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Az alakítandó szentesi gazdasági 
egylet kérdéséhez. 

A „Szentesi Lap" f. évi 4íi-ik számában 
egy életrevaló eszme pendittetett meg egy 
gazdasági egylet alakítására vonatkozólag s a 
cikkíró egyúttal rövid vázlatban azon sikerte-
len törekvéseket is említi föl, melyek eddig 
történtek az alakítandó helybeli és megyei 
gazdasági egylet ügyében. Midőn ezen kérdés-
hez s annak lisztázásához én is hozzászólni szán-
dékozom, teszem azt egyrészről azért, hogy 
minden üdvös intézménynek barátja vagyok, 
másrészről azért, hogy a helybeli polgári, ipa- 1 

ros és gazdasági körnek, melynek u. 11. gazda-
sági szakosztálya van, ez idö szerint elnöke 
vagyok, tehát ez utóbbi oknál fogva mintegy 
kötelességemnek ismerem oly kérdéshez hozzá-
szólui, mely a lentnevezett kört is némi te-
kintetben érinti 

Hogy többet ne mondjak, bizony nagy 
hátramaradás és közönyösségről tanúskodik az, 
hogy ily megyében és városban, hol nemcsak 
a tulajdonképeni földmives s földbirtokos, ha-
nem a hivatalnok és iparos is gazdálkodással 
foglalkozik, egy önállóan működő gazdasági 
egylet nínus, mint ia ezen megye lakossága 1 
más anyagból volna gyúrva, vagy mintha ily 
egyletre egyáltalában nem volna szükség, j 
Nyitra t egye, hol vegyes ajkú lakosság vau s ' 
hol a gazdasági bajokon kivül a panszlaviszti-
kus üzelmek is kisértenek, szégyenben hagyja 
Csougrádinegyét, mert ezen megye oly gazda-
sági egylettel bir, melynek saját meteorologiai 
állomása van — tehát már az élelmes ameri-
kaiak példáját követi, — s üdvös működését 
legjobban jellemzi a 40,000 frtot meghaladó 
egyleti vagyon A szolnok-dobokamegyei gaz-
dasági egylet megszorult tagjai részére 54,HG0 
irtot eszközólt ki egy év alatt a kisbirtokosok 
otszágos földhitelintézeténél s igy hány gazdát 
ra.adt ki a lelketlen uzsorások körmei köziil! 
A vasmegyei gazdasági egylet, melynek buzgó 
elnöke gr Széchényi Pál nemrég földiuivelési, 
ipar és kereskedelmi miniszternek neveztetett 
ki, 20OU tagját csakis üdvös és sikeres műkö-
dése által szerezte meg De minek megyünk 
oly messzire, itt van közvetlen szomszédságunk-
ban Békésuiegye, melynek gazdasági egylete 
a lefolyt ősszel is állat-, termény és iparkiál-
litást rendezett s minden esztendőben más más 
községben díjazással egybekötött marhakiálli 
tást rendezni szokott; mely végre gazdasági 
kérdések Írásbeli megfejtésére szép dijakat 
tűz ki. 

Hogy megyénkben s városunkban egy 
önállóan működő gazdasági egylet ínég eddig 
uem jött s nem is jöhetett létre, ennek okát 
nemcsak abban találom, amit a „Szentesi Lap4 

is említett, hogy t. i. nem bírunk oly kezde-
ményező egyénekkel, kik magas rangjuk- és 
nemes származásuknál fogva delej gyanánt 
magukhoz vonzanák a nagy közönséget s von-
zóerejük által képesek volnának ilyen üdvös 
intézményt létrehozni, hanem társadalmi életünk 
zilált állapotában is rejlik a sikertelenség fő-

oka. A szeméi vi érdekekért való folytonos j •> 
harc, melyuek nyomát ugy a megyei, mint 
városi ügyek tárgyalásánál is észre lehet venni, 
megyénk és városunk levegőjét már is tikkasz-
tóvá tette, ugy, hogy nem ismerek férfit, kinek 
szózata egy alakítandó megyei vagy városi 
gazdasági egylet ügyében közlelkesedéssel fo-
gadtatnék, meri oda jutottunk, hogy nem az 

ügy fontosságát tekintik az irányadó s muu-
kásságra hivatott körök, hanem az indítványozó 
egyént, és ha ez nem grata persona, guny-
mosolylyal fogadják a legőszintébb jóakaratot. 

Végül lehet okolni városunk jómódú föld-
birtokosait is, kik azt hiszik, hogy eleget tet-
tek kötelességökuek, ha mint megyei és városi 
képviselők egy tisztviselő választásánál szavaz-
nak, vagy mint pénzintézeti részvényesek a 
kölcsönöket megszavazzák, holott megfeledkez-
nek arról, hogy ők vannak hivatva vezérsze-
repet játszani az 50—60 holdas gazdatársaik 
vezetésében Ne legyenek csak tőkepénzesek, 
kikről azt tartják, hogy szivöket zsebökben 
hordják, hanem legyenek emberek, felebarátok 
is, kik nem szokták a pénzt elásni, hanem a 
szenvedő emberiségről is megemlékeznek. 

Ezen okok gátolták meg eddig nemcsak 
a gazdasági egylet keletkezését, hanem más 
egylet fennállását is kockáztatták, s mivel zi-
lált társadalmi állapotuuk erős egyleti műkö-
dést nem engedett meg. a különféle elemek 
összeálltak s megalakítottak a szentesi polgári, 

iparos és gazdasági kört s mivel a viszálykodás 
gonosz szelteme ezen gyönge testalkotásu szü-
löttet is nem egyszer fojtogatta, nem lehet 
csodálkozni, hogy eddig nagyobb életjelt még 
nem adhatott magáról. Es talán az is nagy 
hibája ezen egyletnek, hogy nem bir a mostani 
fiatal nemzedék lármás természetével, nem tud 
imponálni, nem tud magának reklámot csi-
nálni, mint a talmiarany hősök. De azért 
mégis tett valamit, s hogy hoszadalmas ne 
legyek, csakis gazdasági szakosztály működésének 

rövid megemlítésére szorítkozom. Ezen szakosz-
tály volt az, mely kérvényt adott be városunk 
tisztelt polgármesteréhez, mint a közgyűlés el-
nökéhez arra nézve, hogy a város egyr mérő-
ház felállítása által véget vessen azon vissza-
éléseknek, melyek a gabona eladásakor a mé-
rés körül mindennapiak s a szegény termelőt 
tudatlanságánál fogva annyira megkárosítani 
szokták. Marhatenyésztésünk emelése végett 
szintén egy kérvény nyel árult, a képviselő-
testülethez, de — tudtunkkal és sajnálatunkra 
— ezen kérvények, melyek égető bajokon se-
gítenének, még nem jutottak a képviselőtestület 
szine elé. Ugyanezen szakosztály kérvénynyel 
járult a tettes iskolaszékhez, hogy a helybeli 
polgári iskola alsó négy osztályában a termé-
szetrajzzal kapcsolatban gazdasági ismeretek is 
taníttassanak s a tettes iskolaszék szíves volt 
az adott körülményekhez képest ezen kérelmet 
teljesíteni. A gazdák tájékoztatása végett ta-
vaszszal a kitüntetett Howard-féle (Nicholson) 
ekével próba-szántás fog tartatni.*) A szakosz-
tály kérelmére a földm ipar s keresk. minisz-
térium négy tele amerikai phyloxeraelleues szőlő-
magot küldött meg, mely magvak tavaszszal 
praeparált állapotban ki fognak osztatni. A 
szakosztály tavaszra vándortanár kiküldetését 
fogja a kormánytól kérni az okszerű szőlőmi-
velé8 bemutatására stb. 

Nem akarom még a többi kisebb nagyobb 
fontosságú intézkedések elősorolásával a tért 
elfoglalni, csak jelezni akartam azt. hogy ha-
bár még nem produkált ez az egylet nemzet-
közi szántásversenyt, vagy országos kiállításo-
kat - bizony zsenge korától nem is lehet azt 
kívánni — de minden esetre helyes uton ha-
lad s hogy több eredményt mutathasson föl, 
ahoz több erő kell s ezt kérjük mi is mind-

*) Az őszre hirdetett p r ó b a s z á n t á s (nem verseny-a: \n-
t ís) több oknál fogva elmaradt. 

azon buzgó polgártársaktól, a kik egy Önálló 
gazdasági egylet eszméjét pártolják. Igazat 
adok mindenkinek, hogy Szentesen — tekintve 
az iparosok és gazdálkodók nagy számát — 
ugy az iparosok, mint a gazdálkodók egy kü-
lönálló s mégis erőteljes egyletet volnának 
képesek föntartani, sót megyei gazd egyletet 
kellene is alapítani; — addig azonban, mig 
önálló heiyljeli gazd egylet létrejöhet, támogas-
suk a fentebbi körben fennálló gazdasági szak-
osztályt s ha ez a tagok nagy számánál fogva 
nagyobb tettre lesz hivatva s képes lesz a raj-
hoz hasonlóan magát fentartani, akkor hadd 
repüljön saját szárnyán s adjon példát a huza-
kodó iparosztálynak is, niikép lehet egyesült 
erővel s jóakarattal önállóan saját, ügyeit ren-
dezni, bajain segíteni s mint erős testület a 
külvilág előtt becsületet aratni. Tehát ne for-
gácsoljuk. hanem egyesítsük, gyűjts ük előbb 
az erőket, i;ogy későbbén mind az iparosok, 
mind a gazdálkodók egymás megkárosítása 
nélkül önerejökből saját egylettel bírjanak. 

Balázsovits Norbert. 

A zsidő-kérdés *) 
Sokak előtt, kik a X lX - ik század eszméiuek 

nagy iskolájában tanulták megismerni a „szabadság, 
egyenlőség, testvériség44 iinmái a kultur-népek vissza-
vehetetien kincsévé vált nagy elveit, uevoUégesmk, 
sót szégyenletesnek tűnhetik első pillanatra fel, hogy 
ilyen kérdés felállítása is lehete, a mint azt nagy f=zám-
üzöttúnk : Kossuth Lajos is ilyennek találta magasan 
járó lángsze lemével az országgyűlési függetlenségi 
párthoz szóló utóbbi levelében. 

Nriii foglalkoznám itt e kérdéssel, melylyel ioglal-
kozni mai napság akár pro, akár coutra, kényes dolog, 
noha annak kényes volta nem érinthet í de, meri e kérdés 
ma a köz-, mint a magán.életben, folytonos viták és meg. 
beszélések tárgyát k< pezi, jónak láttam mégis helyi köz-
lön vünkben is, hol még e kérdés szellőztetve ugy sem volt, 
hozzá szólani. Nem azért, hogy városunk lakosságának 
hangulat • és felfogása, mely e kérdéssel szemben sem ta-
gadja m»*g mindenrendű és rangú vezetőinek dicsére-
tére szolgáló nemességéi és tolerantiáját, — e kér-
dés tárgvilagos megvilágítását szükségessé tenné: hanem, 
mert bizonyos közfontosságuaknak t^tszó kérdések elöl 
a sajtónak kitérni nem lehet feladata, s mert mindig 
szolgálatot tesz bárki is az igazságnak, ha bármely, 
a fenálló renddel ellentétbe helyezkedő országossá vált 
agitatiókat — ha szűkebb körben is — azok valódi 
réz értékére leszállítja. Azért tetszésre, vagy nem — 
tetszésre, melylyel nézeteim netán találkozni fognak, 
mitsem adva, megnyugtatom magamat előre azzal, hogy 
a mi téves és igaztalan, az elporlik ; de az igazság — 
igazság marad. 

„Zsidó kérdés.u — Már magával e kifejezéssel 
sok van mondva; mert már maga e kifejezés azt je -
lenti, hogy kell lenni e tekintetben valaminek, a mi 
megoldásra vár; hogy a zsidók ez ország többi lako-
saitól elkülönítve vétetvén, mint ilyenek 

I. faji és vallási minőségükben. 
I I . egész magán- és köz-jogi állásukban, — 
I I I . társadalmi és ethikai tekintetben az ország 

többi lakosaival, vagy felekezeteivel összehasonlittatva 
megmérlegeltetnek elbíráltatnak, s e bírálat folytán 
olyanoknak találtatnak, mint a kik bizonyos tekinte-
tekből fogyatkozásokat, és pedig gyökeresen orvos-
landó fogyatkozásokat tüntetnek föl. 

Van-e ily bírálathoz bárkinek is j o ga? 
A mennyiben a tiszta ész vizsgálódásának és bí-

rálatának objectumát minden képezheti, s gondolatait, 
véleményét — mig az a fönálló törvényekbe uem üt-
közik — mindenki megtorlás nélkül, szabadon közöl-
heti és terjesztheti, ily j o g léte kérdésbe sem jöhet. 
Csakúgy, mint a zsidókat, bírálhatjuk, — ha kedvünk 
vau rá — a római katholikusokat, a görög katholiku-
sokat, a görög keletieket, az evangélikusokat, és az 
unitáriusokat vagy ezek vallását. 

Más kérdés az, hogy van-e szükség ily bírálatra ? 

* ) Ajánljuk ezen komoly tannlm.4nyny.il és elfogclnll .nul irt 

cikksorozatot a sémiták és antisenáták fig3c.t1.vbe. Sz»-r k. 



I. Fa j i vagy vallási tekintetben, csupán mert annak 
tagjává született vagy annak bitelveit vallja, azt hi-
szem, »gy józan eszű embernek sem jut ma már eszébe, 
kaihoztatui s eiitéini a másikat. Kiki esak saját ese-
tek vényének következményeiert felelős. Már pedig az, 
bogy valaki tótnak, rácnak, magyarnak vagy zsidónak 
született, oem saját cselek vényének következménye, 
tebát érte felelőségre uem vonható, még kevésbé kár-
hoztatható. Fajiságát, nemzetiségét megőrizni minden-
kinek veleszületett joga. A vállasra nézve pedig leg-
többen egyetértünk a székely góbé mondásával: „min-
den vallás jó vallás, esak a kárvallás a rosz vallás.u 

Kz annyira subjectiv, hogy inegrendszabalyozás alá, 
éppúgy mint a gondolat nem eshetik, legfölebb csak 
külső nyilváiiulásaibao, azokban is esak akkor, ha az 
uralkodó törvény vagy közerkölcsiséggel helyezkedik 
ellentétbe. Ez eddig a zsidó vallás ellen be nem bizo-
nyult. E tekintetheti tehát „zsidó-kérdés" nincs, azt leg-
fölebb csak — erőszakolni lehet. 

I I . Támadhat e „zsidó-kérdés" a zsidók magán-
és köz jogi állását illetőleg ? 

Mellőzve a történelmi áttekintést hogy az emberi 
természettel született jogeszme a társadalmi rend ala-
kulásában a zsidók jogállásának biztosítására is mily 
hatványozott törekvéseket mutat időről időre föl, mely 
törekvésekben éppen a protestantismus — s ezt j ó lesz 
nem felednünk — szabadelvűsége követeli magának 
közéleti és irodalmi téren is az oroszlán-részt, eléguek 
tartjuk miut legbizouyosabbra, legkézzel foghatóbb™: 
országos törvényeinkre röviden rámutatnunk. Már az 
árpád háxi, országunk ujjá-alkotó IYr. Béla, majd bran 
denburgi Zsigmond, Albert, V. László királyaink, s vé-
gül a nagy Mátyás, szükségesnek látták a zsidók hely-
zetét privilégiumok által biztosítani. A z 17iJl. s 
az ló;5G. évi 29 törvény eikkek szintén e szükségnek 
nyilvánulásai, pedig ez utóbbi egyenesen azt határozza, 
hogy a zsidók átlósa országos törvény átal biztosítandó. 
Megemlítésre méltó gróf Haller Józsefnek az 183J.G. évi 
publico politikai országos választmány által lényegiben 
elfogadott szabadelvű javaslata, mely a Zt-idók állását 
türtböl jogivá teszi, s mely jogállásban az lÓflO. évi 
29. törv. cikk adta jogokat messze túlszárnyaló sza-
badsággal ruházza föl. De ilyen maga az 1&40. évi 
törv. cikk is, mely szerint az országban s a kapcsolt 
részekben született zsidók, valamint a bevándorlottak 
is, ha ellenök erkölcsi tekintetekből kifogás aincsen, 
bárhol — a bányavárosokat kivéve — szabadon lak-
hatnak, gyárakat állithatnak, kereskedést, mestersége-
ket űzhetnek, s a tudományokat és szép mestersége-
ket gyakorolhatják, s végül polgári telkeket — a szo-
kásjog alapján szerezhetnek. 

Láthatjuk csak e vázlatból is, hogy a zsidókat 
egyeiijogositó törvény — az ló'Gő/7. évi 17. törvény-
cikk nem aféie elhamarkodás, vagy idealistikus hóbort, 
a minő gyanánt azt — noha a nemzet szabadakaratá-
bői alkotmányos uton jött létre — az akkori láng-
szeilemü vallás- és közoktatásügyi ministerre, b. Eöt-
vösre sokan kenni akarják, hanem egy hosszadalmas, 
egy lassuságos jogfejlődésnek, egy az idők próbáiban 
kiedzett, nyomról nyomra, törvényhozási uton is ma-
gáról jelt adó magasabb humanistikus törekvésnek, 
mondhatni: észparancs nik, egy, lépésről-lépésre való 
nehéz küzdelemnek, a féltékenyen őrzött nemzeti- és 
rendi-előjogok verejtékes öulegvőzésének eredménye. 

Igen, ez az eredmény, ez a corollarium az 1ÖGÍV7. 
évi 17. törvénycikk, mely szerint raz ország izraelita 
lakosai a keresztény lakosokkal minden pogári jog gya-

korlisára egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak,u s 
minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet 
megsziintettetik. 

Ez most a törvény. — 
Miután pedig a tőrvény mindenki felett áll, kö-

vetkezik, hogy a zsidók e teljes jogegyenlőségét el-
ismernünk és tisztelnünk kel l ; a kik pedig magokat 
e téren erőszakosságokra ragadtatni hagyják, ne fe-
feledjék, hogy mig e törvény fémül: nem a zsidókat, 
hanem ma gát a törvényt, annak szentségét, az ország 
törvényalkotó méltóságát, nemzet és kiráiy jogát ser-
tik meg egyszerre. 

Midőn tehát a társadalmi és jogfej lődés utján 
létrejött sarkalatos törvény által határozottan, s min-
den kétséget kizárólag biztosítva van : jöhet-e kérdés 
alá a zsidók jelen magán- s köz-jogi helyzete, támad-
hat-e joggal ez irányban is „zsidó-kérdés?" 

Már ez irányban sokan jogosultnak tartják a 
zsidó-kérdés felállítását, s bár csupán akademiee, azaz 
értekezési jelentőséggel, bírálatokba bocsátkoznak, s 
az emaneipationális törvényt eltörlendőnek, és a zsidók 
jogi állását — magán- vagy köz-jogilag, vagy tán 
mindkétféleképen — inegszoritandónak véleményezik. 

E kérdés erősen politikai jelentőségű levén, e kö-
rüli nézeteimet e nem politikai lapbau sajnálatomra el 
nem mondhatom. Csupán egy kérdést vetek f ö l : lé-
teznek-e oly fontos okok, melyeknél fogva a jogfejlő-
désben a visszafejlődés a tiszta ész törvényei szerint 
helyeslendö ? 

11a nem: akkor e téren sincs zsidó-kérdés. 
111. Nem marad tehát egyéb hátra, mint társa-

dalmi s ethikai tekintetekből keresni a „zsidó kénlés" 
jogosultságát. 

Meg kell vallanom, hogy a „zsidó-kérdés" jogosult-
ság t itt teljes mértékb n nn-gtalálom• 

(Folyt, köv.) 

V a s u t i i g y a v á r o s i közgyűlésben. 
Városunk f. hó 7-én tartott közgyűlésének a leg-

fontossabb tárgya volt ;«z osztrák-állam-vaspálya tár- Í 
sulatnak a félegyházától böldi révig tervbe veit vasut ' 
építés tárgyában Szentes városához küldött — s lapunk 
mult számában — már egész terjedelmében közölt 
megkeresése és a vasutügyi bizottságnak erre adott 
véleményes javaslata. 

A végrehajtó bizottság hosszas indoklás mellett 
azt javasolta a közgyűlésnek hogy miután ez a nagy 
horderejű ügy levél váltás mellett alig ha 

vagy esak igen nehezen volna megloldható, azért küld-
jön ki a képv. te*t1lletkeb< léből egy bizottságot, mely 
a vasútépítés föltételeire nézve az osztrák-áliam-vaspálya 
társulattal tárgyalásba hoesájtkozik és a közgyűlés 
jóvá hagyásának kikötése mellett az egvezsséget is meg-
köti. Ezen bizottság különösen oda utasitt ssék, hogy 
a tárgyalást és egyezséget lehetőleg oda irányítsa, hogv 
a vasúti állomás ne a holdi révig, hanem Szentes alá 
hozassék : s így a végpont ne a böldi rév, hanem Szen-
tes legyen. 

Mondanunk sem keil, hogv a vasutügy nagv ér-
deket keltett a képviselői kérőkben, s igy a gvillés 
szokatlanul népes volt. A Ngnevezetesebb momentuma 
azonban ezen gyűlésnek rt. hogy benne Stammer Sán-
dor alispán, városi képv. is megjelent. Már közel két 
és fél éve, hogy nem volt a városi közgyűlésben. Meg 
jelenésénél azonban méltán nagyobb feltürést keltett 
beszéde, melyben indokolta, hogy miért nem vett részt 

az utóbbi idökbnn a városi képv. testület tanácskozá-

sában. Elpanaszolta, hogy őt üldözik, mint martyrt tün-

tette föl magát. 
Ezeu az alispáni állás méltóságával semmiként 

össze nem egyeztethető panaszolkodás után kijelenté, 
hogy két évi elmaradása után most a város érdeke 
iránti lángoló szeretete hozta el a gyűlésbe, h< g y ta-
nácsával segítségére legyen a közgyűlésnek, a tárgya-
lás alatt lévő nagy kérdés megoldásában; biztositá 
egyszersmind a közgyűlést hogy ő mindig kész e vá-
ros érdekeinek szolgálatára ; azután ugy ö, mint Kristó 
Nagy István és Udvardi Sándor együtt fogva tettek 
indítványokat, hogy a közgyűlés milyen álláspontot 
toglaljon el az osztrák-állam-vaspálya társulattel szem-
ben, ha a vasut csak a böldi révig építtetik. 

Balogh János polgármester a vasut ügyet veszé-
lyeztetve látván, a nevezettek indítványával; azért el-
hagyá az elnöki széket, és érvekben gazdag, erőteljes 
beszédben ajáná a képv. testületnek a végrehajtó bi-
zottság javaslatának elfogadását; me'lette Onody Lajos 
Sima Fereee, Zsoldos Ferenc, Borbély Lajos és Tas-
nády János szállottak. S midőn Kristó N. István min-
dig erősebben forsirozá indítványát, Balogh Jgnos pol-
gármester ligyehuezteté a képv. testületet, hogy Szen-
tesnek már régen lett volna vasútja, sőt a Kurca is 
hajókázható állapotban volna, ha annak idején a város 
közönsége helyes tanácsadások után ment volna, mert 
az alföld fiumei vaspálya társulat annak idején csak 
ngy<m területet kért a várostól és építtette vo'na a va-

sutat s a kormány az 18G3 dik ínséges időben, csak 
hogy munka után adhasson kenyeret a szegény nép-
nek, a Kurcát zsilipekkel akarta elláttatni és a medret 
kimélyittetni, még áldozatot se kivánt a várostól, csak 
szerény száilitnsi dijat akart szedni a kurcán szállított 
tárgyak után ; akkor azonban a közönség tanácsadói 
az mondták, hogy a vasut által elfoglalandó hely jobb 
lesz buza termésre, s azután a Kurca hajózásra pedig 
azt mondták, hogy ha ide a város aU lehet beszállí-
tani mindent, akkor a fuvarosok miből élnek, s igy 
azután nem lett sem vasútja Szemesnek, s a Kurca is ma-
radt mai állapotában. A mult idők ezeu intő például 
szolgáló emlékeit úgymond a polgármester azért hozza 
fel, nehogy a képv. testület most is ily tanácsadások 
után foglaljon állást és ez által lehetetlenné tétessék a 
vasut kiépithetése. Kristó N. Istváu a polgármester 
ezen beszédjére egész szenvedélylyel kelt ki, és helyte-
lenité, hogy a polgármester a mult emlékeinek felso-
rolgatásával ijesztgeti a képviselőket. Balogh János pol-
gármester Kristó N. István ezen felszóllalására kijelenté, 
hogy ő nem azért ül az elnöki széken, hogy onnai 
udvariasságokat mondjon a képviselőknek, hanem köte-
lessége megmondani az igazságot, s midőn a múltban 
történtekre hivatkozik, ezzel nem ijesztgetei akar, 
hanem figyelmeztetni, hogy a inukban mi yen eljárás-
nak mi lett a következménye; ha valakinek érdeké-
ben áll, leginkább érdekében áll s leginkább köteles-
ség^ a polgármesternek hatni oda, hogy a város képv. 
testülete a leghelyesebb utat válaszsza meg ezen nagy 
fontosságú kérdés megoldására. Kristó N. István ismé-
telteti kijelenté, hogy ő ezt ijesztgetésnek tekinti; erre 
a polgármester egész sajnálkozással me^jegyzé : hogy 
nem teh^t róla, ha a k é p v . urunk olyan i j e d ő s termé-
szet^ vr.n. Ktistó N. István végre a bizottsági javaslat 
újra felolvasását kérte, midőn az felolvastatott, ekkor 
belátta, hogv ő első felolvasásra nem értette meg a 
bizottsági javaslatot, s ennek kö\etkeztébeu harcolt 2 
órán át tévedésből származott indítványa mellett, akk r 

_ i l E S l í 
T I T K O S T E C r - S r . 

— ÍJ e H !4 H 1 y. — 

Irta: S . F . 

Fekete Fereuc mig egy oldalról leikében teljes 
elkeseredéssel hagyta el a kállói szüretet; más oldalról 
az öröm és boldogság érzete tölté el leikét azon szí-
vesség és kitüntetés felett, melyben Ida által részesit-
tetett. 

A z ifjú szerelmi érzete fokozódott a barones iránt 
és most mar a helyt, hogy szemrehányást tett volna az 
itju e miatt magának, elhatározá, hogy küzdeni fog a 
leány kezéért. 

De a leány már 18 éves volt és emellett igen 
szép és gazdag. Az ily leányok nem igen szoktak 
évekig otthon várni a szerencse után; addig, mig egy 
szegény ügyvéd oda küzdheti föl magat, hogy jogosan 
léphet a Récey család nagyúri hajlékába, mint kérő. — 
Hiszen a gazdag tábornok már is megkérte a leány 
kezét. A szegény if|U szinte szédült bele, ha elgou-
doiá azt a rémséges különbséget — mely a társadalom 
fogalmai szerint — közte és a tábornok között létezik. 
Es ha az egész életén át küzdeue és jó szerencse mel-
lett haladna is fölfelé vajon eltrheine oly polcra, hogy 
a tábornoknak vetélytársa lehessen? — Soha! Soha! 
sóhajtott foi keserúea az ifjú. Elérhetetlen birodalom 
után hajtja tehát a vágy, midőn Récey Ida kezére 
gondot. Mégis, ha a leány őt sz -retné : de hiszen az 
a szívesség és figyelem, melyben részesük, hátha nem 
is volt egyéb, n u;t *gv nemesen gondolkozó létek szi 
ves leereszkedés**, miuden bensőbb vonzalom és érzés 
né.kül. Igy volt, igen igy Volt áilitá az itju magában 

és lelkében elzuzva állt meg a fényes ég előtt, melv 
rá nézve elérhetetlennek látszott. 

— Soha, soha sem lehet az enyém! Oh miért is 
vagyok oly őrüit, hogy vágyom utána, sohajtott az 
ügyvéd; de azért lelkének egy szegletét a remény 
foglalta ei és ha elérhetlennek látta is vá^ya dicső tár-
gyát, többé egy percre sem mondott le annak birha 
tásáról. Es a messze nagy cél felé azzal kezdé meg 
munkáját, hogy irt Idának és szerelmét feltárta előtte, 
kérte hogv ne menjen a tábornokhoz és ne menjen az 
ég alati senkihez, szeresse őt és várjon rá ; ő bizik jó 
csillagában, liogy munka és szorgalom mellett képes 
lesz fel küzdeni magát oda, hol pironkodás néikül nyújt-
hatja felé kezét. 

A szerelemtől és az aggódás kínjától egett az 
itju lelke, midőn levelét megírta. — Mit fog mondani 
a leány, nem neveti e k i? — és illő e, szabad-e neki 
azt tenui, hogy irjon. — A kétség kínja dult az itiu 
keblében és habozott, hogy elküldje e a levelet; de a 
szerelem győzött. Eíktildé és hogy az a levél Ida ke 
zehez jussou, egy szegény tanulót, kit ő segített és 
tartogatott, hogy tanulhasson, küldött Kálióra, hogy 
adja a baronesnek saját kezébe a levelet. 

Még tartott a szüret és Ida már megkapta az 
ügyvéd levelét, — A leány szerette az ifjút és ezt 
nein is tagadta el tőle. Válaszolt neki és megirta, hogv 
találkozásuk legelső pillanata óta szereti, hogy várni 
fog utána, hogv vagy övé, vagy senkié nem lesz. Meg 
irta, hogy a táboniok megkérte kezét és anyjja oda 
igérte; de ő megtagadta és nem fog hozzá menni bár-
mint erőszakolják is. — Soha, soha! 

Az i f j ii szemében az örömnek és véghetetlen 
boldogságnak könycseppjei jelentek meg, midőn olvasá 
a levelét és ezer ezer milliószor csókolta meg annak 
minden betűjét. 

Fekete Ferkó most már egészen megvált Haragos 

Bálinttól. — Irodát nyitott. Es különösen mint bűnügyi 
és sajtóügyi védő prokátor csakhamar feltűnt és or-
szágos nevet vivott ki magának. 

I g y történt, hogy rövid egy évvel a kállói szüret 
után egy korosabb, szegénysorsu nő jelent meg az ügy-
védnél, ki egy régi történetet beszélt el az ügyvéd-
nek, mely mélyen compromitálta báró Réeeinét é* kérte 
a nő az ügyvédet, hogy az esetet jelent0e fel a tör-
vényszéknél. 

A z ismeretlen nő által elbeszélt történettel Ré-
ceyné azzal volt vádolva, hogy ő egy leány korában 
született gyermekét, hogy vele örökre elpalástoltassék 
a szégyen, megölte. 

A z ügyvéd meglepetve hallotta e beszédet. 

— Es honnan tudja ezt ön asszonyom ? 

— Szoba leány voltam akkor a báróné mellett 
és a szülésnél jelen voltam. 

— Es miért most jön e panaszszal; mi é j t nem 
akkor tette ezt, mikor a gvermekölés bűne elkövette-
tett V 

Mert a báróné nekem eddig hallgatás dijat fi-
| zetett. 

— És azt most már megtagadta? 
I 

— Nem, de én a rendes díjon tul mai szüksé-
gemben többet kértem a bárónétól és ő nemcsak 
megtagadta kérésemet; de még azzal is fenyegetett, 
hogy többé rendes évi dijamat sem fog ja fizetni. 

Es vannak-e önuek tanúi kik bi onyitanák az ön 
vádját. 

— Nincs: de én megesküszöm rá. 
— De tudja e ön asszonyom, hogy ön mint 

bunpalástoló, szintén büntettetni fog a törvény által. 
— Szivesen viselem el a büntetést, csak hggy a 

büszke, gögö3 báréné is bűnhődjék. 
(Folyt , köv.) 



elállott indítványától, még fen állt n biz. javaslattal szem-
ben Stammer Sándor alispánnak indítványa, ezen indít-
ványt a közgyűlés — Udvardi és i f j . Bartha Jáuos 
kivételével elvetette; s két, képv. kivételével a közgyűlés a 
végrehajtó bizottságnak fönt röviden kivonatolt javas-
latát fogadá el, és az osztr. állam-vaspályatársulattal a 
tárgyalás megindítására és az egyesség megkötésére 
Balogh János elnöklete alatt, a régi végrehajtó bizott-
ságnak tagjait és pedig Buriáu Lajos városi ügyész, 
Banyai József, Szeder János és Sima Ferenc képvise-
lők küldettek ki, egyszersmind Sima Ferenc inditvá-
nyára elhatározta a képv. testület Törs Kálmán váro-
sunk orsz. gyűlési képviselőjét is felkérni, hogy a ki-
küldött bizottsággal együtt az osztrák állam vaspálya-
társulattal megindítandó tárgyalásokban részt vegyen. 
A közgyűlés elhatározására esak azt mondhatjuk, hogv 
az minden tekintetben helyes. S ami már most magát 
a közgyűlést s a vasutügy tárgyalásának tüueteit illeti, 
ezek igen jellemző képet vetnek a mi állapotainkra — 
és szomorúan igazolják, hogy városunk közgyűlésében 
maholnap már nem higgadt megfontoltság, az igazi 
tiszta meggyőződés szavai és tanácsai, hanem az el-
keseredett személyeskedés vezéreli az egyes szereplőket, 
legalább határozottan annak kell jeleznünk ezen köz-
gyűlésből. Stammer Sándor, Kristó N . István és ezen 
urak mellett Udvardi Sándor magatartását. Mert da-
cára annak, hogy a végrehajtó bizottság javaslata tel-
jesen correct volt, szabatosabban a város álláspontját 
az ügygyei szemben formulázni nem lehetne. Ezen 
urak mégis két egész órán át folytattak szenvedélyes 
vitát. Es miért mind ezt? nem azért, mert be nem hit-
Iák volna a polgármester álláspontjának kifogástalan-
ságát; de inert egyáltalában minden alkalommal, min-
den ügyet oda igyekeznek terelni, hogy a polgármes-
ter helyzetét nehezítsék Lejárni szeretnék azt az em-
bert, ki puritán becsületességével, egyenes tiszta jelie-
mével és szép tehetségével miut szikla áll szemben a 
személves érdekek által vezérelt, megsértett hiúság 
keserűségétől űzött és leáicázott emberekkel szemben. 

Szeutesváros képv. testülete azonbau szép elég-
tételt nyújtott a polgármesternek, midőn a polgármes-
ter, illetve a végrehajtó bizottság javaslatát Stammer, 
i f j . Bartha és Udvardi kivételével egyhangúlag fogadá el. 

Világ folyása. 
Oroszországban a kormány hadi készülődé-

seivel teljesen lépési tartan k a forradalmi 
mozgalmak és sokan azt hiszik, hogy a cár 
csak azért keres küliiáborut, hogy a közfigyel-
met oda terelje, a kedelyeket a lorradaliui esz-
inek hatása alól kivonja s igy a válság kitö-
rését legalább egy időre megakadályozza 11a 
Oroszország belső viszonyait tekintjük, el kell 
isin műnk, hogy ott valóban rendkívüli áll.i-
poíok vannak. Nincs nap hogy a távíró vala 
mi oly hírt ne hozzon, hogy egyik vagy má-
sik egyetemen, főiskolában a diákok között 
zavargasok törtek ki; s a mi legkomolyabb 
jelenség, e zavargások uem gyermekes lármák, 
hanem oly kitörések, melyek a legnagyobb 
íokti elkeseredettségről tanúskodnak, s csak 
karhatalommal és túlnyomó fegyveres erővel 
zabolázhatok meg Ezenkívül a hadsereg köré-
ben is elagedeilciiség mutatkozik, mely könnyen 
fegyelme ilenséggé, a fegy el illetlenség pedig nyílt 
lázadássá fajulhat. Mindezen okok — hir sze-

trinr. — a cárt annyira aggodalomba ejtették, 
hogy nem mer télire Szent-Péétervárra köl-
tözni Másfelől a uihilisiak sem nyugszanak s 
iparkodnak mentül több álmatlan éjszakát sze-
rezvi a hatalom embereinek A mnlt héten 
meggyi lkolták azt a rendőrt, ki a megölt cár 
ellen intézett sikeres merénylet egy ik részesét 
Perovszkája Zsóíiát annak idején elfogta, pár 
nappal később pedig egy másik rendőrt talál-
tak telakasztva, mellén egy táblácskával, melyen 
a következő felírat vol : „ i gy járnak a kémek." 

A hadi készülődésekről azt újságolják, hogy 
Galícia felé isin t 35 ezer embert szállított a 
muszka; mig másrészről ismételve felmerült a 
napi sajtóban az álli 'ás — és hivatalos részről 
ne is lett megcáfolva — hogy kormányunk 
a Kárpátok szorosait egyre erősiti, az oda ve-
zető utakat közmunkások és műszaki csapatok 
által jókarba helyezteti, a hidakat o ly szerke-
zetű vashidakkal csereli föl, melyek az ágyú 
ütegeket megbír ják; sőt némelyek azt is állít-
ják. hogy a kormány részére már részben meg-
indul;; s legközelebb nagyban is megindittalik 
a 1>vásári, s » 

Franciaországban Gambetta megsebesülése 
általános érdekeltséget szült és furcsa hirek 
fölmerülésére szolgálta ott alkalmat Némelyek 
azt luszik, hogy a seb párbajból származik; 
mások szerint merénylet eredménye; mig végre 
olyanok sem hiányzanak, a kik egy — Gam-
bettával régibb időben szerelmi viszonyban élt 
nőt szerepeltetnek. Bármi legyen is a való, a 
közönség izgatottságát csak fokozza az a kö-
rülmény, bogy a beteghez — benső barátain 
kisül — senkit se bocsátanak A francia nép 
hangulata egyéb tekintetben ismét nyugodttá 

vál t ; a felforgató párt mozgalmai megszűntek, 
a mi nyilvánvalólag azt. jelzi, hogy a zavaros-
bau halászó párt nem erzi magát elég erősnek 
arra, hogy a köztársasággal szembe szálljon. 
E tény a francia köztársaság minden igaz ba-
rátjára örvendetes benyomást tőn. 

Konstantinápolyban a mult héten lefolyt 
miniszterválság után nyomban másik kormány-
változás állott be, ugy hogy a lemondott mi-
niszterek nagy része ismét visszakerült a hata-
lom polcára; s az ugy nevezett orosz párt a 
kormány kebelében többséggel bir. Az egész 
komédia rendezőjéül a muszka zsoldban álló 
Mahmud Nediin pasát emlegetik; a ki elhitette 
a szultánual, hogy élete ellen összeesküdtek; 
minek következtében a szultáni palota legfőbb 
hivatalnokai elfogattak, a testőrség pedig le-
fegyvereztetett és felváltatott. Törökország ba-
rátai sajnálattal látják, hogy az amúgy is so-
kat szenvedett ország legfőbb hatalmi köreiben 
még mindig az udvari cselszövények és fon-
dorlatok igazgatják jobbra balra a kormány 
gyeplőjét. 

Egyiptom sorsával ismét sokan foglalkoz-
nak a lapok, anélkül, hogy valami bizonyosat 
tudnának mondani Egy ik nap azt állítják, 
hogy e kérdésben nincs meg többé az angol és 

H e l y i és vegyes h i r e k . 
— LljüjjyZóS. Borsos János ur, csongrádi községi 

orvos, városunk derék fia jegyet váltott Kroczevszky 
Rozália kisasszonynyal, Kroezevszky Sándor kunfélegy-
házi lakosnak kedves leányával. Áldást és boldogságot 
kívánunk a kötendő szép frigyre. 

— A s z a j o l - v á s á r s e l y i vasút ügyében most már 
komolyabb fordulatnak kell beállni; mert — aki eddig 
útjában állt az ügy fejlődésének — Sipos Orbán alis-
pán valóságosan elhagyja állását. Mint Biharmegye tan-
felügyelője f. hó 1-én tette le a kultus miniszter ke-
zébe esküjét. Helyébe tehát most már más elnök fog 
jönni, ki remélhetőleg nagyobb lelkiismeretet csinál 
majd elnöki kötelességéből. 

— A komp-közlekedés nyomoruságainak meg-
szüntetésérői gougolkozni kezd városunk képviselő 
testülete amennyiben f. hó 8.án tartott közgyűlésből 
utasítva lesz a gazdászati szakosztály, hogy a Tiszán 
egy áliandó és Szentes város forgalmi érdekeinek meg. 
felelő híd kiépithetéséuek módozatait ftegye tanulmány 
tárgyává és, adjon ez ügyben a városi képv. testület-
nek javaslatot. Örömmel üdvözöljük városunk képv. 
testületének ezen karszerű elhatározását 

— Borzasztó kettős halál. Megyénk országutjai 
égbe kiáltó rosszaságának lett f. hó 1-én áldozata Bá-

fraucia kormányok között az egyetértés; másik n.vai Antí fc l ««ongrádi adópénztárnok és Szabó Mihály 
nap már ismét azt hirdetik, hogy Anglia ege- j csongrádi városi előfogatos Bányai A. ugyanis f. hó 
szen megnyugtató felvilágosításokat adott a ! eUtíJén Csongrádvárosának mult fél havi áriáját hozta 
francia kabinetnek. Dufferin lord - - az Egy ip - í b , í a szentesi m. kir. adóhivatalhoz. S délután 5 óra 
tómban időző konstantinápolyi angol nagykövet k o r .""lukak vissza Szentesről, de az ut rosszasága és 

/ii- • y / . . i i . . . t i i a mi neliezkes, szerenesetieu komnkozlekeuesünk miatt 
— alutólag azon jelentest küldötte Londonba, ; „ , , . . . . 1 
« - 1 1 1 - i 1 tísto 1 órakor ertek at a l iszan 
hogy a mostani khedive a kormányzásra egy- , . , , . , . 
M i/i ii i t i. \ » 1 e z ido szerint közlekedni 
altaláhan nem alkalmas; s ezért azt javasolja, 
hogy iia javára mondassák le, s egy angol 
helytartó felügyelete alatt kormány oztassék 
Egyiptom Annyi már bizonyos, hogy Anglia 
tiltakozott azon szándék ellen, miszerint az 
egyiptomi hadsereg parancsnoka az e végből 
Konstantinápolyból küldött Baker pasa l egyen ; 
hanem azt követeli, hogy a főparancsnokság 
egy anjo l tábornokra bizassék; — ennek kö-
vetkeztében Baker pasa csak a crendőrség fe-
letti parancsnokságot tartja meg 

Arabi pasa pöre hirtelen befejeztetett és 
pétiig ugy látszik — hogy az angol és egyip-
tomi kormányok előleges megegyezése szerint. 
A hadi törvényszék egybehívatván, Arabi elő- j 
vezettetett; s tudtára adatott, hogy ellene — | 
a többi vádpontok elejtésével — a fegyveres j 
fölkelés vádja van emelve ; Arabi ezen vád 
jogosultságát, beismervén, a törvényszék őt egy-
hangúlag halálra Ítélte. A khedive ezen ítéletet 
életfogytig tartó száműzetésre változtatta; azon 
megjegyzéssel, hogy Arabi rangját és fizetését 
megtartja ugyan, de a halálos ítélet azonnal 
végrehajtandó, mihelyt még egyszer egyip-
tomi földre teszi lábát. Ezen megoldási mód 
nemcsak Egyiptomban, hanem európaszerte 
általánosan kedvező benyomást tőn. 

Nálunk az országgyűlésen lefolyt izgalmas 
jeleneteket feltűnő nyugalom és bágyadtság 
váltotta föl. A költségvetési vita oly lanyha 
érdeklődés mellett ért vé^et, a mire eddig még 
uem volt példa. Az elnök és lloitsy Pál kép-
viselő között felmerült s lapunk mult számá-
ban ismertetett kellemetlen ügy egészen elsi-
mult, amennyiben az elnök megbízottjai által 
kijelenté, hogy nem volt szám ban l loitsy 
személyét megsérteni; de különbéi is az elnök 
a házban tett megjegyzéseiért a házon kivül 
egyes képviselő által feleletre nem vonható. 
Ebben aztán megnyugodott l loitsy Pál is. 

Néhány bizalmas szo 
Szentes és környé ke hölgyei s Jer fiaihoz ! 

Nemes emberbaráti és jótékonysági egyesületek, 
hogy fönséges hivatásaiknak megfelelhessenek s kitű-
zött magasztos feladataikat megoldhassák — a közön-
ség nagylelkűségét és áldozatkészségét vannak utalva 
igénybe venni. 

Közérdekű és öntudatos célját elérni törekvő 
„Szentesi jótékony nőegylet, miut társalmi szövetke-
zet, sem fordulhat máshoz, mint városunk és vidéké-
nek szép és gyöngédérzésű társadalmához, külöuösen 
annak a jótékonyságban legfőbb tényezőihez; a höl-
gyekhez az 1863. évi janűár hó 2ü-án rendezeudő 
zártkörű táncvigalom tombolajátékához nyereméuytár-
gyak szives ajándékozása iránt. Jutalmukat a kegyes 
adakozók, szerető és jó sziveik dobogásábau és egy-
letünk igaz, őszinte hálájában uyerendik meg. A z 
ajándékozandó tárgyakat, kérjük 18#3-ik évi jauuár 
hó 18-áig, d, e. 9—12. d. u. 3—5 óráig t. özv. Cukor 
Ariulfné úrnőhöz beküldeni, hogy azok átvételét hirla-
pilag eleve nyugtázhassuk. 

A „Szentesi jótékony nőegylet" vigalmi bizott-

sága uevében : 

Kí*s Zsiymondné, Aradi Kálmán 
elnöknő. titkár. 

s alig 2 éves házas ember 
árvát hagyott mag 
szerencsétlenség le« 

kilencest töltéseu 
nem lehet, mert a megye 

azt most télvíz idején csináltatja, igy Bányai és kocsissá 
a „ki lencest rétbe tértek le, s az átláthatlan setétség 
dacára szerencsésen elértek az ut azon részéig, hol a 
kilencesi töltés a csongrádi szántóföldeket érinti, s 
miután itt a mentett oldalon a töltés mellett ut nincs, 
a töltésen kellett keresztül menni a liszai ártérre, hol 
az ideiglenes közlekedési ut folytatása van, miután 
azonbau a töltésről rendes lejáró épitve nincs, itt nap-
pal is esak ügyes kocsis bir áthajtani, hogy a kocsi a 
meredek töltésről le ne forduljon, Bányai kocsija itt 
az áthajtásnál fordult fel, s kocsisával együtt oly sze-
rencsétlenül estek a kocsi alá, hogy Bányai nyakát 
törve azonnal szörnyet halt, a kocsis mellkasa zúzódott 
össze, de a lefordulás utáu még rövid ideig élt, mert a 
Csongrádról j övő szent- sí postás kevéssel azután ott 
hajtván el, hallotta a 4 erencsétlennek segély kiálitá-

| sát; a pótlás azonban, i..ert neki különben sem sz.i-
j bari az uton megállni, s valószínűleg cseltől is tartott, 
| elhajtott mellettok minden segélynyújtás nélkül, pedig 
\ ki tudja, talán még meg is lehetett volna az eletet 
j szá nára menteni, a két szerencsétlent megdermedve, 

találák Ez az eset a legkínosabb izgalmat keltette váro-
i sunkban éppen ugy mint Csongrádon, annyival is inkább, 

mert Bányai becsületes ember, szorgalmas hivatalnok, 
éves házas euiber volt, s igy özvegyet és egy 

a utáu. Sajnos, hogy e borzasztó 
;főbb okául az országút elhanyagolt 

állapotát kell felhoznunk, talán e két szerencsétlen ál-
dozat — a mi sokszor tett felszólalásunknál, nagyobb 
hatással lesz azokra, kiknek országutaink jó karban 
tartása egvik legfontosabb kötelességek volna. 

— M e g f a g y o t t f. 5.én éjjel a vásárhelyi utcában 

lévő puskaszin mellett Máesú Ignác városunkban ál-

talánosan ismert csavargó. 

— Közgyűlése iesz megyénknek f. hó 14 én, a 
közgyűlésen előforduló ügyea között egyik fontosabb 
tárgy Schvarz Pál megyeház építési vállalkozónak kér-
vénye, a megyeház építési határ idejének jövő év ju-
nius elsőig meghosszabitása. Nevezett vállalkozó f. hó 
végére tartozott volna a megyeházat elkészíteni s igy 
5 hónapi határidő hosszabitást ?kér. Ott láttuk még a 
tárgysorozatban je lezve » Széchényi ut s böldi ártéri 
hid vámok behozatala iránt hozott és Sima Ferencz 
képviselő által megfelebbezett megyei végzésre vonat-
kozó intézkedését a közm. közi. minisztériumnak. Hogy 
jóvá hagyta e vagy nem hagyta a miniszter, a Szen-
tesre óriásilag terhes vámokat, nem tudjuk. 

A „szentesi jotékony nőegylet" elnökségének 
lapunk más helyén hozott felhívását melegen ajánljuk 
a minden szép és nemesért lelkesülő hölgy közönsé-
günk figyelmébe. 

A nazarénusok ellen irt egy költemény jeb-nt 
meg városunkban, mely több száz péidáu) ban Cherrier 

Jánosnál nyomatott. A vers végső strófája a következő-

képpen hangzik : 

Mit ér Krisztust ha imádod, 
Ha szentségeit elhányod ; 
Mit szólsz, ha kérdi, hol a juss? 
T e tékozló nazarénus. 

Ha eljön a végső óra, 
Mely elszóllit számadóra; 
Az t mondja néked a Jézus, 
Távozz tőlem nazarénus ! Amen. 

— M e g h í v á s . A szentesi polgári iparos és gazda-
iz csö ört'ákihi dél-sági kör választmánya/. hó l4-*: 



után 5 órakor Ülést tart, melyre a t. vál. tagok tisz-
telettel meghivatnak. Szentes, 1882. dee. 8. Az elnökség. 

Meghívás. Minthogy a szentesi iparos itjak 
k ' p ző és s e g » l y z ő egyletének vál. ülése f. hó 7 én 
a megjelent vál. tagok csekély száma miatt nem volt 
megtartható, a t. tisztviselők, vál. tagok és rendezők 
újonnan fölkéretnek, miszerint az egylet iránt vállalt 
kötelességet szem előtt tartva a f. hó 11 én azaz hét-
főn este 6 órakor tartandó ülésen pontosan és teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. Szentes, 1882. 
december 8. Az elnökség. 

— A Tisza vize folytonosan és erősen árad Már 
19 lábat meghágta. Ha a viz a megkezdett mértékben 
tartja még néhány napig az áradást, akkor ez évben 
megérjük, amit ínég a tiszaszabályozás óta nem értünk 
meg, hogy az őszi áradás ellen egész erélylyel véde-

keznünk kell. Legalább az áradás arányát véve kilátá-
tásunk van rá, hogy ebben a hónapban 24 lábra fog 
a viz emelkedni. S ha a mult tapasztalatait vesszük, 
hogy a nagy árvizeket mindig tartva őszi és téli ára-
dások előzték meg, ugy a jövő évre méltán lehet egy 
nagyobb árvíztől tartani. Szerencse, hogy töltéseink 
már mindenütt ki vannak épülve, s igy nyugodtan néz-
hetünk elé bármilyen áradásnak is. 

— Színészet. Szerdán Veszprémi Jenő jutalmául 
a „Betyár kendője" került szinre. Midőn örömmel con-
statáljuk, hogy a páholyokat és körszékeket intelligens 
közönség töltötte meg, egyszersmind sajnálattal jegyez-
zük meg, hogy az előadás a közönséget egyáltalában 
ki nem elégítette; főleg azon okból, mivel a darab 
kegyetlenül megkurtítva és a ;iaga valóságából kivet-
kőztetve adatott elő Altalános volt a megbotránkozás 

e .sajnálatos tény miatt; s a művezetőség bizonyára 
bölcsen tenné, ha jövőben hasonló panaszokra okot 
nem szolgáltatna; mert igy aztán nem lesz csoda, ha 
a lapok eredmény nélkül lamentálnak a pártolás hiánya 
miatt. 

— Kivonat Szentes város híresztelő könyvéből . 
Bamberger Lipót I I I . t. 11. sz. uri utcai háza ha-
szonbérbe kiadó Értekezni lehet Cukor Adátunénál .— 
Özv. Kutas Mihálynénak I. t. 24. sz. alatt saját ter-
mésű bora van eladó. — Ozv. Faragó Sándorué 1 t. 
4<S'#. sz. házánál egy külön íakás van azonnal kiadó, 
mely áll 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra és padlásból. — 
Ozv. Gulyás Lászlónénak 4 segélyegyleti részvénye 
részletben vagy együtt kedvező feltételek mellett eladó.— 
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Felelős szerkesztő: S i m a F e r e n c . 
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Árverési hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztár felperesnek 

600 frt töke, enuek \öS2. julius 5-től 6H/W ka-
matai, V3 °/<» váltó 4 frt 26 kr.. óváadij 46 frt 
50 kr eddigi megálapitott, — 15 frt 65 kr. 
jelenlegi és még felmerülendő költség követe-
lési erejéig P o l l á k E m á n u e l hagyatékát illető 
a szentesi 4324. sztjkben 6364. rsz a. foglalt 
!»••/„, hold terű 250 frt értékű berekháti 
szántóföldre, - a szentesi 13254. sztjkben j 
12U33. rsz a. 13i0/IB00 hold terű 611 frt. ér- j 
tékű mucsiháti legelőre, a szentesi 13441. j 
sztjkben 11984 rsz. a. foglalt 847w/|noo hold 
terű 669 frt értékű mucsiháti legelőre, — 
ugyanazon számú tjkben 119^4/b. rsz a j 
847u/160C hold terű 6/1) trt értékű mucsiháti 
legelőre, — végre a szentesi 2040 sztjkben 
2573. rsz a. 960 nsz. öl udvart, kert 150S0 frt 
értékű Szentes városi ház alólirott telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében 1883. év február 
hó 8-ik napján d. e. 9 órakor megtartandó 
végrehajtási árverésen becsű áron alól is el 
adatni fognak, az árverezni kívánók magukat 
10% bánatpénzzel ellátva, meghívatnak. 

A vételár ^-ad része az árverés jogerőre 
emelkedése napjától harminc nap, — 
része kilencven nap — és utolsó V3-ad része 
szászbusz nap alatt 6°0 kamatjával együtt ki-
fizetendő 

Az árverési feltételek alólirott telekkönyvi 
hatóságnál, Szentes város, Szegvár és Mindszent 
községek elöljáróságánál hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Ezen hirdetmény egy példányban a „Buda-
pesti Közlönyu és a „Szentesi Lap -ban 3-szor 
közhírré tétel eszközlése végett felperesi kép-
viselőnek kiadandó, — egy példányban kifüg-
gesztés végett az árverési feltételekkel Srtnt< s 
város polgármesteri hivatalának megküldendő, 
egy példányban szinte árverési feltételekkel 
Szegvár és Mindszent községek elöljáróságaik-
nál közlés utján közzé teendő 

Kelt Szentesen, kir járásbíróság, mint te 
lekkönyvi hatóságánál 1 ötí2 év oktober 24-ik 

A város tulajdonához tartozó heti és orszá-
gos vásárok alkalmával gyakorolt belypénz-
szedési jog f évi dec 18-án d e. 9 órakor Szen-
tesváros tanácstermében tartandó nyilvános ár-
verésen haszonbérbe fog adatni, mire árverezni 
kívánók 10ü/() bánatpénz letétele mellett meg-
hivatnak 

A feltételek Mikec Ferenc tanácsnoknál a 
hivatalos órákban megtekinthetők. 

Szentes, 1882. nov. 29 
M i k e c Fe renc , tanácsnok. 

férfi s női ruharaktár, 
Van szeren esem a nagyérdemű helybeli s 

vidéki közönségnek becses tudomására hozni, 

hogy rnharaktaramban az öszi s téli idényre 
férfi, női s gyermek öltönyök nagy választék-
ban vannak; valamint divatos g y a p j ú k e l m e k b ö l , 
posztokbol nagv készletet tartok s elvállalok 
mindennemű öltöny elkészítését 

Üzletembe a fővárosból egv 
szakavatott szabászt 

alkalmaztam s ezáltal azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy a n. é. közönség kívánalmainak 
minden tekintetben megfelelhetek. 

Minél számosabb megrendeléseket kérve 
s magamat a nagyérdemű közönség pártfogá-
sába ajánlva, maradtam tisztelettel 

Czukermann Bernát 
ruhakereskedő. 

Üzlethelyiség : 
főutcán, a luteránus imaház átellenében. 

Francia nyelvben nyelvtan s társalgás) 
mérsékelt dij mellett alapom oktatással 
szolgál azoknak, kik a német nyelv ele-
meiben jártasak; úgyszintén a német tár-
salgásban s levelezésben gyakorlati okta-
tásokat is ad 

KARGER FRIGYES. 
Lakik: Ehrlich József házában. (III. t. 183. sz.) 

Vig/t/e fai 9 ez le lés • 

A z általánosan ismert, j ó hírnévnek örvendő s többoldaiuíag 
kitüntetett sós borszesz-k 'szitményem kelendőségénél fogva — 
sok utánzásnak lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam, liogy 
azokon cimjegyeimet módosítom s arra kék nyomatban saját ).á 
zam külső alakját veszem föl, bejegyeztetvén az egyszersmind 
védjegyként a budapesti iparkamaránál. 

5rSí fc j l r fti~ crvors rnvhit^st Pszkőzöl: 
M CSUZOJ szaggatás, fagya J. r>2> - í e . v n k . r.xi-ngryengoség, 

VEjM-f bénulások olléa. Fogrsiszi^o ezorái i> i.r .-jani hat-. -«»-•.-
. » ; . ' i l » e n a fogak fényét • iövĉ  .:, a tegh xat eróabiti a szíj Limnte.. 

^^Jp. fiZa^tala* Ízt njvr i *•/.,•*•/. etj.-roljr.-U-! Iir;i> . val.n:»-i»r ;«.! • . * .t 
J t W n w w r i is » hajldegolc -r.ü. r » tejksTpakái-fcjcWí sasjalr*.-

cor^t dályozáffára «'» ai .un eltá^olitasára. 
Á r a erjy nagy üveggel 80 kr, egy Usebií üveggel 40 kr. 

Használati utasítás map>ar. vfljrv német nyelven bizományosaim névsorával ellá'vi mital. n iiv<>gh.-z i-.-ry, i» mellékeltet ik 

Raktárak Szentesen: gyógvszertárak és minden nagyobb kereskedésekben. 

J Ö K A Z A Y K A L X I A N 
K'lf1»»«P«t»M|. IV. \ln7.pti0vV Bartba János. 

kir. aljárásbiró. 

jele4* hntá «u í r v ^ g v s z e r f i 

a gyomor minden bántaimai ellen, ^ 
és föliibo ulhatlan az ét-

^ I T I i J j . vagyhiany< gyonios-gyen-
/ ^ ^ S & ^ ^ k ÍÍ 02S. rcszszayu iehoiet, „ 3 

szelek, savanyu folbitfc-, j Q 

jyomore: és. huQykokép-
íödés.̂ ^ íulsigos ~ nyalka- ^ 

^ f t í l ^ ^ M io rgörcs . székszorulat! a | | 
k f i ^ i i e ^ ^ W (]yomcrnak túlterheltsége "H 
l ^ ^ . v i S e*ftl a1^!,giliszta, tép ^ 
Mgfíiâ Értrt U r f E g g a ósmájbetsgség, arany eres xm 

bantalwak ellen. J* 
/£;// íh:t <i ára használati nta-áti****1 Hn /»»* n 

Kapható Szenteden V Á R A D Y L A J O S or Í j 
gyógyszertárában, valamin1- az osztrák-magyar 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában T? 
és kereskedésében. — Központi szétküldést 
raktár nagyban és kiesinyben. ^ 

3 R A D $ g A R 0 L Y, H 

„•»rangyalhozu címzett gyógyszertárában i ^— 
Kremzierben, ^íorvaországban 

Szeiiu-seu, nyoiaatoit a kiadó-tulajdonos: Cherrier János könyvnyomdájában I H e 2 . 




