilatkozatával akarja 
megerőtleniteni ugyancsak Kovács Pál abbeli kijelen-
tését, hogy a „Szentes és Vidéke" 27. számában meg-
jelent „O és én" cimű tárcának nem ő a szerzője. Bi-
zony nyal kevesen vették észre, mily szemfényvesztést 
követ el Gunszt ur e nyilatkozattal; hogv tehát a kö-
zönség jóhiszeműségével űzött e gyarló komédiát be-
mutathassam és kitűnjék, ki akarja meg nem engedett 
eszközökkel a rközvéleményt maga részére hangolni," 
nyilvánosságra hozom következő nyilatkozatot: 

Alólirottak előtt Kovács Pál ur a „Szentes és 
Vidéke" szerkesztője kijelenté, bogy a „Szentes és 
Vidéké"-ben megjelent „O és én" cimű tárcának csu-
pán kézirata az övé, de annak nem szerzője, a mint ezt 
Szabó Menyhért és Sarkady Mihály urakkal is közölte. 

Kelt Szentesen, 1880. aug. 30. 
HeUai Manó, s. k. 

orvostanuló. 
Karai Sándor, s. k. 
bölcsészet-hallgató. 

Látni való, hogy Kovács Pál ur közölte a Gunszt 
megbízottjaival, hogy ő csupán leirója, de nem szerzője 
a cikknek; a tanuknak kötelessége volt ezt Gunszt 
úrral tudatni és igy akkor, midőn a „Szentesi Lap" 
mult számában megjelent nyilatkozatot, annak bizony-
ságául hozta fel, hogy illetékesen nevezte meg Kovács 
Pált a szóban forgó tárca szerzőjéül, tudta, tudnia kellett, 
hogv hazugságát hazugsággal tetézi, tudta, hogy midőn 

*) E rovatban költöttekért oem vállal felelőséget a Szerk. 

Kovácsot hamis nyilatkozat kiállításával vádolja, minden 
szava rágalom és mégis megtette, hogy a közönségnek 
port hintsen szemébe s vádamat látszólag megcáfolja. 
Es ez az egyén adott át engem a közmegvetésnek! 
llisum teneatis amici!! — 

Áttérve most a dolog lényegére, eleget tett-e 
Gunszt Lajos becsületbeli kötelezettségének vagy nem; 
illetőleg meg lehetett-e győződve róla, hogy fogadását 
elvesztette vagy nem — a dolog állását röviden elő-
adom oly megjegyzéssel, hogv minden állításomat, ha 
tetszik, külön be tudom bizonyítani. *) 

A kérdéses tárca beküldését a „Borsszemjankó" -
hoz én vállaltam magamra, hogy azonban azon gvanu-
nak még árnyékát is elvegyem, miszerint a kisérő so-
rokban a szerkesztőséget valamikép befolyásolni igye-
keztem volna, — a „Szentes és Vidéke" 27. számának 
beküldésére a szerkesztőség véleményének kikérése 
végett Heltai Manó és Freund Áron urakat kértem fel. 
Ezért lett H. M.-hoz intézve a szerkesztői üzenet, mely-
nek tartalma olyan, miszerint a címek és nevek elhall-
gatásának mind a „Szentes és Vidéke," mind Alföldi 
ur, mind pedig az, ki a cikket jónak Ítélte, csak ör-
vendhettek. 

Gunszt L. urat a „Borsszemjankó" illető számá-
nak megjelenése után a szerkesztői üzenetre figyelmez-
tette Heltai Manó ur : következő napon figyelmeztettem 
én, elmondván egyúttal a fentemiitett körülményt is. 
Becsületes embernek ennyi elég. Gunszt ur ekkor azt 
válaszolta, hogy, ha jól emlékszik szivarba fogadtunk, 
egyébiránt majd utána jár az egész ügynek. Ügy lát-
szik azonban, hogy hitelemet már ez idő tájban kellett 
Gunszt ur előtt elvesztenem, mert nem sokára megkér-
dezte a fogadásnál jelen voltaktól nem is azt, hogy 
szivarba, hanem, hogy hány szivarba is fogadott ő. 
Annak dacára, hogy ezen a világon a legnaivabb arccal 
tett kérdésére az egyetlen lehetséges feleletet a szembe-
kacagást és kimerítő felvilágosítás kíséretében azon 
utasítást „tartozol, fizess" nyerte, még mindig „várta 
tőlem a felvilágosítást." Pedig, hogy mennyire tisztában 
volt magával, kitűnik azon többek hallatára tett pana-
szos felsóhajtásából: „ez az ügy két esketési dijat vesz 
el tőlem*." Ennek megértésére tudnunk kell, hogy 
Gunszt ur nemcsak a „Szentes és Vidéké"-nek bei-
munkatársa, hanem a helybeli izr. hitközség érdemes 
jegyzője is. — E közben több hét telt el s számos bol-
dog pár kötött örök frigyet, a mikor is Gunszt urnák 
soha esze ágában sem volt méltó díjazásáról lemondani, 
sem nálam fizetés végett jelentkezni. Végre türelmemet 
vesztve, minthogy Gunszt-tal ez időben már ide nem 

#) Számos Írásbeli bizonyítékot, melyet bárkinek felmutat-
hatok, térhiány miatt nem közlök. A hol rajok hivatkozom, a szö-
vegben *-gal lesz megjelölve. 

tartozó okból nem érintkeztem, egyik jó barátját bíz-
tam meg, világosítsa fel helyettem. Részletesen elmond-
tam irásbelileg, kik a cikk beküldői, a kiktől szavaim 
igazságáról meggyőződhetik; figyelmeztettem, hogyha 
ezek szavában is elég vakmerő kételkedni, irhát a 
„Borsszemjankóu-nak is, de egyszersmind szavamat ad-
tam, hogy, ha ez ügyet tisztázni vonakodik, utolsó 
esetben hirlapilag felszólítom becsületbeli tartozása le-
fizetésére*. Miután ő, ki ugv látszik minden áron botrányt 
óhajtott, erre semmiféle lépést nem tett, kényszerítve 
valék ez eszközhöz nyúlni, melyet még akkor is csak 
azután használtam fel, midőn a sajtó alá adást meg-
előző napon ismét eredménytelenül figyelmeztettem. 
Adott szavamat meg kelletartanom; de ezt nem Gunszt 
urnák mondom, inert előtte ilyesmiről beszélni, hogy 
a közmondás szavaival éljek, annyi, mint lóval imád-
kozni. 

Ezek után, miket előzetesen elmondani a közön-
ség tájékozására szükségesnek tartottam, most már ön-
höz fordulok, kedves Gunszt ur! Mert nekünk van 
még némi elintézni való, kiegyenlítetlen számlánk, és 
még majd megeshetik, hogy, bár ön tartozik, mégis 
én fogom kifizetni. 

1. Midenekelőtt „bátorkodom azt kérdezni, elol-
vasta-e már ön az „O és En" cimű tárcát? Ne tessék 
tréfának tartani e kérdést, egészen komolyan teszem 
fel. Mert fogadásunk után ön azt mondta, hogy „még 
csak alig futotta át," és én ekkor azt gondoltam: szép 
az önbizalom, az biztosan meri mondani, hogy az ő 
lapjukban soha egy sor bolondgomba sem jelenik meg; 
ez tökéletes gentlemanhoz illő eljárás. A kritika meg-
jelenése után ön ismét azt mondta, és az is bizonyítja, 
mennyire nem volt meggyőződve, hogy a fogadás el 
van döntve: „most legalább elolvasom, mire fogadtam." 
Ekkor azt gondoltam, ennek az embernek sok dolga 
lehet, a társadalmat és irodalmat reformálja egyszerre; 
nem csoda, ha ily csekélységekről megfeledkezik. — 
Ez a nagy publicista és irodalmárhoz illő eljárás. Hát 
nem tudom, országos gondjai engedtek-e már időt e 
nagy mű elolvasására, de akár igen, akár nem; most 
már azt gondolom, hogy az ön eljárása sem nem gent-
leman, sem nem publicista és irodalmár, hanem egyedül 
Gunst Lajoshoz illő eljárás. 

2. Kijelentem önnek, hogy a Szentes és Vidéké-
nek legutóbbi számában a szerkésztői üzenetek bhtos 
búvóhelyén, melyet ön a szerkesztő tudta nélkül bito-
rolni elég vakmerő volt, ellenem tehetetlen dühvel in-
tézett agyarkodásaiért csak azért nem vonom felelő-
ségre, mert mint más alkalommal, bizonyára most is, 
az „általánosságok" és más kifogások segélyével fogna 
ravasz róka módjára kibúvó lyukat keresni. Kimondta 
különben az Ítéletet maga fölött ezzel is; mert ön volt 
az és nem én, kinek szavai a tisztességes beszéd leg-



alsó szinvonalán is alól állottak. Legyen egyébiránt 
meggyőződve, hogy ha a „bűzhödt miazmákat terjesztő 
mocsárból," melyben ön fetreng, édes u r ! , bármennyi 
sarat dobál is felém, az rám ragadni nem fog. 

3. Ön megtámadja illemérzetemet, és beszél az 
illemről táplált fogalmakról. Kégi dolog, hogy minden 
ember szeret arról beszélni amivel nem bir; igy van 
ön az illemérzettel. Emlékeztet ez a cifra, idegen tol-
lakkal feldiszitett ökörszemre, mely midőn repülni akart 
nem birt a kaputetejénél. tovább felemelkedni; oda is 
csak ugy, ha kergették. Hasonlóképen, bármennyire 
ékeskedik ön az illemérzet diszes, de öntől idegen tol-
laival, önnek sem jártak gondolatai soha magasabban 
ama bizonyos kaputetőnél. Bebizonyította ezt a fen-
forgó ügyben tanúsított eljárásával és már előbb is 
mások becsületének oknélküli, hátmögötti megtámadá-
sával, mi ugv látszik már természetévé vált. De főleg 
bebizonyította akkor, midőn, hogv a „Proletárok" Mo-
solygójának szavával éljek, írásban kiadták önnek, 
hogv : „kétszeresen rágalmazó, azonkívül alávaló, gyáva" 
s mit tudom én, mi még — s ön mindezt nyugodtan 
zsebre rakta, saját initiativájából semmi elégtételt nem 
kérvén*. 

Mindezekből az következik, hogy önnek semm1 

joga niucs illemérzetről beszélni; továbbá az, hogy 
valamint önt sérteni nem lehet, miután oly sértések, 
melyek másnak egész valóját fellázítják, önnek vastag 
arcbőrét nem pirítják s hogy nyugodtan zsebre dugja 
azokat; épp ugy ön, bármint mocskolódjék szintén 
nem sérthet senkit. 

4. Ön azt mondja cikkének végén, hogy „a mi 
a kikötött fogadási összegnek jótékony célra való fel-
ajánlását illeti, az nem egvébb hencegésnél, mert éppen 
a hivatalt ta uk s számos jelenvolt egyén beigazol'ísa 
szerint kimondatott, miszerint bárki legyen is a vesztes 
fél a megállapított összeget jótékony célra adja." Azt 
tartja a német közmondás: „wie der Schelm ist, so 
denkt er," magyarul: a milyen a gazember, olyan a 
gondolkozása. Csakugyan ez méltón betetézi művét, 
mert ily rágalom és hazugság csak öntől telik. Bizo-
nyítva ezt következő nyilatkozat, melyet a másik tanú 
is bármikor bárkinek bizonyíthat: 

Alólirott kijelentem, hogy az ismert fogadás al-
kalmával a szóban forgó pénz hova fordítására vonat-
kozólag semminemű föltétel kikötve nem volt. Csupán 
Ehrlich Lajos ur mondta később privátim, hogy az 
esetben, ha a fogadást ő nyeri meg, az illető pénzösz-
szeget jótékony célra adja. Ugyanezt még e hó 27-én 
megírtam, saját kérésére, Gunst Lajos urnák is. 

Kelt Szentesen, 1880. aug. 30-ikán. 
Heltai Manó, s. k . 

ö n tehát még akkor, midőn a fenn közölt helyet 
válaszából kitörülhette volna, teljesen tisztában volt 
az iránt, hogy állításából egv szó sem igaz, annyival 
is inkábbb, mert a másik jelenvolt tanúnál még előbb 

próbált szerencsét, hasonló eredménynyel. E rágalmat 
ön mind amellett közölte és miután ezt tette, még min-
dig mer tisztességes emberek közt felemelt fővel meg-
jelenni. Quo usque tandem . . . . ! meddig tart az ön 
példátián arcátlansága; mit gondol, kit tart a közönség 
hitele vesztett egyénnek, kinek fejére száll a közmeg-
vetés ?! 

5. Summa summárum én önt először szemtelen 
és vakmerő hazugnak neveztem és ön maga bebizo-
nyította ezt azzal, hogy hazugságot hazugsággal s uj 
rágalmakkal tetőzött. Másodszor eljárását qualiticálhat-
lannak, ravasznak és e mellett együgyűnek neveztem; 
azt hiszem a mondottak után mindenki be fogja látni, 
hogy ezek nem voltak túlságos kemény jelzők. < >n 
viszont nem tudott egyérvemet sem megerőtleniteni; 
nem tudta magát igazolni, csak szokása szerint hazudott 
egy csomót, és elhalmozott rágalmakkal, szidalmakkal. 
Hazudni a tetten ért csirkefogó, szitkozódni a kárvallott 
kofa is tud, — bizonyítani kell, uram! S ha ön bebi-
zonyitja, hogy szidalmai engem joggal megilletnek, ha 
ön ez ügyben vagy bármikor bármely az önéhöz ha-
sonló szennyes eljárást rámbizonyit; akkor én hajlandó 
vagyok elismerni, hogy ön lovagias ember s hogy je-
lenléte által nincs beszennyezve tisztességes társaság. 
Addig azonban nem. 

Es végszavam a fenforgó ügyben is kijelentem, 
hogy önnek azok után, miket rábizonyítottam, többé 
szóba nem állok és bármi ujabb rágalmakat szór fe-
lém, azoknak általam és bizonnyal a közönség igazság-
szerető része által is megvetett koholóját feleletre sem 
méltatom. 

Kelt Szentesen, 1880. szept. 1. 
Ehrlich Lajos. 

Nyilatkozat. 
A „Szentes és Vidéke" 33. számának, „Lelkiis-

meretlen levelezők" cimű újdonságában egyebek közt 
otromba iróniával s félreismerhetlen célzással az mon-
datik, hogy a „Fővárosi Lapok"-ban egy ide való csa-
ládott rágalmazott valamelyik rosszakarója, olyanokat 
állítván róla, mely minden alapot teljesen nélkülöz. 
Hazudott, aki irta ama hírt. stb. (A t. közönség tájéko-
zása végett megjegyzem, hogy ezen szavak a „F. L."-
ban közölt azon állításra vonatkoznak, mely szerint 
egy helybeli család — nevét szándékosan elhallgatom 
nem változtatván a dolgon, akár A. akár B. lett le-
gyen is az — borostyánkoszorut dobott Prielle Korné-
liának itteni vendégszereplése alkalmával.) 

Miután a „Fővárosi Lapoku-nak alólirott is egyik 
levelezője vagyok s — ha jól tudom — rajtam kivül 
a mult héten más nem is küldött fel nevezett laphoz 
tudósítást; ama közvetlenül engemet is érintő cikkre 

nézve levélben ismételve felszóllitottam a „Szentes és 
Vidéke" szerkesztőségét, hogy ezen becsületembe vágó 
nyilatkozatára nézve értelmezze szavait és soraim áta-
dója által megküldendő válaszában tudassa velem, mely 
ügyre vonatkozik ama közleménye, mennyiben h a z u d-
t a in én, hogy ehhez képest azután a kellő időben meg-
jegyzéseimet én is megtehessem. Kovács Pál ur azon-
ban ezek dacára mind ezideig a választ megtagadta. 

Tartózkodom a „Szentes és Vidéke" szerkesztő-
jének eme férüatlan eljárását közelebrol jellemezni, an-
nak elbírálását egyszerűen az elfogulatlan olvasóra bí-
zom, tartózkodom ezúttal hivatolt idétlen s esetlen cik-
kének cáfolgatásáról, mely cikkére is találóan alkal-
mazható a „Borsszem Jaukó"-nak a „Szentes és Vi-
déke" „O és én" cimű tárcájára vonatkozó ama Ítélete, 
hogy t. i. tartalmának sületlenségét csak előadásának 
bárgvusága s értelmetlensége múlja fölül és itt csak 
arra szorítkozom, hogy a hazug szót Kovács Pál urnák 
arcába visszavágom s őt mindaddig, mig állítását be 
nem bizonyítja rágalmazónak nyilvánítom. 

E nyilatkozatott már két hét előtt átadtam volt 
közzététel végett a „Szentesi Lap" tek. szerkesztőjé-
nek; akkor azonban egyelőre visszavontam, mert Ko-
vács Pál ur oly sajátkezűleg irt s aláirt nyilatkozatot 
adott, mely szerint két levelet/ vár, melyekből, ha be-
látná, hogy tévedett, tőlem bocsánatott fog kérni. Noha 
mindjárt gyanítottam, hogy K. P. urnák ezzel csak az 
a célja, hogy az ügyet elodázza, v:»gy egészen agyon-
hallgassa, mindamellett, gondolám, várok. Azóta két 
hét mult és K. P. urat figyelmeztettem, hogy nem 
vagyok hajlandó az általa minden ok nélkül szenve-
dett sértést megtorlatlanul hagyni, ő azonban fenti elég-
tételt még most sem akarta megadni. Ennélfogva te-
kintve, hogy ez ügyben Írásbeli tudakozódásnak helye 
nincs, mert emiitett koszorú nem titokban adatott át, 
hanem a nyilvánosság előtt s arról a jelenvoltak száza 
meggyőzheti; nincs helye pedig itt annál kevésbé 
mert K. ur tanuk előtt beismerte, hogy a szalagot a 
koszorúhoz a „Szentes és Vidéke" nyomdája nyomta; 
tekintve, hogy az esetben is, ha feltéve, de kétségbe 
vonva csakugyan irt Írásbeli felvilágosításért, azt azóta 
már bizonyára meg kellett kapnia: első nyilatkozato-
mat fenntartom. 

Kelt Szentesen, 1880. szeptember 3-án. 
Freund Áron. 




