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ELÓriXETMX A»: 
Egész évre . . 4 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed érre . • 1 frt 

M E O J E L E N 

m i n d e n w o m b a t o n 

E lap szellemi részét il-
l e t i közlemények a «zer-
kesatfaéghez, a pénzkül-
deiaéayek pedig a kiadd-
^ivatatko* kflldendfik. L 

- 0 SZENTESI LAP. 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k ö z l ö n y . 

H Z & O B T É 8 I A R A K 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél iS 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik. 

N T I L T T É B 
minden egyes sora 16 kr. 

BÉIaTEGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr ' 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 0 

Immár egy hete annak, hogy az egész országot felriasztotta ama megrendítő, lelketrázó hiób hir, hogy Majláth György 
országbíró, a legfőbb Ítélőszék és a törvényhozás főrendiházának érdemekben gazdag elnöke, budai palotájában rémes módon 
meggyilkoltatott. 

A mély megilletődés, az általános fölháborodás és rendkívüli izgatottság, melyet a borzasztó esemény az ország lakosságának 
minden rétegében felköltött, — leírhatatlan; s mi csak kötelességünket teljesítjük akkor, midőn városunk közönsége eléggé nem 
ecsetelhető mély részvétének tolmácsává leszünk; s a nagy halott iránt — tehetségünkhöz képest leróvni igyekezünk a köztisztelet 
és osztatlan elismerés adóját. 

A kiszenvedett áldozat személye sokkal inkább ismeretes az ország népe e^őtt, semhogy bővebb életrajzi adatok közlésére s 
hosszú pályafutásának tüzetesebb leírására és közéleti működésének, politikai tevékenységének taglalására volnánk utalva. 

Tudjuk mindnyájan, hogy Majláth György személyiben hazánk nagy fiai között az elsők egyikét, nemzeti életünk és kor-
szerű előhaladásunk egyik fölkent apostolát vesztettük el; akiben mindazon kiváló erkölcsi és szellemi tulajdonok egyesülve voltak, 
a melyek egy hazafit és államférfiúi a köztisztelet legmagasabb piedestáljára érdemessé tesznek. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a férfiú, kitől ördögi lélek által vezérelt gyilkos kéz fosztott meg bennünket, a tántorithatlan haza-
fiság, aranytiszta becsületesség, ragyogó ész, alapos tudomány, széles látkörű politikai bölcsesség, gyarló szenvedélyek által soha nem 
befolyásolt higgadt itélőtehetség és megvesztegethetlen igazságosság legértékesebb kincsei által tündökölt. 

Mint az ország legfőbb birája, e haza határain kivül is diszére vált nemzetének ; s a nevét övedző közbizalom dicsfénye az 
egész magyar birói karra szétsugárzott. 

Mint politikai szeuiéiy és közéleti harezos, azon kevesek közzé tartozott, kik a nenuet és trón között lefolyt viszály napjaiban 
ép annyi önzéstelenséggel. mint nemes erkölcsi bátorsággal a közvetítő hálátlan de üdvös szerepére vállalkoztak ; s mind a nemzet, 
mind a trón részéről megnyert bizalmat és befolyást arra használta fel, hogy egyfelől a jogos elkeseredés által fölkorbácsolt szenve-
délyek lecsillapuljanak ; másfelől az ellenséges érzületű udvari politika által sárbatiport, de elévülhetlen nemzeti jogok az uralkodó 
részéről is elismertessenek és tiszteletben tartassanak. 

E kettős irányú működés üdvös következménye lőn, hogy a sérelmtk megbocsátása és az alkotmányos jogok elismerése alap-
ján a béke a nemzet éa trón kőzött ismét helyreállott, s Magyaroszág saját sorsának intézését — legalább bizonyos mértékben — 
újra kezébe vette. 

Ha az elköltözött nagy halott pályafutásának egyéb fénypontjai nem volnának is, maga ez a tény, hogy a trón és nemzet 
között létrejött kibékülésnek ő volt az egyik leghathatósabb tényezője, bőven elég volna arra, hogy a hazának minden igaz fia szi-
vében emeljen Majláth György számára Pantheont. 

S él bennünk a szilárd hit, hogy Majláth György nevét nemcsak a történetíró fogja megörökíteni, hanem a most élő nemzedék 
hálás emlékezete is! 

Még egyszer a kereseti adó kive-
téshez. 

Lapunk mult számában felszólaltunk azon 
általános panasz hatása alatt, mely a folyó 
évre mntikába vett kereseti adó kirovás miatt 
minden irányban hangzik. 

Mindenki ismeri ugyanis azon általánosan 
elszomorító helyzetet, hogy egész Magyarorszá-
gon az ipar és kereskedelem egy évtized óta 
lépésről lépésre hanyatlik ; ugy, hogy bár a 
mult óv es évszázadnak egyik legjobb termésű 
évéül lesz a krónika által feljegyezve, ennek 
daczára közgazdasági helyzetünkben semmi 
irányban nem tapasztalható javulás, ugy hogy 
a kisebb tőkével rendelkező kereskedő és ipa-
ros napról-napra hagyja el foglalkozását, mely 
már nem nyújt neki biztos megélhetést s egy 
része mindinkább szaporítja a napszámosok 
számát, más része pedig elrémítő módon ne-
veli az uri proletarismust. De még ezeknél is 
rosszabbá kezd válni a harmadik osztályú ke 
reseti adó kirovás alá eső intelligens osztály 
sorsa, hová az ügyvédek, orvosok, közjegvzők 
és más szellemi munkások tartoznak. Mert a 
diplomatikus emberek száma mindegyre nő, s 
az általánosan megrosszabbult helyzet, folytán 
nagy mértékben alá szállt jövedelem mind 
szélesebb körben és oly arányokig oszlik el, 
hol már egyáltalában nincs biztosítva as exis-
tentia. 

Ily helyzet mellett, ily viszonyok között, 
mi volna a természetes, mint az, hogy ha évről 
évre csökken a jövedelem s mind inkább meg-
nehezült a megélhetés, akkor az adónak apadni 
kellene. 

Magyarországon azonban megfordítva áll 
a dolog, mert dacára az általános nyomasztó 
helyzetnek, dacára annak, hogy a kereseti adó 
kirovás alapjául szolgáló jövedelmek ma már 
majdnem a megélhetés lehetetlenségéig csökken-
tek alá, a kereseti adók évről évre folyton 
srófoltatnak, ugy, hogy az államkincstár jöve-

delmének fokozásával e téren a pénzügy mi-
niszteri közegek már az adózók kenyeréhez 
nyúlnak. Legalább is nem tulzunk, ha azt 
állítjuk, liogy az általánosan rosszabbá vált 
helyzet dacára a harmadik osztályú kereseti 
adó a lefolyt 10 év alatt Magyarországon közel 
megkétszereződött. 

Az adósrófolás miatt azonban a panasz 
szava nálunk még eddig soha nem nyilvánult 
oly élesen, mint ez évben. 8 ugy látszik, hogy j 
ez, ha valamikor indokolt volt, most leginkább 
indokolt, mert mint lapunk mult számában 
jeleztük, a napszámosok adómentességére vo-
natkozó törvény folytán városunkban a kere-
seti adó közel 5 ezer frttal csökken; ugy lát-
szik azonban, sőt ugy van, hogy az adófel íl-
gyelőségi közegek azt az adót, melyet a nap-
számosoknak elenged a törvény, azt kétsze-
resen akarják kipréselni a harmadik osztályú 
kereseti adót fizető iparos, kereskedő és intel-
ligens osztályán. Hogy az illető adófelügyelő-
ségi köze^, ki nálunk az adókirovási javasla-
tot készítette, mennyire ment. el adó préselési 
buzgalmában, az a most folyó adókivetési tár-
gyalások tételről-tételre elkeserítő módon iga-
zolják. Anélkül ugyanis,hogy bevolna igazolva, 
mely szerint egyesek jövedelme fokozódott; a 
kereseti adótételek sorba magasabbra vannak 
véve, 8 hogy e tekintetben a visszaélés mily 
mértékét engedte meg magának az illető adó-
felügyelőségi közeg, ennek igazolásául egy iga-
zán felháborító eset adta elő magát az adóki-
vető bizottság előtt, f. hó 4-én. Ugyanis egyik 
helybeli mészáros, társával együtt, a mult évi 
25 frt kereseti adajával szemben most 1(M ftra 
volt fölvéve; az illető tiltakozott adajának 
megnégyszerezése ellen és felvilágosítást kért 
az adófelügyelő kiküldöttétől, hogy mi alapon 
vette adaját majdnem ötszörösen f A kincstár 
képviselője azt állította, hogv ő hatósági bizo-
nyítvány alapján vette az illető adótételt ja-
vaslatba. Az adóval négyszeresen megpréselni 
szándékolt polgár tagadta azt, hogy a hatóság 

részéről igazolvány adatott volna ki olyan, 
mely az ő jövedelmét ugy tüntethetné föl, 
hogy adaja megnógyszereztessék, s miután a 
kincstár képviselője e tagadással szemben még 
mindig állított, ekkor az illető polgár maga 
folyamodott a hatósághoz bizonyítványért, 
melyből kitűnt, hogy a kincstár képviselője 
nem is kért és igy nem is kapott a hatóság-
tól oly igazolványt, mely az illető adóit tel 
javaslatba hozásánál neki alapul szolgálhatott 
volna. Az igy megszerzett hatósági bizonyít-
ványnyal azután sikerült az illető polgárnak 
ÍOS frtról 25 frtra szállítani le adaját. 

Hát nem lelkiismeretlenség-e a polgárokat 
igy préselni meg ? Es ez nem egy eset, mely 
véletlen és kivétel volna, hanem 100 közül 
,90-en ilyen, de 100 közül csak 10 - 1 5 ember 
megy el az adókivető bizottság elé, s a 15 
közül is csak l vagy 2 akad olyan, aki ily 
élesen és lelkiismeretesen megtámadott érde-
kében körömszakadtáig küzd és kezébe szedi 
a bizonyítékokat, melyekkel beigazolja, hogy 
az állam kincstár képviselője mit sem szá-
molva az adózó polgár helyzetével, a lepleik'-
ismeretlenebbül kisérti meg és emeli, ahol csak 
sikerül adaját. Es mily mértéke alá e*ik a 
tisztességnek, sőt méltó-e az állani szolgálatira, 
kit adópréselési vak ösztöne odáig is elv */,, 
hogy négyszeresre fokozott adójavaslata védel-
méül nein létező hatósági bizonyítványra nur 
hivatkozni, tehát hazudik. Ez az eset eIszom >-
ritólag igazolja, liogy az adózó polgárok, az 
adót kivető állami közeg önkényének vannak 
áldozatul kidobva. Nálunk legalább ez igy van. 

Ez az eset méltó rá, liogy a városi ha-
tóság, maga emelje fel szavát az adózó polgá-
rok érdekében, az ily önkényes eljárás ellen; 
mert magának a pénzügyminiszternek se lehet 
czélja és nem is az, hogy az adózó polgárok 
munkájának gyümölcse ily erőszakos módon 
huljon az állam kincstár ölébe. 

Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva. 



A bukovinai magyarok bete-
lepülése. 

A z első csapat bukoviuai magyar már beérkezett, 
sőt jövő lakása helyére már el is szállíttatott. 

A magyar nemzet általános lelkesültséggel várta 
és fogadta a betelepülőket, kik mintegy 850 en f. hó 
1-én érkeztek Magyarországba. Mindazon városok és 
és községek, melyeken át utaztak, a lelkesültség és 
vendégszeretet legimpozánsabb jeleivel fogadták a be 
települőket, kiket Óaeschalchi Arthur herceg felügye-
lete alatt szállított egy külön vonat. Debrecenbe l én 
este 8 órakor éreztek meg. A z indóháznál mintegy 
tizennyolcezernyi néptömeg fogadta őket. Zenekar hang-
jai és lelkes éljenzés üdvözölte hazatérő véreinket. 
Simont Imre polgármester megható szavakban mondott 
Isten hozottat, Herceg Odescalchy, ki nejével együtt 
jött, megköszönte a kitűnő vendégszeretetet, melyben 
a hatóság és városi közönség a csángókat részesité. A 
vonat inegérkezete után egy csángó nő fiu gyermeket 
szüli. A z egy órai tartózkodás alatt a csángók bőven 
megvendégeltettek. 

Szolnokia april 2-áu reggel érkeztek, itt a pol-
gármester vezetése mellett nagy előkészületeket tettek 
a fogadtatásra. A város lakossága szállást és élelmet 
ajánlott föl, azonban a lakosság vendégszerető jóaka-
ratát az előkészület mértékihez képest nem éreztet-
hette csángó testvéreinkkel, mert ezek itt rögtön ha-
jóra száltak, és indultak tovább le a Tiszán Szeged 
felé, ugy hogy a Szolnokiaknak más nem maradt hátra, 
mint az összegyűjtött élelmet a hajóra hordatni, ho«:v 
az a bukoviuai magyarok közt kiosztassék. 

» 
* * 

A z általános lelkesültség, melylyel az egész or-
szág fogadta csángó testvéreinket, Szentes városának 
hazafias érzületű, áldozatkész polgárait sem hagyta 
érintetlenül. S nem hagyhatta különösen akkor, midőn 
tudva volt, hogy a csángók Szolnoktól Szegedig itt vá-
rosunk határánál fognak leutazni és a Tiszánál az elő-
leges tervek szerint egy pár óráig meg is állapodnak. 
S miután maga a város mint erkölcsi testület, sem más 
társadalmi körök nem léptek fel, hogy Szentes város 
közönsége nevében a csángók fogadtassanak, ekkor a 
4N-as népkör vette kezébe az Ügyet s elhatározta, hogy 
nemcsak az üunepélyes fogadtatásról gondoskodik, de 
meg is vendégeli a csángókat, s e végből rögtön táv-
iratokat menesztett a kör elnöke Pólya Ferenc tanár 
ugy az országos bizottsághoz, mint a csángók vezttő-
jéhez Odeschalchy Arthur herceghez, s tudatta velők, 
hogy Szentes megakarja vendégelni az itt határunknál 
leutazó csángókat, miért is ugy intézkedjenek, hogy 
erre nézve kellő idejök legyen a megállapodásra. £ 
mellett a 48-as kör választmánya, a mikor a csángók 
niegvendégelésére saját pénztárából 50 frtot kiutalvá-
nyozott, megkereste egyszersmind a helybeli társas egy-
leteket és pénzintézeteket, hogy ezeu célból szintén 
áldozzanak valamit, felhívta egyszersmind a városi la-
kosságot is adakozásra. A z izraelita hitközség e meg-
keresés folytán 20 frtot adott a rendező bizottság ke-
zéhez és e mellett számosan adakoztak, ugy hogy rövid 
24 óra alatt nagymennyiségű kenyér, szalonna gyűlt 
egybe. 

A rendező bizottság a mennyiben ugy az orszá-
gos bizottságtól, mint Szoluokró1 ugy volt tájékoztatva, 
h<»gy a csángók délután két órára érnek ide, s itt fog 
nak megebédelni, ennélfogva A megvendégelés céljából 
egy marhát vágatott le és bort vásárlott be, s e mel-
lett híresztelés és dobszóval tudatá a lakossággal, hogy 
a csángók mikorra érkeznek a Tiszához. 

A z étdeklődés és lelkesültség oly impozáns jelét 
még s >ha uem tapasztaltuk városunkban. Reggeltől dé-
után 2 óráig mint a karavánok vonult ki a lakosság a 
városból, ugy hogy nemcsak a Tiszapartja ; de a bö 
kény mindszenti táraulat gátja és raktártere i* teljesen 
el volt lepve. S egy cseppet sem tulozzuk a számot, 
ha azt állítjuk, h-.-v 10,000 lélek volt kinn 

A csángókat szállító hajó végre megérkezett. A 
Tiszapartján várakozó óriási száuiu nép zajos éljen-
zése között kikötött. Ekkor Pólya Ferenc a 4S as 
kör zászlaja alatt kisért sereggel ment és fogadta a 
betelepülő magyar testvéreinket Szenteaváros közönsége 

nevében. És bár flt a 48-aa népkflr ktildó ki a csángók 
fogadására ; de valóban joggal beszélt Szentesváros kö-
zönsége nevében; mert ott a fogadtatásban rang és 
osztály külömbség nélkül réazt vett városunk lakossága 
oly óriás számban, amilyen Szentesen még nem volt 
semmiféle alkalommal együtt. 

Pólya Ferenc üdvözlő beszédére herceg Odescal-
chy válaszolt. Az egybegyűlt közönség pedig éljenzett 
kitörő lelkesültséggel. 

E lelkesültséget azonban röktön lehangoltság, 
majd kitörő zúgolódás váltotta fel, midőn a Tiszapart-
ján óriási számban összegyűlt lakosság értesült, uogy 
hiába jött ki, a csángókat nem fogja látni; mert Odes 
calchy nem engedi meg, hogy a nagy fedeles zárt ha-
jóból , hol szegények 850-en össze voltak zsúfolva : ki 
szállhassanak. 

Szerintüok ez az eljárás annyival is inkább ta-
pintatlanság volt Odescalchy hercegtől ; mert ha ő előre 
tudta, hogy nem fogja a csángókat a hajéból kiszálni 
engedni, akkor ezt meg kellett volna táviratozni ide, 
hogy itt a rendezőség és lakosság ahoz tarthatta volna 
magát. 

A rendezőség ekkor az elkészített húst és kenye-
ret szállított be a hajóra Odescalchy herceg az előtte 
többek által erélyesen kifejezett kifogásokra kijeleuté, 
hogy ugy fog intézkedni, hogy a második csapat megáll-
hasson és több időt tölthessen nálunk. 

T ö b b uri nő kendőket osztogatott ki a betelepülő 
magyar testvéreink női között. El lehet képzelni, mily 
örömmel fogadták szegények a jóakaratnak e kedves 
jelét. 

Különben ez az első csapat betelepülő nem volt 
csángó. Ezek mindannyian a mull században Bukovi-
nába kivándorolt székelyek. Kp egészséges emberek, 
a nyomor, szükség meg látszik rajtuk : de tisztán épen 
beszélnek magyarul és büszkék rá, hogy ők a szabad 
székely néphez tartoznak. Délután 4 órakor indult el 
a hajó és vitte innen tovább őket. 

A csángót látni vágyó, óriási számban összegyűlt 
és reményiben csalódott lakosság rendkívüli zúgoló-
dás között indult vissza a városba. 

Ezen kellemetlen esetet el lehetett volna kerülni, 
ha Odescalchy hercegben több tapintat és több figye-
lem van ; mert ha már nem akarta kiereszteui az 
egész sereget a nép közé, hát a nők és férfiúkból is 
20 30-at ki kellett volna bocsátani, hogy ezeket meg-
láthassa a nép. S akkor inkább mindenki meg lett 
volna nyugodva. 

A Szegvár és Mindszentiek szintén felkészülttik 
a fogadtatásra. 

Mindszent közgvülésileg határozá el, hogy fogadja 
a csángókat és ott szintén borral és élelemmel várták 
őket. T ö b b mint két ezer ember várta őket a Tisza 
partján de a mindszentiek még erősebben csalódtak 
mint mink ; mert ott még meg sem állt a hajó. 

Este 8 óra volt, mikor a hajó Szegedre ért. 
Itt a városi hatóság készült már napokkal elébb 

a fogadtatásra. — És valóban nagyszerűen is fogad-
ták a betelepülőket. Elöl az Odescalchy hercegi pár 
lépett ki a hajóból és az ezer és ezernyi közönség sor-
fala és egetverő étjenzései s a Rákóci induló hangjai 

i mellett a gyönyörűen kivilágított utcákon és a diszes 
< diadalíveken át a csángók által követve vonultak a 

helyiségbe, hol csinosan felterített s borral dúsan 
1 megrakott asztalok várták a csángó férfiakat, kik sze 
' ge h paprikást és csuszát kaptak vacsorára. A csángó 

nők a szegedi uőegyesület vendégei voltak. Az úrhöl-
gyek páratlan előzékenységgel, gyöngédseggel és bő 
kezüsé^gel vendégelték meg az asszonyokat és gyer 
mekeiket A cuáügók Nagy György vezetése mellett 
élemmel és itallal hetekre ellátva, másnap reggel in-
dullak Pancsovára. 

Őszinte szó a szántás-próba előtt. 
Hazánk, különösen a magyar alföld lakossága 

| fold uivelő nép lévén : nagyobb részben földje j ö / e d e l -
j mt bő! él. E fold jövedelmére sulyosuln.ik a népesség 
. szaporodása, a kor követelményei én a műveltség ál-
• tal fokozott igények ; állatni, községi, társadalmi ház 
j tartásunk teher viselése: saját magunk kenyelmeseob 
j ellátása; talán étkezés és viseletben való inyenczkedés i 
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Irta; S. F. 

Csapó Sándor ur, de még maga Erzsike is kinos 
helyzetben v o l t ; mert igaz ugyan, hogy a kedves szép 
leáuyka szive inkább vonzódott az ispánhoz, mint a 
mérnökhöz és az apa is szivessebben adta volna leá-
nvát ahoz, ki iránt ennek szive vonzódik ; de mit fog 
ekkor tenni az elutasított mérnök, ki már is tölti fegy 
vérét és feni kaidját az ispán el len? Csapó Sándor ur 
előre látta, hogy a mérnök elutasításával borzasztó 
scandalumok történhetnek. Itt tehát nagyon is meg 
kellett gondolni, hogy a leány sorsa felett miként ha-
tározzanak. Erzsike mint szófogadó, j ó leány kijelenté, 
hogy ő kettő közül az ispánt választjaj de azért édes 
apjára bizza az elhatározást. 

A z uradalmi tisztség mind ismerte a leány kérési 
históriát, sőt Mariska utján a grófnénak is volt róla 
tudomása és valamennyien 6agy érdekeltséggel várták 
a fejleményeket. 

A nyolcadik nap beköszöntött. 
Erzsike halványan remegve leste apja ajkáról a 

szót, hogy init mond, kihez kell neki nőül menni. 
Csapó Sándor ur hallgatott. 
Délután 3 órakor megjelent a válaszért Gáli A l -

bert ur. 
Bizony nem mondhatjuk, hogy arcán egy nősülni 

akaró szerelmes ember boldog mosolya ült volna. Fe-
nyegetést és kétségbeesést tükrözött vissza a különben 
komoly embernek máskor szelíd, kedélyes arca. Szen-
vedélyesen szerelmes volt ez az ember és komolyan 
elhatározta magában, hogy ha elutasittatik, megöli ellen-
felét is, Erzsikét is, hogy ha az övé nem lesz, másé 
se lehessen. 

Borzasztó elhatározás ; de ez GáU Albert ur ré-
széről komoly és megmásithatlan volt. 

wmm.tj«jMiw—>aMnwr- - , riinijiiiMTiriiiiwiii i — 

— A válaszért jöttem, mondá köszönés után Gáli 
Albert ur. 

Erzsike nem volt a szobában. 
— En uram, monda a mérnök, még soha nem 

szerettem senkit Aa on leánya a* v ki felgyujtá keb-
lemben a SR."relem isteni lángját. EH őt véghetetlenül 
s/.eretem Boi,taggá fogom tenni, rá rakom a csillago-
kat. Imádni fogom. 

Beszélt lá/as szenvedélylyel az einber. 
Valóban nagyon s/^rette Erzsikét. 
C*apó Sándor ur kérte a mérnök urat. hogy fog-

laljon helyet. 
- Nem uram, addig rnig válaszát nem tudom: 

helyűt nem foglalok : mert nekem vagy nagyon is van 
itt helyem, vagy éppen nincs. S ez az ön válaszától 
függ. 

Csapó Sándor ur talán a tizenkettedik leánya 
születése akalmával sem érezte magát kellemetlenebbül, 
mint most ; mert Gáli Albert ur arca éppen nem azt 
mutatta, hogy bele nyugszik egy „uemu - leges vá-
laszba is. 

No de akár mint essék is a dolog, ennek az 
állapotnak végét kell szakítani és pedig az által, hogy 
Csapó Sándor ur megmondja a választ. 

Már éppen erre nyitotta fel a jkát ; mikor az ispán 
nyitott a szobába. 

Ó is a válaszért jött. Gáli Albert ur tudta ezt 
és az ispán is tudta, hogv a mérnök szintén azon kér-
dés mérlegében ül, melyben ő. D e hát az ispán nyu-
godtabb kedélyű ember levén szépen helyet foglalt és 
nem is sietett elmondani, hogy miért jött. 

Csapó Sándor vette most már a szót és elmondá 
a két leánykérőnek e következőket: 

— Uraim önök megtisztelték az én házamat és 
családomat azzal, hogy mint kérő léptek föl nállam. 

En mára igérteiu önöknek választ; én tehát ugy 
a magam, mint leáuyom nevében mondom, hogy Er-
zsikéin még nem mehet férjhez. 

Tizenegy apró gyermek van még mindig a 
házamnál. Ha Erzsikéin férjhez menne : ki lenne ezek-

divatos fénytVsé®. stb. Ennyi napról napra növe-
kedő igényekkel szemben aat hinné az ember 
miszerint ez arányban fokoztatott légyen földűnk j öve -
delme is, hogy a támadó szükségeknek eleget tehessen, 
vagy legalább azokkal párhuzamos lépést tarthasson. 

Fájdalom ! azok a magyar föleire betáblAzott 
milliók, melyek a mult hóban a pénzintézetek által sta-
tiskai adatok gyanánt közöltettek : ellenkezőt tanúsíta-
nak, annyira, hogy ha ez idő szerint a gazdálkodás 
terén némi ébredést nem észlelnénk fent és alant: aa 
embernek el kellene csüggedni a mi mai gazdászati 
viszonyaink roncsolt állapota felett Csak a közel múlt-
ban egész év tizeden keresztül maradtak terméketle-
nek a rabló gazdálkodással és elemi csapásokkal súj-
tott f ö l d e i n k : vagy ha termettek: termésünket leaso-
ritotta a külföld versenye. — Jószág tenyésztésünk 
kihaló félen van. A munkás kéz drága, s megbizhat-
lan. Cselédeink fizetése elleneink, • kárunkra törnek. 
Gazdáink szak ismeret nélkül, ugy a mint őseiktől lát-
ták, aknazzák alá rájok maradt gazdaságot. Mig a tu* 
dományos pályára szándékozó, éveket szentel föl éle-
téből az iskolai előkészületre; az iparos tanonczko-
dik, vándorol különféle mesterek ős műhelyek szoká-
sait sajátítja el ; a kereskedő nem elégszik meg faluja 
vagy városa sziik határával, különféle üzletekben azer-
aett ismeretekkel kezd saját lábán járni : addig gar -
dáink megelégszenek saját határok korlátolt kiterje-
désével, s ínég ennek határain belől is idegenkednek 
minden újítástól a haladás és javitá9 szellemétől. D e 
mostohán elhagyta őket az emberiség gondoskodása 
i s ; mert mig amazok kiképeztetésére, a kik pedig a 
tudománynak vagy iparnak csak egyes ágát müvelik : 
intézetek állanak rendelkezésre, — addig a gazdálkodó 
közönség számára, a melynek pedig oly sok oldalú 
tenger ismeretre volna szüksége, alig létezett pár gaa-
dasági iskola, az ujabban felállított gazdasági vagy 
épen föidmives iskolákról a nagyobb résznek alig van 
tudomása. 

Általában olyannak tartatott a földmivelés, mint 
a melyhez mindenki érthet, melynek táborába csapott 
fel a tudós, iparos, kereskedő, ha szabadabb életre 
vágyott, vagy saját állásából ipara vagy üzletéből ki-
fogyott. Így lett a gazdálkodók osztálya a földmiveléa 
nagy kárára valóságos asilummá, menedék helylyé, a 
a melyben a hány ember annyi rendszer, de mindenki 
született capatitas volt. 

Nem csuda, ha midőn más népek helyzetök fel-
ismerésére eljutottak, szakismeretöket fejleszletik, a 
munka végét kezökbe vették: előbbre is haladtak; 
és mi a régi szokás mellett állhatatoskodván; elma-
radtunk annyira, hogy közöttünk is népek, nemietek 
laknak, élnek kik kevéssel ez előtt hátunk megett 
állottak : s ma már nagy mértékben megelőztek, vagy 
messze túlszárnyaltak 

A baj okát már hiában keressük. Orvoslása 
egyedül tőllünk függ. 

Be kell ismernünk, hegy a földmivelés nem ssak 
parasztos munka, hanem oly fontos foglalkozás, mely 
okszerű vezetés, s szakismeret nélküi fenn nem állhat 
legalább rendeltetésének meg nem felelhat Ma már 
a természet tudományok fejlesztése, egyes okszerű 
gazdák, tudósok búvárkodása egyesületek buzgaima 
folytán nagyszerű felfedezések lettek nyilván valókká, 
s a gondolkodás egyes ágaiban oly haladás állott elő, 
a melylyel lépést tartani csak is szakismererettel biró 
gazda képes. Erre nézve pedig folytonos olvasás, ta-
nulmányozás kísérletezés mások munkájának megfigye-
lése azon való okulás, állhatatos munka türelem, és mig 
élemesség is szükséges, megragadni tudni minden al-
kalmat, mely a helyes úthoz csak esak egy lépési 
is közelebb vezet. 

Őrömmel kell üdvözölnünk azért minden e té-
ren megindult oly mozgalmakat, melyeket hivatalos éa 
magán egyének egyesületek, gyúrosok, és kiállítok atb. 
földmivelés emelésére időnkint tesznek. 

Közelebb kedvező alkalmául, j ó szivvel fogad-
nunk e mi városunkban a „polgári kör u gazdászati 
szakosztálya által folyó april hó 0 ikére tervezett 1 
2 3 vasú t kékkel való összehasonlító szántási kisér 
letet. — Kicsiny ugyan e mozgalom, — csak egy csepp 
a tenger vizéhez képest, — < ly csekély terjedelmű a 
mi szükségletünkhöz mérten; de kinek forintjai es, 

nek anyjuk, gvámoluk ? Legalább egy évig kr ínég 
ueki várni, amikor az titánná következő leányom el-
foglalhatja Erzsike he!) él. Önök uraim, kiknek meg 
nem érdemlett figyelmét megköszönöm — belátják, 
hogy az én válaszom nem kosár, hanem az én ssaládi 
helyzetem fataütásánck elhári hstlan következménye 

— Ön tehát azt moudja, hogy még egy évig vár-
junk a váj ászért, mondá keserű hangon a mérnök. 

— Eu várok, szólt az ispán. 
— Jól van, felelt a mérnök Isten áldja meg önt 

és kezet nyújtott Csapó Sándor urnák, s távozott. 
Pár pillanat múlva az ispán is távozott. 
Erzsike nem tudta, hogy apja mint végezett a 

kérőkkel és mikor Csapó Sándor ur elmondá neki a 
leány nyakába borult apjának és ezer éa ezerszer össze 
csókolta. 

Meg volt elégedve a megoldással. 
Es meg volt azzal elégedve mindenki, csak Gáli 

Albert ur vette ezt ellene szánt kijátszásnak. 
— Egy évig keli várni, mondá a mérnök, mikor 

haza ért. Hát jól van, várjon az aki megéri az egy 
évet. Es én ezt nein bizom a természet útjára. Ehnent, 
felkereste az ispánt. 

— Urain, mondá neki : Csapó Sándor ur válasza 
meggyőzhette önt, hogy Erzsikét azért nem adták 
egyőnkhöz sem ; mert — kettőnké nem lehet ós elu-
tasítani nem akartak egyőnket se. Ez igy lesz egy év 
múlva is. Mi tehát útjában állunk egymás boldogságá-
nak. Bennem nincs annyi áldozatkészség, hogy lemond-
jak reménységemről az ön javára. Öntől sem kívánom 
ezt, hanem azt hogy lőjünk egymásra zsebkeadő végé-
ről és aki meghal, az tovább nem leaz akadálya a 
másiknak. 

Szilárdfi Gergely ur nem volt gyáva ember és 
szerette Erzsikét nagyon ezért készséggel fogadta az 
élethalálra menő párbajt. 

(Folt. köv. ) 



kracárokat kell gyűjtenie elébb; kinek sokszoros is-
meretekre, szakbeli képzettségre van szksége, szerezze 
meg egyenkiut, egymásután. E kezdetleges kiserlet 
is alkalmul és eszközül szolgálhat arra nézve, hogy a 
figyelmes érdeklődő tanúságot vonhasson belőle. 

A létesitő rendező bizottság neveben tehát le-
gyen szabad e helyen tisztelettel megl.ivni említett 
szántás próbára a „szentesi polgári iparos és gazdasagi 
körnek* véle együtt a több egyleteknek igen tisztelt 
ta-iait az itt laké megyei, városi hivatali tisztséget, 
az értelmi, ipari, kereskedői, különöeen a gazda közön-
séget, általában mind azokat, kiket népünk jó irányú 
haTadása érdekel. 

Engejék hinni, hogy szereny kezdemézésünk ér-
deklósdésiíkkel fog találkozni. 

Tárgysorozata 

ket magasabb szempontból tekiqtve, aa ellenünk követ 
fújó lázzitók tetteit elitélik, — Román Miron erdéiyi 
oláh metropolita körlevélben figyelmeztette a papságot, 
hogy az államellenes agitatiótól tartózkodjék : s a nagy 
reményű oláh diákság nemcsak irott kiáltványban 
hurrogatta le a derék főpapot, hanem palotájának abla-
kait is beverte s személyét is fenyegeti. Természetes, 
hogy a kormány gondoskodni fog a rakoncátlan cse-
meték hő vérének lehűtéséről. 

Csongrádmegye törvényhatósági bizottságának Szeg-
várt 18S3 évi april 12-én tartandó rendkívüli 

közgyűlésen elintézendő ügyekről 
1 A nagyin, m. kir. belügyminisztériumnak a 

megyék háztartásáról szólló 18S3 évi XV. t. e- életbe | 
léptetésétől kifolyólag f év márc. 22-én 1#131 sz. 
a kibocsátott körrendelet i 

2. A nagyin, in. kir. belügyminisztériumnak a 
n korcsmai hitel nagysága meggállapitása iránt alko-
tandó törvény keresztül vitele tekiutében márc. 22-én 
18344 sz. a." kiadott körrendelete. 

3. Kossuth Lajos válasza, melyben születése 
80 ik évfordulója alkalmából történt üdvözlő megem-
lékezésért Csongrád megye közönségének köszönetet 
mond. 

4 A nagym. m. kir. belügyminisztériumnak f. évi 
március 29-én 17977 sz. a. kelt intézvénye a Szentesen 
felállíttatni kért 4 ik gyógyszertár ügyében. 

5. Küldöttségi jelentés a pesti első hazai taka-
rékpénztárból, a Szentesen épülő megyei széképület 
költségei fedezésére felvett 50. 000 frt kölcsön tár-
gyában. 

G. Horgos község az italmérési jog és a nagy-
vendéglő felett Kéri Jánossal kötött szerződését jóvá-
hagyás végett beterjeszti. 

7. Pusztaszernek Kistelek községhez leendő csa-
toItatása tárgyában Kecskemét város hatóságával létre-
jött egyesség jóváhagyás végett beterjesztetik. 

Szegvárt 1#83 ápr. 2-án. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

Világ folyása. 
A világ események holt idényét éljük. Sehol semmi 

komolyabb jelentőségű mozzanat ; a politikai és társa-
dalmi élet egyhangúságát aiig zavarja meg valami. 

Anglia nem képes elfojtani az ir mozgalmakat; a 
félelmes ügyességű angol rendőrségtől nem sokat fél-
oek a titkos társulatok tagjai; bár tevékenységük csak 
fenyegetésben nyilatkozik. Legközelebb egy levelet 
intéztek a kormányhoz, melyben azzal fenyegetőznek, 
hogy ha szabadon nem bocsájtatnak a politikai gyil-
kosság miatt letertóztatott irlandiak, akkor egy hét le-
folyása alatt levegőbe röpítik a londoni posta és táv-
írda palotákat. A kormány azonban már megtette a 
szükséges óvintézkedéseket. 

Franciaországban a világhírű kommunista nő, 
Michel Lujza elfogatása keltette fel a közérdeklődést. 
A fanatizmusáról hírhedtté vált hölgy ugyanis a leg-
közelebbi komuiuuista tüntetések alkalmával egy esze-
veszett szónoklattal arra tüzelte fel a csőcseléket, hogy 
a kinek nincs kenyere, hát vegye el attól, a kinek van; 
minek következtében a csavargókból álló tömeg rögtön 
megrohant és kifosztolt egy kézügyben eső pékboltot. 
A rendőrség tehát lázítás és rablásra ösztönző bujto-
gatás ciméu vádat emelt Michel Lujza ellen s elfoga-
tását elrendelte. Néhány napip csak bujdokolt az izgató 
nő, de végre megunta a folytonos rejtőzésts fölkereste 
a rendőrfőnököt, hogy magát rendelkezésére bocsássa: 
A rendőrfőuök otthou nem lévén, Michel Lujza név-
jegyét hátrahagyta azon izenettel, hogy ismét el fog 
menni; de nem ért rá szavának beváltására, mert az 
utáuua leselkedő rendőrség által az utcán elfogatott. 
Kihallgatásánál kihívóan viselte magát, a vád jogosult-
ságát kétségbe vonta, de azért esküdtszék elé fog állít-
tatni, s valószínűleg el is ítéltetik ; a minek a társadalmi 
rend barátai csak örülhetnek. 

A cár nem elégszik meg többé a nihilisták üldö-
zésével; inost már saját hivatalnokai ellen is irtóhábo-
rút kezdett. Tudva vau ugyanis, hogy Oroszország hi-
vatalnoki karában a sikkasztás és a visszaélésnek min-
den neme annyira otthonos, hogy már Miklós cár ugy 
nyilatkozott, miszerint Oroszországban mindenki lop a 
cáron kivül. No hát Sándor cár most arra vállalkozott, 
liogy azt a meggyökeresedett szokást kigyomlálja ; eré-
lyesei! hozzá is fogott a nagy munkához, s már szá-
mos magas rangú hivatalnok ellen folyamatba tette a 
vizsgálatot. Mindenesetre szép dolog lenue, ha az a*; 
üdvös szándék végrehajtatnék; csakhogy abba a fába 
aligha bele uem törik a cár fejszéje ; annyival is in-
kább, mivel a nihilisták sem hagynak neki békét. 
Egész Déloroszországot elárasztották nyomtatott felhí-
vásokkal; melyekben arra bujtogatják a népet, hogy 
a cárt koronázás alkalmával rohanják meg és rabolják 
ki a nemességet, főpapságot és a pénzembereit. Az 
ilyen jövedelmező válalatokra pedig a muszkanép min-
dig fogékony volt. 

Az egyiptomból száműzött Arabi pasa levelet in-
tézett azon angol ügyvédhez, ki hires pőrében védője 
volt ; s azt mondja, hogy ő és társai nagyon meg van-
nak sorsukkal elégedve ellátásuk semmi kívánni valót 
se hagy fent, lakásuk jó és kényelmes, a velük érint-
kező nép barátságos s ők uem is kívánkoznak el onnét, 
hanem gyermekeiket az angol iskolákban neveltetik. 
Nincs tehát seuiuii ok sajnálni a számkivetésben élő 
Egyiptomiakat. 

A magyar közvéleményre még mindig bántólag 
hat HZ oláhok kihivó szemtelen magaviselete; mert 
ezek a jó polgártársak most már nem elégszenek meg 
azzal, hogy a magyar állam és nemzet ellen agyarkod-
nak és fondorkodnak, hanem saját véreik közül ül-
dözni kezdik azokat, a kik állampolgári köteleBöégei-

Helyi és vegyes hirek. 
— S z e m é l y i hir. Gróf Károlyi Sándor a f. hó 6-án 

tartott társulati közgyűlésre városunkba jött, délután 
azonban derekegyházi uradalmába tért vissza. Horváth 
Janka ő úrhölgy, Horváth Gyula kormánybiztos nő-
vére f. hó 1 én városunkba érkezett, s a kormánybiz-
tos urnák körünkben időző családjával több időt fog 
városunkban tölteni. 

A kataszteri felülvizsgálás városunk határában f. 
hó 6 án kistókei határban már megkezdették. A vizs 
gálatot a kataszteri igazgatóság részéről Fésűs Albert 

Í'árási becslő biztos, Kégli Sándor pótbiztos és Kovács 
homokos járás becslő végzik, városunk kataszteri bi-

zottsága részéről pedig Sima Ferenc bizottsági elnök 
Szeder János, Juhász .lános, Kalpagos Sz. Bálint, Ka-
nász N. linre bizottsági tagok vannak a fölülvizsgálat-
nál leendő közreműködésre kiküldvc. 

— A bökény-mindözenti iiszaszabályozasi társulat 
f. hó 6 án közgyűlést tartott, mely gyűlésen a Békés-
től Apátfalváig államilag eszközölt töltésépítési költsé-
gek miként leeudö visszatérítése tárgyában kelt minisz-
teri rendelet tárgyaltatott, a gyűlést Horváth Gyula 
kormánybiztos vezette. A miniszteri rendelet szeiint a 
töltésépítési költségek visszatérítése iránt és a jövő vé-
delmi s administrationalis költségek fedezhetése céljá-
ból már a folyó évtől kezdve kirovás fog, eszközöl-
tetni és pedig ugy, hogy a mennyiben a 6 millió be-
fektetési tőke törlesztésére évenkint 360 ezer frt, a vé-
delemre pedig ÍM) ezer az adminisztratióra 50 ezer, 
összesen tehát évenként 500 ezer frt szükséges; ezen 
összeg fedezhetése céljából az 1630-diki vizszin alá 
eső területek holdanként 1 frt 54 kr ; az 1855 iki viz-
szin alá eső területek holdanként 55 kr ; az 18#l-iki 
vizszin alá eső területek holdanként 22 krral fognak 
terheltetni s a mennyiben az igy eszközlendő kirovás-
sal 394 ezer frt, fog befolyni, az évenként hiányzó 
106 ezer fr^ot az államkincstár fogja viselni. A társu-
lati közgyblés egyhangúlag elfogadta az ez irányban 
tett kormánybiztosi előterjesztést. A gyűlés alkalmából 
azonban a társulat műit terhére nézve és a jövő ter-
heltetés iránt is felterjesztéssel él a magas kormányhoz. 

— A m e g y e i k i k e r e k i t é s ügyében tisztelt ellen-
lábasaink hogy ijedtükben mily nyakatekert okosko-
dásokhoz folyamodnak, annak illustrálására szolgáljon 
a Szolnokon megjelenő „Tiszavidék* czimű lap e tár-
gyú közleményének azon része, melyben nagy komoly-
sággal kijelenti hogy a tervbe vett kikerekités káros 
volna a többi közö-t azért is mivel akkor „Szegvár 
oly mértékében sülyedne alá anyagilag és szellemileg 
miként az országos érdekből nem kívánatos.u Nézzen 
csak utánna a tisztelt kollega a atatistica adataiban, 
hogy Szegvár mennyiben bir egy országos érdekű 
hely fontosságával, s akkor talán maga is befogja látni 
hogy heves tulbuzgalmában mennyire elvette a suly-
kot. Aztán meg legyen kegyes tudomásul venni, hogy 
Szegvár az uj megyei kikerekités nélkül is megszűnik 
ez évben megyei székhely lenni; mert az uj megye-
ház Szentesen már néhány hó múlva fölépül. Ne ve-
gye hát tőlünk zokon tisztelt laptársunk, ha fentebb 
idézett naiv érvelése dacára is eloccupáljuk tőlük a 

— C s o n g r a d m e g y e gazdasági egyesületének meg-
alakítása most már reményt igérőleg vétetett munkába. 

' A megyei közigazgatási bizottság ugyauis Koller Gábor 
közgazdasági előadót kiküldte, hogy kisértse meg a 
megyei gazdasági egyesület megalakítását. Koller ur a 
törvényhatóság által e tárgyban kiküldött bizottsági ta-
gokat f. hó 3 án értekezletre egybehívta, s ezen érte-
kezletet megelőzőleg pedig Szeder János hivta össze 
városunkból mindazokat, kik hivatva vannak a tervbe 
vett gazdasági egyesület eszméjenek életet adni, 
ugy a Szeder János által, mint Koller ur által egybe-
hitt értekezleten tapaoztaitak biztos reménytn jKij-
tanak rá, hogy ez az egylet, melynek hiánya sze-
génységi bizonyítvány volt megyénk gazdálkodóira 
uézve, most már létesülni fog, uiert a Szeder János 
által egybehívott népes értekezlet egyhangú lelkesült 
séggel mondá ki, hogy a megyei gazdasági egyesület-
nek minél rövidebb idő alatt leendő megalakítását elo-
dázhatlan szükségesnek tartja és melegen fogja felka 
rolni az ügyet, ha a megye részéről megindított mun-
kálat már addig fejlődött, hogy az alakuló gyűlés 
egybe fog hivatni. Szeder János fol lett kérve, hogy 
ezen időben ismételten hívja egybe aa értekezleten 
ielen voltakat. Koller Gábor ur által egybe hitt értekez-
let, Mindszent és Szegvárról is vettek részt; Szeder 
János elnöklete alatt Balassa Lajos, tiszteletes Nagy 
Imre és Sima Ferenc ur.ikat küldte ki az alapszabály 
tervezet elkészitese végett. A kiküldöttek 8 nap alatt 
elfogják készíteni az alapszabály tervezetet, melyet 
azután a bizottság a megyebeli községek legbefolyáso-
sabb egyéneinek fog megküldeni, hogy ennek alapján 
az egyleti tagságra aláírókat szerezzenek. Megvagyunk 
róla győződve, hogy ily eljárás mellett, ha az ügy 
iránt melegen érdeklődő emberek fognak a dolog élére 
álni, akkor az egylet megalakítása miudeu bizonynyal 
sikerülni fog, sikerülnie is kell, mert valóban ezen álta 
Iában mező gazdálkodással foglalkozó meg} ére nézve 
szégyen, hogy nincs gazdasági egyesülete. Hiszen ha 
csak városunkat vesszük is, itt már a társadalom min-
den osztálya alakitott magának egyesületet, hogy köl-
csönös szövetség mellett egyleti uton mozdítsák elő 
saját foglalkozásuk élet célját, csak gazdálkodóink ma-
radtak tétlenül, pedig ezek képezik anyagilag is, szám-
ban is legfőbb erejét városunk közönségének. Kétséget 
sem szeuvedhet, hogy a tervbe vett megyei gazdasági 
egyesület csak ugy lesz megalkatható, ha a szentesi 
gazdálkodó közönség melegen csoportosul az eszme 
körül. S hisszük, hogy most a minden irányban nyíl-
nyilvánuló érdeklődés mellett sikerülni fog az egylet 
megalkatosa. 

erdélyi krónikás elbeszélése szerint 1066 ban a székely 
rabon bán nőül vette Csángár leányát. Caángár áilitóiag 
annyit jelent, mint a csángók ara. A moldvai csángók 
közt élő hagyomány pedig azt beszéli, hogy őseik ia 
részt vettek szent László királylyal a pogányok ellen 
vívott harcban. Lovaik csengőket, kolompokat viselvén, 
midőn nagyon csörömpölve megérkeztek, a király^meg-
lepetve kérdezé, hogy miféle csangatók amkf S innen 
származnék a csángó név. Különben a moldvai székelyek 
az erdélyiekkel szemben maguk ia csángóknak nevezik 
magokat, p. 

— A szentesi Izraelita népiskola f. b. 10-én é» 
11-én kivételesen félévi vizsgát tart, melyre a t. 8ztt» 
iők érdekeltek és tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. 

— A Majláth féle gyilkosság alkalmából a buda-
pesti rendőrség megkeresése folytán városunk kapitány-
sága folyó hó 2 án Kállai József szentesi lakost letar-
tóztatta. Kállai a Majláth féle gyilkosság idején Szen-
tesen volt, s igy neki semmi közvetlen része nem le^ 
het a gyilkosság bűntényében az elfogadásra kü-
lönösen az adott okot, hogy Kállai Majláth György 
meggyilkolásának gyanúja alatt álló Spanga nevű 
egyénnel jó batrátságban állott. A városi csen-
dőrség Kállainál Spaugától levelet is talált. Kállai 
József különben nem szentesi származású, So-
roksáron született, 9 éves korában került icie a 25 éves 
koráig itt mint kocsis és béres szolgált, 1867-ben ment 
föl Pestre, és 16 évig ott tartózkodott, e kősben ruha 
lopásért másfél évig fogházban ült, tehát gyanús előé-
letű. Szentesre januárba jött s itt március 16 án meg 
is nősült. A főkapitány előtt tett vallomásaitól apja éa 
ismerőssei nagyou eltérő vallomásokat tettek. Hogy 
Kállai eífogatásából miféle bűneseteknek jön tudomá-
sára, azt a vizsgálat további folyama fogja földerítenie 
Zsarnay budapesti kapitany tegnap este varosunkba 
erkezett, hogy Kállay József vallatasaban részt vegyen. 

Majláth György országbíró meggyilkoltatásának 
részleteiről a napilapok nyomán a következőket közöl-
hetjük : Mult hó 28 án az országbíró a vele egy palo-
tában lakó vejénél Pallavichini Edo őrgrófuál volt va-
csorán, s onnét 11 órakor éjjel a legjobb kedélyben 
lakás ára távozva levetkőzött, hogy nyugalomra térjen; 
másnap reggel azonban az országbíró huszárja urát a 
hálószoba szőnyegén elterülve találta s a cselédséget 
fellármázva meggyőződött arról, hogy ura ineg vau 
gyilkolva. A gyilkosság állítólag minden zaj nélkül haj-
tátott végre; az áldozat keze, lába össze volt kötözve, 
nyakára zsineg hurkolva, szájába egy törülköző éa 
zsebkendő betömve. Igy kétségtelen lett, s azóta a> 
orvo?i vizsgálat is constatálta, hogy a szerencséién 
véget ért nagy fér£u gyilkos kezek által megfojtatott. 
A szörnyű tett indokai és elkövetői még eddig isme-
retlenek ugyan, de a rendőrség éa vizagáló bíróság bi-
zony oa jelekből azt következteti, kogy rablógyilkoaság 
esetével ílll szemközt; a hogy a gyilkosságban akár 
mint közvetlen tettesnek, akár mint bűnrészesnek aa 
országbíró huszárjának Bereca Jáaoscak is résza van. 
A vizsgálat ugyanis kiderítette, hogy a házban ural-
kodó szokás szerint a hálószoba kulcsai a huszárnál 
állottak, ki midőn urát "levetkőztette, rázárta az ajtót. 
A cselédség közül csupán a huszár szobája van a háló 
6zoba közelében, s igy a gyilkosságot megelőzött küz-
delmet és zajc a huszárnak mindenesetre hallania kel-
lett; ho^y neki legalább is tudomása van a történtek-
ről azt azen magatartásból következtetik, meiyet at«tt 
fölfedezése alkalmával és első kihallgatásakor tanúsított. 
Midőn ugyanis reggel .5 yrakor a. dolgozó szobába be-
ment, azon hirrel kereste fel a kapust, hogy a kegyel-
mes úrral aligha nem valami szerencsétlenség történt, 
mert a dolgozó szobában nagy rendetlenség van. Ez-
után ismét fölment a hálószobába, a csak midőn már 
olt huzamosb időt eltöltött, akkor ütött lármát, hogy 
az orszíigbiró ineggvilkolva fekszik a szőnyegen; első 
kihallgatásakor pedig zavart feleleteket adott, s midőn 
az illető rendőrtisztviselő a tett elkövetésével ét is gya-
núsítani kezdte, ijedten tekingetett körül, s vizsgálta 
kezét és öltözékét, valószínűleg azért, hogy nincsenek e 
rajta vérnyomok. Az okként gyanussjí vált huszár 
nyomban letartoztattatott, azonban még eddig vallomást 
uem tőn. A huszáron kivül a rendőrség egy Spanga 
nevű hely nélküli inast is gyanúba fogott; a ki azon-
ban Budapestről nyomtalanul eltűnt s országszerte a 
h g<zorgosabban nyomoztatik. Spanga miatt egy szen-
tesi lakost Kállai Jánost is gyaauba vette a fővárosi 
rendőrség, a miről má« helyen is azólunk. A gyilko-
sok által hátrahagyott bűnjelek a következők: egy uriaa 
félkezívű, továbbá egy élea konyhakés, melylyel az 
országbíró tenyerét vágták meg, végül egy csomókra 
kötött kötél, mely az elfogadó terem erkélyéről csün-
gött alá, s melyen a gyilkosak elmenekültek. A nyo-
mozás országszerte lázas tevékenységgel folyik : nem 
c^ak az ö**zes rendőrség mindenütt talpon ál1, hanem 
még a magán emberek in mindenütt azt fürkészik, hogy 
valamely idegen személvben nem födöznetik e föl a 
megszökött Spangát. A közönség részvéte és megille-
tődése a gyászos esemény fölött országszerte a legna-
gyobb mértékben nyilvánul, a mire nem csak a tett 
borzasztósága, hanem az áldnzat kiváló személyisége 
is jeientékeny befolyással van. A meggyilkolt ország-
bíró 1816-ban született; a legfőbb itélőszékn-k és a 
főrendi háznak elnöke volt; nem csak mint biró, ha-
nem mint politikai személy is fent éa alant a legnagvobb 
tiszteletben és bizalomban részesült; érdemei különösen 
nagyok, a nemzet é* uralkoeóház kibékülése körül. 
Béko legyen hamvai fölött. 

— K I V O N A T Szentes város híresztelő könyvéből. 
Csillag Lakos Imre III. t 103 sz. házánál egy külön 
lakás, az utcára nyiló külön helyiséggel együtt bérbe 
kiadó. — Ozv. Kiss Sándorné I. t. 616 sz. lakosnak, 
vekerparti 1 és fél hold szőleje eladó. — Mester And-
ráauak a tiszán most érkezet j ó nádm jutányos árou 
eladó, és jó tűzifája öle 10 forintért kapható értekezni 
lehet saját házánál. 

Felelőa azerkeaatő : Slraa, Pere21C. 

A szentesi takarékpénztár piactéri házában 

3 "üzleti lielylségr 
több évre bérbe adandó. AZ IGAZGATOSAG. 



H I K D E T É S E K . 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
vagyok, hogy mindennemű gazdasági gépeket 

H i r d e t é s . 
közönséget, hogy kezelésem alatt e s z e r g a p a d és f ú r ó gép van, ennélfogva azon helyzetben 
javitani, valamint elvállalok, vasak fúrását és esztergályozását a legjutányosabb árak mellett. 

tisztelettel V á m o s i F e r d i n ' n d Zsoldos Ferencz gépésze. 

H i r d e t é s . 

Alólirott van szerencsém Szentes város és 
vidéke n. é. közönségének becses tudomására 
hozni, hogy 

a tavaszi idényre dúsan felszereltem és nállam 
a legújabb divatú s legjobb minőségű férfi 
és gyermek-halapok mindenféle szín-
ben és minőségben a legjutányosabb árak ki-
szolgáltatása mellett kaphatók. 

Üzlethelyiség; piactér Neumann J. ur há-
zában és I. t. 25. sz. saját házamnál. 

Tisztelettel 
Csuray Ferencz, 

kalapgyáros. 

JJe szállított ár ! 

Hirdetés 
Alólirott tudatom a nagyérdemű 

közönséggel hogy üzletemet a piacz-
térről Szentgyörgy nap után saját há-
zamba Dr. Pollák Sándor szomszédsá-
gába teszem át. 

Ennek következtében nagymeny-
nyiségű kész 
férfi, női és gyermek topánjaimat 
leszállított áron fogom eladni. 

Megrendelésekre pedig gyorsan 
és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel 
Varga Rénlámln. 

cipészmester. 

XJ esz állított ár . T 

ü i r d - e t é s . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

tudomására hozni, miszerint oly helyzetben ju-
tottam, hogy bármi néven nevezendő 

gazdasági gépek javítását 
pontos és jutányos áron felelőség mellett elfo-
gadok, — úgyszintén mindenféle mérlegeket, 
úgymint izedes, kosaras és kékaruka készí-
tek, javítok és készletben tartok. — Minden-
féle lakatosmunkákat készítek, jóság és pon-
tosságért kezeskedem. 

A nagyérdemű gazdaközönség további szi-
ves pártfogását kérve maradok tisztelettel 

Vass Imre, 
gép-lakatos. 

Lakásom, I. t. 625. sz. 

F< üzlethelyiség a lutheránus-templom épületében. 

Első legrégibb, legnagyobb és legolcsóbb 

R B Ó Gr £ P»R A K T Á R 
FELSENBUBG BENEDEK órásnál, 

üzlethelyiség: Szentesen, tő-utca az ev&ng. egyház épületében. 

t B & í S l i * 

Ajáulom dúsan berendezett raktáramat mindennemű v s t l ó d . 1 e r e d . e t i T r a x r ö g é p e l ^ b ő l u. m. 

Hove, Singer, Weeler és Wilson, Anger, Kézi stb., 
melyeket heti-, havi-, vagy negyedévi részletfizetés mellett, 5 évi jótállással 

szolgáltatok kL 
t Ijj Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrópépek bármily rövid időre jutányos ár mellett 

í használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden géphez szükséges rész 
nálam megszerezhető. — Valamint mindennemű 

fali-órát araaj és ezüst zsebórát 
inga, ébresztő, zene, párisi stb. havi részlet és egy évi jótállás mellett szolgáltatok ki. — Továbbá; 
mindenféle javításokat pontosan és jutányosán végezek. — Ajánlom, n a g y választékú látcsöveimet 

szemüregek^Cctelkker}, színházi-látcsövek, hőmérők, és Ualmérők 
a legfinomabb minőségben. — Szives pártfogást kér : tisztelettel 

FELSENBURG BENEDEK 
"rf̂ Ll-i1̂ ! % órás. 

J e g y z e t : MintAn nsszekötUtésben Állok a legnagyobb varrógép gyArakkal, gépeimet olcaóbban adhatom mint azon ügynökök, kik JA ulékaikat a vevCn kénytelenek kinyerni. 

Van szerencsém a D. é. közönséggel tudatni, hogy a bekövetkező idényre, a már 20 év óta fennálló éa a legjobb 
hírnévnek örvendő 

R U H & S S R S S S S & f S £ X S $ 
a lehető legdivatossabb és ízléses 

n ü l ^ , f é r f i m é s g y e r m e k r u h á k k a l , 

egésszen újonnan a legnagyobb igényeknek tökéletesen megfelelően gazdagon berendeztem, s azon kellemes helyzetben j j f ^ 
í) ̂  ifi va©y°k> mint eddig ugy most is a n. é közönség igényeit minden tekintetben pontosan és olcsó árakban kielégíthessem, j ; ^ 

Egy egész nyári öltöny szövetből — 7 írttól feljebb 

)f\ l ' Egyszersmind ajánlom, különösen szabóknak dúsan berendezett bel- és külföldi gyapjú és más ruha kelméimet „ 
f í ! mint szinte az öltönyökhöz egyébb megkívántató kellékeket (méter számra) a legolcsóbb árak mellett. |ji ^ 

szalon öltöny 15 
felső kabát (überczicher) 8 
nadrág és mellény szövetből 4 
•női tavaszi kabát 5 

, mantlett ternóból 10 

i A n. é. közönség további becses pártolását kérve maradtam tisztelettel 
® é í 

főuteza -Pollák Em." féle házban. 

l e g n a g y o b b v á i l a s z t TD a n 




