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HIRDETÉSI I R A K f) 

3 hasábos petitsorért 
egysieri hirdetésnél jS 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. seá-

mittatik. 

NYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr 

Bérmenteflen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A mi érdekeink. 
Sokszor voltunk már kénytelenek pana-

jelentőséget nem tulajdonított ezen állásoknak 
a megye. 

A kerületen Dosisch Péter ur volna — a 

szos szót hallatni a miatt, hogy a mi nem rit- mint tudjuk - megyénknek a képviselője, 
kán legvitálisabb érdekünk megyénkben, vagy j Nem volt ott ügyünk tárgyalásánál, de ha ott 
egy általában nincs vagy legtöbbször oly egyé- \ lett volna is, kérdjük, hogy Dósisch ur, mint 
nek által van képviseltetve, kikben sem elég gorzsai birtokos, Gorzsának a megyéből való 
kötelességérzet. sem elég ismeret és ttgybuz- kiszakitása és Hód-Mező-Vásárhelyhez lett csa-kötelességérzet, sem elég ismeret és (igy 
galom nincs arra, hogy a közérdek nevében 
rájok ruházott feladatot kellő lelkiismerettel 
és teliettséggel szolgálhatnák. 

A legelszomoritóbban kellett tapasztalnunk 
érdekeink képviseltetésének hiányát a mult hó 
végével Szegeden együtt ülésező kerületi föld-
adó bizottság tárgyalásainál 

A kerületi földadó bizottság ugyanis, a 
mult év őszén tartott ülésében elrendelte, hogy 
a szentesi határban keresztül vitt földosztályo-
zás fölülvizsgáltassék a végből, hogy itt a tiszta 
jövedelmi tételek fokoztassanak. A kerületi bi-
zottság e*en határozata folytán városunk ha-
tárában a felülvizsgálat megkezdetett és egy 
hónapon át folytattatott. A felülvizsgálatra ki-
küldöttek parcelláról parcellára néztek meg 
miuden földet s azt leHet mondani, hogy az egy 
hónap alatt l>ejárt határrészt újra osztályoz-
ták; az eredmény azonban az lett, hogy miu 
tán az első osztályozás lehetőleg jó és kifogá-
sol hatlan volt. a tiszta jövedelemben semmi 
változtatást nem lehetett tenni. Tekintve azon-
ban, hogy ez a felülvizsgálat bármily ered-
ménytelen legyen is, a városnak tetemes köl 
Bégébe kerül, annálfogva a községi kataszteri 
bizottság fölterjesztéssel élt a kerületi földadó 
bizottsághoz, hogy tekintettel az eddigi fölül-
vizsgálat teljes eredménytelenségére szüntesse 
be a nálunk foganatba vett felülvizsgálatot. 
Kataszteri bizottságunknak az eddigi eljárás 
eredménye által egész mértékben indokolt ezen 
kérelme mult hó 24-én tárgyaltatott a kerületi 

tolása után van-e hivatva Csongrádmegyét kép-
viselni? Nincs. O nem megyei birtokos többé, 
nem tagja törvényhatósági bizottságunknak s 
igy érdekeinkkel szemben semmi kötelezett-
séggel nem áll 

Ez az állapot már innen onnan egy év 
óta igy van és ő mégis, mint Csongrádinegye 
kiküldötte lenne — ha részt szokott volna 
venni — a kerületi földadó bizottságban. 

Ezen a dolgon megyénk törvényhatóságá-
nak sürgősen változtatni kell; mert megyénk 
földbirtokos osztálya Dósisch urnák sem fog 
nagy hálával tartozni de a megyének se fogja 
megköszönni, ha legvitálisabb érdeke jövőre is 
ugy lesz képviselve, mint a mint az eddig volt. 
Fájdalom, hogy érdekeink eddigi elhanyagolá-
sából származott hátrányokat a jövő már semmi 
esetre sem teheti jóvá. 

Az eddigi tapasztalat azonban minden-
esetre elég jó lesz arra, hogy jövőre erélyes, 
ügyeinkért lelkesülő, buzgó emberekre bizzuk 
érdekeink képvisel tetését. 

Egy ftildbirtukos. 

A pusztaszeri csángó-telepités. 
Lapunk mult számában elmondottuk, hogy 

a csángó telepítés ügyében mit reménylünk 
mi, és mit vár a megye közönsége Pallavicini 
Sándor őrgróf ismert nagylelkűségétől és liaza-

! fiúi áldozatkészségétől. 
Okunk van hinni, hogy szavunk nem volt 

a pusztában elhangzó üres szó ; s megtalálta az 
utat a derék főúr nemes szivéhez. Okunk van 

földadó bizottság által. És Szentes kérelmével j hinni, hogy Pallavicini Sándor őrgrót a legna-
elutasíttatott. I gy"*>t> készséggel, a legőszintébb jóakarattal 

. . . . J M i t • / i 4 • v • I ragadja meg a kedvező alkalmat, midőn hazá-
Nincs szándékunk bírálgatni,hogy mennyi- . ^ J r m ^ r y f t r n c m z e t i s é g n c k humanitás-

ben indokolt vagy indokolatlan a keriiléti föld-
adó bizottságnál? ezen elutasító határozata. Ez 
iránti véleményünket a további vizsgálat ered-
ményétől tesszük függővé. Egyet azonban, mint 
nagyon is sajnos tényt már ez alkalommal is 
constatálnunk kell, s ez az, hogy azon gyűlés-
ben, hol földjeink megadóztatásának kérdésével, 
tehát vagyonunk és pénzünk felett határoznak, 
Csongrádmegyét, legalább Szentes város ké-
relménél senki sem képviselte, pedig ha lett 
volna valaki, ki érdekünkben szót emel, jogos 
és indokolt kérelmünk egészen más elintézés-
ben részesült volna. Szeged város, Torontál- és 
Csanádmegyék kiküldöttei ott voltak mind, és 
megvédték mindenben az általok képviselt köz-
ségek érdekeit. A mi ügyünk s vele Csongrád-
megye többi községeinek ügyei is, az idegenek 
jó akaratára, vagy viszonyaink teljes ismeret-
lenségéből származó közönyére volt hagyva. S 
valóban elszomoritólag kellett tapasztalnunk, 
hogy a mi megyénk nagyon is közönynyel 
nézett mostoha gyermeke a kerületi földadó 
bizottságnak. Pedig Csongrádmegyének is van 
kiküldötte a kerületi földadó bizottságba; de 
mi, midőn az ily kiküldötteket megválasztjuk, 
rendesen elég szerencsétlenek vagyunk oly em-
berekre vetni szemünket, kiknek hivatottságu-
kat az elévült tekintély mellett csak a megyei 
előülők barátsága hirdeti és bizonyítja. Igy 
voltuuk a járás és kerületi földadó bizottsági 
tagok megválasztásánál is; semmi súlyt, semmi 

nak oly megbeesülhetlen szolgálatot tehet. 
E hitünk arra ösztönöz bennünket, hogy 

megjelöljük a kiviteli módozatokat, melyek sze-
rint az általunk fölvetett eszme megtestesíthető, 
a páratlanul szép cselekmény fogonatba vehető 
lenne. 

Midőn a pusztaszeri csángó-telepítés esz-
méjének szószólóivá lettünk, nem tévesztettük 
szem elől, hogy a mindszent-algyői uradalom 
hitbizományi birtok, a mely fölött a nemes őr-
gróf rendelkezési joga bizonyos korlátok által 
van határolva. 

Ámde azok a korlátok könnyű szerrel ki-
tágíthatok; s pillanatig sem kételkedünk, hogy 
mindazon törvényes faktorok, kiknek hozzájá-
rulásától van föltételezve a telepítési eszme meg-
valósítása, e részben habozás nélkül segédkezet 
nyújtanának az őrgróf urnák. 

Annyival inkább megtehetik azt, mivel a 
telepítés a nélkül keresztül vihető, hogy a hit-
bizmányi tötzs vagyon érzékeny csorbulást szen-
vedne. 

Nem várjuk és nem is látnánk indokoltnak 
mi ugyanis azt, hogy a csángók ingyen kegye-
lemből ajándékoztassanak meg egy darab föld-
del. Ez a hitbizományi törzsvagyon csonkítása 
volna ; s azon kivül a munkás csángó nép nem ala-
mizsnát. hanem csak megélhetési módot keres. 

Hasittasson ki tehát a nemes őrgróf ren-
geteg uradalmából egy község számára elég-
séges területet, de ugy, hogy abban a beltel-
keken kivül bizonyos mennyiségű szántóföld 
és legelő is legyen; s adja át azt a csángók-
nak mérsékelt áron, s 15—20 évi törlesztés 
mellett. 

Természetes, hogy a betelepülőktől lega-
lább az első két évben nem lehetne a törlesz-
tési részletek fizetését igényelni; sőt a mellőz -
hetlen beruházásokra még némi segélyben is 
volna szükség őket részesíteni. 

De hát az uradalom nem veszítene, s nem 
is kockáztatna a nagylelkű tény által semmit; 
mert az a szorgalmas, munkás és becsületes 
nép bizonyára apránként leróvná tartozását, s 
örök hálával eltelve gondolna arra, a ki mó-
dot nyújtott neki, hogy megtalálja .honját a 
hazában." 

Ez uton nemcsak egy hálás népet csatolna 
magához az uradalom, hanem tekintélyes mun-
kaerőt is nyerne, melynek szorgalmát és buz-
góságít a hagyományos hűség érzete hatvá-
nyozná magasra. 

Az átadandó terület váltságösszegéből pe-
dig meg lehetne az uradalom számára szerezni 
a péterí major szomszédságában lévő földeket, 
melyeket az uradalom kormányzatának élén 
állók már régen megakartak vásárolni. 

Igjr helyre lenne ütve a telepítés által a 
hitbizományi jószág állagában ütött csorba; B 
csángó véreink is oly otthont találnának, melyet 
ezredéves történelmi traditiók kétszeresen be-
csessé avatnak. 

Ez volna — felfogásunk szerint — leg-
czélirányosabb és legpraktikusabb kiviteli mód 
egy csángó község alakítására; s e mód nem 
is igényelne az őrgóf úrtól egyébb áldozatot, 
mint a hitel nyitást és répzben pénzbeli előleget. 

S midőn örömmel kellett tapasztalnunk, 
hogy a Pallavicini uradalomhoz viszonyítva, 
szemernyi vagyonnal biró szentesi gazdák, a 
hazafiúi hcvélytől felbuzdulva, számos csángó 
család befogadására ajánlkoztak; s a Pallavi-
cini család egykori jobbágy községe, a sanyarú 
anyagi viszonyok között lévő Mindszent is, 
mint erkölcsi testület, 5 csángó család elhelye-
zésére vállalkozott; akkor hinnünk kell, hogy 
az a főúr, a kinek nyolezszázezer forint évi 
jövedelme van, s igy Magyarország legdusgaz-
dagabb mágnásai közé tartozik; s aki ember-
baráti érzelmei által vezéreltetve, már százez-
reket áldozott a jótékonyság oltárán; az a főúr, 
aki büszke önérzettel vallja magát magyar 
mágnásnak, R a kinek minden tette jó szivet 
és magas lelkületet jelez; az bizonyára nem 
fog tétóvázni, midőn nevét egy kiválóan üd-
vös és fényes tett által örökítheti meg. 

Mi legalább bízunk és — várunk ! 
Csak egy közmondást ajánlunk a nemes 

őrgróf nagybecsű figyelmébe, s ez az, hogy: 
„kétszer ad, a ki gyosran ad!" 

A városi közgyűlésből. 
Tisztelt rzerkesztö url 

Ígéretemhez képest ime beköszöntök a levél 
alakba foglalt első közgyűlési tudósítással; s ha — 
mint reményiem — nem lesz kifogása a forma ellen, 
alkalom adtán folytatni fogom az e tárgyú levelezést. 

Az april 30-án kezdődött városi közgyűlés nem 
volt szegény sem az okos beszédekben, 6em a mulat-
ságos epizódokban. Balogh János polgármester kitlino 
tapintattal és erőteljes kézzel vezette a tárgyalást, Sze-
der János a tőle megszokott kiváló elmeéllel beszélt, 
s „az öreg biróu Farkas Gedeon is latba veté dus ta-
pasztalatait, gazdag judiciumát és higgadt előrelátását. 

Ezeknek az okosan beszélő uraknak azonban 
akadt ellenlábasa városi közéletünk egének egy nem-
rég feltűnt uj csillagában, a ki neveztetik Kátai Pál-
nak. No dehát tartsunk sorrendet. 

A napirend első tárgyát a már mindenféle retor-
tán keresztül hajszolt közmunka ügy képezte. Ptin-
kösti Ferenc államépitészeti mérnök tudvalevőleg a 
népszámlálási adatokból kisütötte, hogy a 50 és 81-iki 
bevallás alkalmával Szentesen több ezer igás jószág 
eltitkoltatott. A megye részéről másod izben megtar-
tott vizsgálat eredménye szerint az eltitkolt igavonó 
jószágok száma 1247-re tehető. A város utasíttatván a 
pótösszeirás eszközlésére, az összeíró küldöttség min-

i den erőlködése oda lukadt ki, hogy 353 db. jószágnál 
I több eltitkolva uincs; ez is, egy pár gazda állítása sze" 



rint - onnét származó t, hogy a jármos ökröket an 
nak ü l t b e n n^m valották be, ugy vélekedvén, hogy 
nz ökör állomány nem képezi a közmunka kivetés tár-
gyát. A város tehát kérto a hiányzó, de föl nem fedez-
hető 014 db. igás jószág után követelt 2407 frt 80 kr. 
k.-ni. váltság elengedését; a közigazgatási bizottság azon-
ezen kérelmet elutasította. Az elutasító végzés képezte 
most a közgyűlés tanácskozásának tárgyát, s a köz-
gyűlés egyhangúlag kimondá, hogy a kérdéses végzést 
felebbezi. 

Ezután felvétetett a Körös-Tisza Maros között 
tőrtént gát építésre és a folyamatban lévő ártérfejlesz-
tésre fordittott és fordítandó 6 miliő frt állami előleg 
visszatérítése tárgyában keletkezett kormánvbiztosi 
átirat. 

Az ezen ügyben javaslat tételre kiküldött bizott-
ság azon javaslatot terjeszté a közgyűlés elé, hogy fel-
irati lag kéresék fel a kormány, s általa a tőrvény hozás 
a kővetkezőkre: 

1 -ör. Tekintettel arra, hogy az 1 <981. évi LI 1.1. cz. fi ik 
szakaszában már kilátásba helyeztetett, hogy a kérdé-
ses költségeknek bizonyos hányadát az állam fogja vi-
selni, s tekinteiel továbbá arra, hogy ha a kérdéses 6 
miliő frt egészen az érdekeltségre rovatnék ki ez oly 
elviselhetlen teher lenne, mely ezen anyagilag külön 
ben is kimerült nagy tnagyar vidék közgazdasági fej-
lődését és előhaladását évtizedekre visszavetné: tör-
vényileg mondassék ki, hogy a 6 miliő frt egy harmad 
részét az állam kincstár fogja viselni; a fenmaradó 4 
millió frt pedig a különböző vizszin szerinti árterek 
között, a viszatérítési tervezettel eltérőleg oly arány-
ban osztasék meg, hogy az 1830 iki vizszin alatt álló 
területet holdanként és évenként 1 frt, — az 1855-iki 
árteret 77 kr, — és az 1581 iki árteret 22 kr terhelje. 

2-or. A ("> illetve 4 millió frt ne kölcsönnek, hanem 
oly állami előlegnek tekintessék, melynek kamatai 
csupán a kirovás kezdetétől válnak esedékessé; tehát 
az időközi kamatok engedtessenek el. 

3-or. Az ! SS1 XLII t. cikknek az adóvisszatéri-
tésre vonatkozó kedvezményei mindaddig, mig a illetve 
4 millió frt teljesen lefizetve lesz, az érdekelttség ja-
vára megadassanak. 

4-er. A viszatéritésre nézve életbe leptetendő pro-
visorialis intézkedés az árt'-rfejlesztésre előirányzott 4 
év leforgása után inegszUntettessék: s az addig teljesí-
tendő fizetésekre vonatkozólag a/, elszámolás a birto-
kosok és az állam között 5 év mulva okvetlen meg-
tartassak. 

5 ör. Minden egyes birtokos legyen feljogosítva 
arra, hogy u visszatérítendő összegből reá eső hánya-
dot bár mikor egy soinmúban lefizethesse. 

fi or llatalmaztassanak fel a városok, hogy belte 
ri'ilet. k lakosságára, a külterületek után rájok e6o meny-
nyiségből bizonyos részt az egyenes a<lók aranyában 
kivethessenek; ég pedig ugy, hogy a liázosztály adó 
minden frtja után 10 kr; a házbéradóra 25 kr; a ház-
inadik osztályú kereseti adóra 15 kr; a negyetlik osztá-
lyú kereseti adóra 5 kr, legyen kiróható. 

7-er A Koreának mindkét torkolata a töltés épi-
tési költségek terhére zsilippel látassék el; ugy, hogy 
a kurcáha élő viz legyen ereszthető. 

'V or. A Békéstől Apátfalváig terjedő ártéri terü-
let a közös teherviselés és közös véddem elvei alap-
ján egységes kormányzás alá vétessék. 

Ezen javaslat fölött 3 óráig tartó élénk eszme 
csere folyt; melyben a javaslat mellett a polgármes-
teren kivűl. Farkas Gedeon, Kristó N. István, és Sze-
der János, a javaslat ellen pétiig Kátai Pál beszélt 
legtöbbet. 

Szokás szerint Udvardi Sándor se állta ki szó 
nélkül; össze beszélt tornyát bárányát; mire a pol-
gármester kénytelen is volt megjegyezni, miszerint 
nem érti, hogy volta kép mit akar mondani az érde-

mes képviselő ur. Bizony jó magan sem értettem; de 
tán magának Udvardinak sem volt arról semmi sejtelme. 
Csakhogy — hiába — beszélni „muszáj-4; inert hát 
inegvagyon irva, hogy: „az ösztön ellen rugódozni 
neui lehet." 

Annál jobbau kitett magáért Kátai Pál uram; a 
ki avval kezdte, hogy legokosabb lesz, ha az egész 
6 millió frtot maga az állam viseli; mert hiszen mind-
nyáján az állam polgárai vagyunk, s a kormánynak 
és törvényhozásnak kötelességo benünket védelmezni. 
Törvénybe iktatta azt, — ugy mond — még 1840-ben 
a halhatatlan Gróf Széchényi István, hogy 22 láb víz-
nél magasabbat az érdekeltség nem köteles megtartani, 
ha feljebb árad a Tisza, akkor legyen rá gondja az 
államnak; már pedig a mi töltéseink 22 lábra ki vol-
tak építve, ha elégteleneknek bizonyultak, ám csinálja 
nagyobbra az állam, d« csak a maga kasszájának rová-
sára. De ha már az érdekeltségnek kellene is a ter-
het viselnie, akkor se igazság, hogy csak ez a vidék 
legyen terhelve; mert megmondta azt, a polgármester 
még főkapitány korában, hogy ha elszabadul a viz a 
világosi hegyekig meg so áll; a világosi hegyekig eső 
terület tehát bele tartozik az érdekeltségbe. A hegye-
ket azonban — feltűnő nagy lelküséggel — még ő 
se kívánta bevonni. 

Igazán mulatságos dolog volt hallgatni ennek a 
város atyának bölcs okoskodását, mely majdnem egy 
óra hosszáig föltartózhatlanul áradt ajkáról. Ha*zta-
lau figyelmeztette a polgármester, hogy okoskodásában 
már messze elcsapongott a tárgytól; ő biztosította a 
polgármestert, hogy ínég csak ezután jön a java, hát 
csak legyen türelemmel. A java azonban — egészen 
elveszett a derültség hangos zajában, melyet a derék 
város atya beszéde fbiidézett. (Az általános derültség-
ben csak B. tanácsnok ur nem osztozott; a ki a mel-
lék szobában szent áhítattal hallgatta Kátai és Udvardi 
beszédei, s keserves könnyeket hullatott a „szegénv 
nép" nagy terhei miatt; mintha bizony soha se hal-
lotta volna hírét a kereseti adó préselésnek, s 
mintha nem ő volna az a Pilátus, a ki dárdásai által 
sorba feszítteti keresztre a szerencsétlen adóhátralé-
kosokat. 

Szeder János a föliratban kifejteni kívánta, hogy 
Szentes város határának legnagyobb része már 1855-ben 
védgát által volt biztosítva; s igy nem volna igazságos, 
hogy Szontosváros határa egyformán osztozzék a te-
herviselésben azon területekkel melyek a szentesi gá 
tak építéséhez nem járultak. Azt kívánná tehát, hogy 
Szentes város határának azon része, mely már 55-ben 
védve volt, ii mostani gátépítés költségeibe ne része-
süljön, hanem csupán a gátfentartás költségeiben osz-
tozzék. Ezen indítvány fölött beható vita fejlődött ki, 
egyfelől az indítványozó, másfelől a polgármester és 
Farkas Gedeon között. A polgármester azon vélemé-
nyének adott kifejezést, hogy a Szentesváros által fen-
tartott régi gátak értéke a lűjudatió alkalmával a szen-
tesi birtokosok javára beszámítandó lesz; mig Farkas 
Gedeon azon nézetben volt, hogv ez a kérdés majd 
csak az 5 év mulva bekövetkező végelszámolásnál le-
het napirendre hozható; ezúttal azonban teljesen érin-
tetlenül hagyandó. 

Érdekes diseussio volt még a Kurca zsilip kér-
désében. Kátai Pál urain tigv találta, hogy felesleges 
volna az államot a felső Kurca toroki zsilip kiépítésé-
vel terhelni; hiszen elég volna már az államnak az, 
ha a 6 niilliócskát a nyakába hagyhatnánk; aztán meg 
minek is volna a Karcába élővíz, igaz, hogy a mostani 
poshadt viz egy kicsit büdös, de ám azért nem kell 
Anyáskodni; lám Csongrádot körül folylya a Tisza, 
mindamellett 73-ban nagy cholera volt ott is; Oroshá-
zának meg nincs Kurcája, mégis sokan haltak el az 
1831-iki a cholerában ott is. A 73-iki cholera Szente-
sen nem a kurcaparti utcában, hanem a nagyvölgyben 

szedte áldozatait. Hiszen ott van Ázsia, nincs ott hire 
se a Kurcának, még is onnan jő hozzáuk a cholera, 
no meg a keleti pestis. Summa summárum ne terhel-
jük ezt a szegény államot a zsilip épités költségeivel; 
vau annak baja ugy is elég. 

Ezen ékes 4dictio azonban nem hatotta meg a 
közgyűlést; — a képviselő testület — Sze-
der János hatásos felszólalása után — a bizottság ja-
vaslatát a zsilipre vonatkozó részében is elfogadta, va-
lamint elfogadta egyébb tekintetekbeu is, csupán a 
házosztály, házbér és kereseti adókra kirovandó há-
nyadra nézve tett némi csekély módosítást. 

Az tilés végén Udvardi még a felett zengett si-
ralmas jerémiadot, hogy a kormánybiztosi javaslatban 
adminisztratióra 50 ezer frt van előirányozva. No már 
ő ezt nagyon fájlalja, mert a társulati tisztviselők fi-
zetését sokalja; indítványozza tehát, hogy az 50 ezep 
frt bél 20 ezer frt töröltessék, illetőleg a fentartási költ-
ségekhez csatoltassék. A polgármester sietett szó llót 
felvilágosítani, hogy hiszen a régi társulatok adininist-
ratiója jóval többe került 50 ezer frtuál; Farkas 
deon is megjegyzé, hogy az 50 ezer frt csak combi-
nált összeg, s a majdan foganatba veendő szervezés 
fogja megmutattatni, hogy voltakép mennyibe kerül 
az administratio; most tehát ez ügyet bolygatni nem 
lehet. Szeder János arra utalt, hogy Udvardiból csak 
a személyes bosszú vágy által felköltött irigység be-
szél; sietett is őt megnyugtatni, hogy hiszen ne busul* 
jon nem lesz ám az 50 ezer frt egészen a Sima Fe-
renc uré. 

Erre aztán Udvardi sem tudott eadentiát inon-
d*ni ;sa közgyűlés a Szeder János humoros megjegy-
zésének hatása alatt derülten oszlott szét. 

A folytatólag inájns 1-én tartott közgyűlés tanács-
kozása elég csendes mederben folyt: csak a dikeió-
zási viszketegtől neki szilajult Kátai Pál uram 
árult el ismét áprilisi észjárást, midőu a jegy-
zőkönyv hitelesítésnél vissza akart térni a 6 milliós 
ügy tárgyalására s erőnek erejével elakarta beszélni, 
a mi tegnapról még a begyében maradt. A polgármes-
ter azonban megzavarta ezt az ártatlan mulatságát, ki-
tanítván őt arra, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésnél a 
már meghozott határozatok bolygatásához nincs joga. 

A napi rend előtt a polgármester előterjeszté, 
hogy az alispán utján a csángók betelepítésével foglal-
kozó országos bizottság részéről Szentes város közön-
sége is felszóilittatott az iránt hogy nem volna — e 
hajlandó néhány csángó családot elhelyezni A polgár-
mester az Ügyhöz méltó meleg szavakkal ajánlotta e 
felhívást a képviselők figyelmébe; s minthogy az idő 
rövidsége miatt nagyobb tevékenység kifejtésére nincs 
tér és alkalom fölhívta a jelenlévő képviselőket, hogy 
nyilatkozzanak, nem volnának — e hajlandók néhány 
csángó családot birtokaikon elhelyezni. A felhívás 
élénk viszhangra talált, nyomban több képviselő kije-
lenté, hogy hajlandó csángó testvéreink befogadására; 
e nagy lelkű ajánlkozók nevét a főjegyző azonnal jegy-
zékbe foglalta, s a polgármester egyszersmind tudatta, 
hogy hasonló ajánlkozások nála és a főjegyzőnél má-
jus 2-ig bejelenthetők lesznek, mire a lakosság dob 
szóval is figyelmeztetni fog. Kristó N. István, Szeder 
János egész lelkesültséggel szóllottak e tárgyhoz s 
8 utóbbi azt sürgeté, hogy a város, mint erkölcsi tes-
tület is fogadjon magához néhány csángó családot; 
azonban a polgármester a legnagyobb sajnálkozással 
jegyezte meg, hogy a város ihost a legjobb akarat 
mellett se helyezhetné el a betelepülőket igy e rész-
ben kizárólag egyesek nagy Jelkínégére van utalva. 

Önody Lajos főjegyző hivatkozva egy — a lapok-
ban megjelent fölhívásra, melyben a hazai közönség 
élelmi szerek adományozására kéretett fel, s hivatkozva 
arra, hogy legközelebb ismét 800 csángó fog itt át-
utazni, azon indítványt tevé,hogy az emiitett £00 csán^' 

HTiseinlÉét e^y fáznál. 
— Uottzt^ly, — 

Irta; S. F. 
Csapó Sándor itr csak Mariska vallomása után 

jött ki egészen sodrából. 
— Hát titeket csakugyan átokul adott nekem az 

istenV mondá az apa, 8 elkeseredve nézett előtte álló 
szép két leányára. Uh csak volnátok ruták, hogy sen-
kinek se kellenétek. 

— Apám! az istenért mit beszélsz!? kiálta Er-
zsike könnyükre fakadva. 

Csapó Sándor urat azonhan most már gyermekei-
nek könnye nem inditá meg. Az elkeseredés és két- 1 

ségb. e. és, mely pillanatokkal elébb lelkét kinozá és ; 
elméjét zavará, egyszerre haraggá kavarodott lelkében í 
és kemény szemrehányást tett gyermekeinek, kik szé-
gyent és gyalázatot hoznak az ő fejére. S mig az in-
dulat vihara le nem zaji tt a nyugalmában és békes-
ségébén megzavart apa lelkében: hasztalan volt a két 
leány sírása és kérése, mert Csapó Sándor ur felháborodva 
beszélt éa járkált fel s alá a szobábvn. nem látta ő 
gyermekeinek könnyeit és nem hallotta azok kérő 
szavát. 

Istenem, pedig hát az a két leáuy valóban nem 
volt oka az eseményeknek Mit tehettek Ők arról, hogy 
szépek, hogy kedvesek és szeretni valók voltak. 

Egy félóráig tartott amíg Csapó Sándor ur ma-
gát megöléssel, hivataláról való lemondással, gyerine 
ktinek, az ő szereli esetlenség okozóinak elkevgetésével, 
főid alá bujással, szóval egy gyáva erélytelen ember 
tehetetlenségével fenyegetődzött, s azután kimerülten 
dőlt gy székre és az egymás nyakába borult siró két 
leányhoz fordulva kérdé, hogy: ha a bajt megcsinál-
tatok, 1 át mondjátok meg, hogy most mit tegyek? 

Mariska Irma grófnő mellett sok komolvságot és 
határozottságot sajátított el. Nagy kék szemeiből — 
melyek apja haragos és elkeseredett arcán csiigtek — 
ki lehetett olvasni, hogy ő tudja, liogy mit kell apjá-
nak tennie; de ő a kisebbik levén, Erzsikéjé volt az 
első szó, tehát hallgatott. Erzsike pedig szelid, félénk 
leány volt, s remegett apja elkeseredettség, és haragja 
miatt és néma maradt. 

— Megvert az isten veletek! mondá Cnapó Sán-
dor ur. Pedig dehogy verte, dehogy verte! Oly szép 
és jó leányok, mint Erzsike ég Mariska voltak mindig 
áldása és boldogsága egy családnak. 

— De apáin, mi ártatlanok vagyunk1 mondá sze-
líden Erzsike. 

— Mit ér az nekem, ha mégis nyakamon a baj; 
Es most már nem törődném vele, ha az a két őrült 
agyon lövöldözné is egymást ha a poklok mélységes 
fenekére mennének is; de mit fog szólni a grófné? 
Még azt fogja mondani, hogy az én leányom elcsábí-
totta az ő fiát. 

E szavakat oly hangosan mondta Csapó,Sándor 
ur, hogy a harmadik szobába is elhallatszott. Es épen 
ezen szónál lépett a szobába Pécely grófné. 

— Legyen nyugodtan barátom! azt nem fogom 
mondani, mondá a grófné, mert az ön leánya egészen 
ártatlan fiaui meggondolatlan elragadtatásában. 

Csapó Sándor urnák azonhan a grófné megnyug-
tató nyilatkozata mellett sem szolgált megnyugtatására 
és örömére a grófné megjelenése; mert mégis okának 
és pedig nagy okának kell annak lenni, hogy a grófné 
hozzájok megy, ily váratlanul és épen a szerencsétlen 
dolgok tárgyalásának pillanatában. 

Csapó Sándor ur lehorgasztott fővel sietett az 
urnő elé. 

— Eljöttem, mondá a grófné, Mariska felé for-
dulva, hogy önt megpereljem, amiért a kastélyt minden 
szó nélkül elhagyta; se Irmának sem nekem nem szólt 
semmit. 

— Nem mertein méltóságos asszonyom, szólt Ms 
riska: nem akartam fájdalmat okozni annak, ki csalá 
duuknak megváltója lett. 

— Tudok mindent s azért önnek haza hell ve-
lem jönni, mondá a grófné és kastélyomat többé en-
gedelmem nélkül el ne merje hagyni! A grófné egy 
znya szemrehányó hangján beszélt. Mariska szelíden 
közeledett hozzá és csókolta tneg a grófné kezét ki 
barátságosan nyújtotta azt felé. 

— Egyikért azért jöttein, hogy ezt a szökevényt 
haza vigyem és a másikért azért jöttem; mert a mai 
tiszti ülésen láttam, hogy önt mélyen elkeserít; a mér-
nök és ispánnak hirtelen történt távozása. E;i tehát 
megakarom önt nyugtatni; mert hiszen önök annak 
ami történt nem okai. Még borzasztóbb történhetett 
volna, ha Erzsike akár az egyik akár másik kérőhöz 
hozzá megy. 

Erzsike lelkéről,egy nehéz kő szakadt le a grófné 
szavainak hallatárk. Es Csapó Sándor uradalmi szám-
vevő ur is föllélegzett. 

— No és most ön búcsúzzon testvéreitől apjától 
és jöjjön velem; mert a barátnője nehezen várja monda 
a grófné jóságos hangon Mariskának, ki hirtelen sorba 
csókolta apját és testvéreit és most a grófnéval, kit a 
ház előtt várt a hintaja. 

— Ön rosz leány, mondá az uton a grófné; nem 
szabad lett volna szó nélkül távoznia. 

— Megijedtem, mikor a gróf nekem a vallomást 
tette és kerülni akartam őt örökre, hogy soha se le-
hessen alkalma ezt neki ismételni. 

— Csak ez a nemes és becsületes szándék ment-
heti önt előttem; de nem gondolt-e ön kisasszony arra, 
hogy ha kerüli is a gróf önt bárhol is legyen, feltalál-
hatja. Önnek ott kell lenni közel a grófhoz, s ha is-
métli szerelmi vallomását, ön mindig erélyesen eluta-
sítja. Ezt kívánom öntől kisasszony. 

— Örömmel teszem méltóságos asszonyom. 
(Folt. köv.) 



fogadására és azok részérő élelmi szer gyűjtése végett I berlini szerződésben elfogadott azon kötelezett 
egy bizottság küldessék ki. Mire Fóbja Ferenc megjegyzé, I ségét, hogy Örményország! 
liogy a főjegyző által említett fölhívás a már Páncso Bit: ió lenni! tehát ÍI nortá 
ván, lévő csángók részére kér élelmi szer gyűjtést. 
A közgyűlés Balogh János és Kristó N. István indit-
vánjára egy bizottságott küldött ki a végből, hogy az 
egész csángó Ügyben fölmerülő minden mozzanatot fi-
gyelemmel kisérvén a szügséghez képest a város ha-
tosba nevében belátása szeriut intézkedjék s esetleg 
javaslatokat tegyen; a bizottság tagjaiul: főkapitány, 
fojegysfl Pólya Ferencz, Sima Ferenc, Borbély Lajos 
pataki József, Pataki Imre és Soós Ferenc képviselők 
választattak meg. Több apróbb tárgy elintézése után felvé-
tetett a derekegyházi oldalon lakó tanyai gazdák azon 
kérelme, hogy az ott lévő 88 tanköteles gyermek ré-
szére egy tanyai isko'a építtessék, a törvény világos 
rendelete folytán teljesítendő lévén, a gazdássati szak-
osztály javaslata folytán Szamosközi Sándortól egy 
hold földnek 450 frtért ajánlott megvétele s a fölépí-
tésre árlejtés kitűzése egyhangúlag elhatároztatott; 
csupán a fölött fejlett ki éléuk vita, hogy az épület 
téglából vagy vályokból készittessék-e? A minden lében 
kanál Kátai Pál minden áron vályogból akart építkezni, 
m e r t — ugy mond — fölösleges luxus „kíibfil" csináltat-
ni házat, kiszolgál minket a vályog épület is. Azonban 
Szűcs Dániel és Kristó Nagy István erélyes fölszólalása 
után a közgyűlés a téglából való építkezést határozta el. 
(Csak azt sajnálom, hogy felnőttek számára is nem 
építenek egy „kftu iskolát; szivemből protegálnám 
Kátai atyánkfiát, hogy bejusson oda — tanítványnak). 

IIosszu és heves vita fejlett ki a felett, hogy a 
kongó úthoz föl nem használt nagy mennyiségi tégl 
után mennyi dijat követeljen a város. Ez ügyben tud-
valevőleg a város egy bizottságot küldött ki a vállal-
kozóval leendő alkudozás végett, e bizottság jelenté-
sében előadta, hogy a vállalkozóval egyeszségre lépnie 
nem sikerült, legcélszerűbb volna tehát elfogadni vál-
lalkozó azon ajánlatát, hogy a kérdéses téglák után és 
pedig a faltéglának ezrétől 1 frtot, a kisebb kongó 
téglának ezrétől 50 kr fizet. A vitában Mikec FerencSzeder 
János, Kristó Nagy István, Borbély Lajos, Kátai Pál, a váro-
si ügyész és a főjegyző vettek részt, s a polgármester 
javaslatára a vállalkozó imént jelzett ajánlata elfogad-
tatott ugyan, de azon határozott kikötéssel, hogy jövőre 
fal téglát égetnie nem szabad. Kandi vagyok azonban 
rá, hogv gyári berendezés nélkül — tehát tábori ke-
mencében, ho» és mikor tudtak téglát égetni a nélkül 
hogy abban nemcsak hogy faltégla, hanem köpönyeg-
tégla is ne maradjon? 

Végső tárgya volt a közgyűlésnek az clőfogato-
sok azon kérvénye, melyben a kataszteri munkálatok 
folyamán téliesített rendkívül terhes szolgálatokért némi 
javadalmazást kémek. A polgármester ajánlatára a ké-
relemnek hely adatván, az előfogatosok részére minden 
fogat után 25 frt, s igy összesen 250 frt jutalomdíj 
kiutalványoztatott. 

Ezzel a közgyűlés s vele együtt az én tudósítói 
lisztem ls véget ért. 

A viszontlátásra! 
Szentes, 18í<3. máj. 1. 

Julius. 

ban reformokat léte- } 
Bit; jó lenne tehát a portát eaeu kötelezettig 
beváltására szorítani, B e célból európai kon-
ferenciát hivni össze. Tehát a „beteg ember" 
fölött újra consiliumot tartanak a bölcs dokto-
rok; s nem szenved kétséget, liogy régi ló szo-
kás szerint ismét lefűrészelik valamelyik tagját. 
Szegény beteg ember, szegény Törökország; 
azt ugyan alaposan kiknrálják a doktorai ; csak-
hogy uem a betegségéből, hanem — Euró-
pából ! 

Mig az angol kormány Törökországban 
fogadatlan prókátorkodik, az alatt Amerikában 
az irlandiak fenik Anglia ellen a kést. Most 
ülésezett ugyanis Amerikában egy ir-oongres-
sus; mely az Anglia elleni küzdelem szervezé-
sével feglalkozott. Mem rémíti el azon vérig 
keserített embereket elfogott társaik példája, 
kiket egymásra ítéltet balálra az angol kor-
mány. Pedig az el fogottak száma egyre szapo-
rodik ; s ismét akadt köztük egy áruló, valami 
Dervine nevü merénylő, a ki fontos vallomá-
sok árán igyekszik életét megmenteni; vallo-
másai nagyon megkönnyitik az angol rendőr-
ség működését. 

Nálunk a Füzesséry-Verhovay ügy azzal ért 
véget, hogy a felek párbajosdít játszottak. Fü-
zesséry a levegőbe lőtt; Verhovay pedig el 
sem süté pisztolyát, s azután szépen kezet fogtak. 

Hanem Verhovay ellen saját választóke-
rületének, a ceglédi függetlenségi pártnak ne-
vében bizalmatlansági nyilatkozatot tett közzé 
60 választmányi tag. Erre Verhovay most nép-
gyűlés összehívásával felel. Általános kiváncsi-
sággal várják a népgyűlés eredményét. 

Meghívás. 
A szentesi polgári, iparos és gazdasági 

kör ipari szakosztálya f. hó 7-én, azaz hétfőn 
délután 5 órakor az egyleti helyiségben érte-
kezletet tart, melyre ezen szakosztály t. tagjai 
ezennel meghivatnak. 

Az értekezlet tagjai: 

1. Intézkedés az iparos tanulók felszaba-
dítására nézve, miután ezen jog gyakorlását a 
m. kir. belügyminisztérium az ipari szakosz-
tálytól megvonta. 

2. Egy kölcsön segélyző egylet alakítása, 
f> az iparos osztály érdekében. 
Szentes, 1883. május 2. 

Balázsovi ts Norbert 
szakoszt. elnök. 

halomban hevernek az üres hordók és ferschlagok és 
minden egyébb tárgyak, nemkülönben bognár és ács 
mesterek háza előtt halomban heverő faderekak aka-
dályozzák a közlekedést. A főkapitány most felhívta 
az illetőket, hogy az utcáról miudezen tárgyakat eltá-
volítsák, mert külöuben 50 frtig fognak b rságoltatni. 
Ez a bírságolás azokra is kiterjesztetik, a kik főkapi-
tányi engedély nélkül énitkezési anyagok lerakásával 
foglalják el az utcités akadályozzák a közlekedést. 

— TÜZ rendőri szempontból szintén igen üdvös 
dolgot szándékozik végrehajtani a főkapitányi hivatal, 
összeiratja ugyanis, a városban lévő fa és nád kémé-
nyeket s azután rendeletet fog kiadni az egyeseknek, 
hogy ezen kéményeket lehúzzák, s helyettök záros ha-
táridő alatt tégla kéményt építsenek. 

— Értesiti a közönséget Dr. Cukkerinan Soma 
orvos, sebész, szülész, miszerint a himlő elleni védol-
tást mindnn vasárnap délután végzi lakásán. Ajánljuk 
közönségünk figyelmébe. 

— Lopás cini alatt lapunk mult számában kö-
zöltük, hogy Berényi Imréné szentesi lakostól buzzát 
loptak el. E hirt mi megbízhatónak látszó forrásból 
merítettük; pedig voltakép nem volt igaz. A károsult-
nak jelzett asszony olvasván a rá nézve meglepő hirt, 
generális inquisitiót rendezett a kamrájában; s mert 
ugy rémlett előtte, miutha a zsákokból csakugyan 
hiányoznék néhány itsze gabona, rajta ment a csend-
őrségen, hogy teremtsék neki elő a tolvajt. Hasztalan 
capieitálták a jámbor asszonyt, hogy hiszen nem lop-
tak tőle semmit se; nem lehetett fejéből kiverni a 
dolgot mert — úgymond — nem szopta azt az ujjúból 
a „Szentesi Lap.* No hát nyugodjék meg a tisztelt 
asszonyság; mert íme kijelentjük, hogy lapunk félre 
volt vezetve, s amaz ominózus közUményt téves infor-
matívból származott. 

— Figyelmeztetjük a t. közönséget, hogy jövőre 
mi is meghonosítjuk a napi lapokból már ismerestes 
„kis hirdetéseku-et. E rovatban apróbb hirdetéseket 
az igtatási díjon felül 20 krért teszünk közé. Remél-
jük, hogy ezen uj intézkedésünk, a közönség részéből 
kellő méltatásban részesülend. 

— A csángó betelepítéssel foglalkozó országos 
bizottság megyénket s az alföldi nagy városokat meg-
kereste hogy a mennyiben az állani kincstár, birtokain 
az eddig betelepített csángóknál ez idő szerint több 
el nem helyezhető, s ennek dacára a hazatelepités iránt 
ország szerte megindult mozgalom folytán Bukoviná-
ból és Moldvából a mi csángó és székely testvéreink 
nagy számmal útra készen haza telepítésre várnak, an-
nálfogva, hogy az országban elhelyezhetők legyenek, 
az egyes városok ég községek nyilatkozzanak, hogy 
hány csángó család befogadására és munkával leendő 
ellátására hajlandó? Az országos bizottság ezen meg-
keresése megyénk községeiben általános viszhangot 
keltett. Szentes városánál már 15 család elhelyezése 
iránt jegyeztették be városunk egyes birtokossai magokat: 
ugyanis Sneder János 5 családot; Sarkadi Nagy Mihály 
2 családot; Mátéffy Ferenc 2 családot; Side Lajos 1 
családot; Nayv József 2 családot; Soós Ferenc 1 csa-
dot; Berényi Antal 1 családot hajlandó lakással és mun-
kával ellátni. Mindszentről írja levelezőnk, hogy ott f. 
hó 2-án délután tartott közgyűlésben egyhangú lelke-
sültséggel lett elhatározva, hogy a község 5 családot 
be fogad és nnnak megélhetését biztosítja. Az egyes 
birtokosok körében is mozgalom indult meg több csa-
lfa n r/ i i - i i 

Világ folyása. 
Arany időket élünk; immáron fölpirkadt 

az „örökl»ékéu-nek hajnala. Hetek óta erről 
zen«: ékes -/solozsmákat maid minden világlap; 
egy tudós professzor pedig könyvet ir róla 
íme, a miről annyit ábrándozott a kerek föld 
minden bővérű idealistája; a mi után annyit 
sóhajtozott az adózó nép — bekövetkezett; ki-
fent acél helyett a béke olajága van a hatal-
masok kezében. 

S ezt a pompás állapotot mind a hírneves 
„hármas szövetség- csinálta. Eleintén azon törte 
a fejét minden hivatott és „született" politikus, 
hogy voltakép ki ellen irányul az az ármányos 
s'.övUség; sorl>a rémítgették vele az „éjszaki 
medvét- és a francia köztársaságot, s midőn 
azok mosolygó ábrázatot csináltak az ijesztge-
téshez, akkor aztán meg bölcsen kisütötték a 
diplomata urak, hogy a szövetség célje egyedül 
a béke biztosítása s nz általános lefegyverzés. 

Nosza kapott ezen az eszmén a francia is; 
hát ha csak békét akarnak, ugy ide azzal a 
kontraktussal; legyen a szám páros, beáll a 
szövetségbe Franciaorzzág negyediknek. Innét 
van most már az a nagy béke-áradozás; ezért 
van bőséges keletje az olajágnak. Előttünk ez 
az egész komédia ugy tűnik fel, mint mikor 
tolvajt kergetnek, s a hajsza közben maga az 
üldözött is vetélkedve harsogtatja, hogy: „elébe, 
lógjátok meg.* Csak az a kérdés, hogy a sok 
buzgó békcapostol között melyik a furfangos 
tolvaj? 

A hidegvérű ánglius nem nézhette soká 
ezt a jámbor mulatságot; egy kis hideg zu-
hany nyal szolgált tehát az örvendező diplo-
mata uraknak, az örmény országi kérdés alak-
jában. Emlékezetbe hozta ugyanis, hogy a sze-
gény Törökország még mindig nem teljesité a 

Meghívás. 
A szentesi 4K as népkör f. évi május 6-án 

d. u. 2 órakor saját helyiségében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel 
meghívatnak. 

Szentes, 1883. Apr. 19. 
Pólya Ferencz 

körelnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk mai szamahoz fél Iv melléklet van 

csatolva. 
— A megyei árvaszéki elnöki állásra pályázni 

fognak Megyaszay Károly jelenlegi helyettes elnök, 
Belicay Tamás árszéki ülnök Csongrádról, Onody 
Géxa és Aradi Kálmán Szentesről. 

— Vasutügy. A félegyházi böldi révi vasut ügye, 
mindinkább látszik közeledni a valósuláshoz. Mint la-
punk egyik közelebbi számában irtuk Csongrádról 
egy küldöttség járt fönn Budapesten Hieronimy Karoly 
vasuttársulati igazgatónál, hol kérték a kérdéses va-
sútnak mielibbi kiépítését: Ilierouimy Károly igaz-
gató akkor megígérte, hogy a kellő áldozatok meg-
hozatala esetén a vasut építéshez még ez évben hozzá 
kezdenek- Mult hó 29 én pedig az ügvuek bővebb 
megbeszéllése végett, Hieronimy Károly Budapestre 
föltáviratozta a csongrádi vasutügyi bizottságot. Még 
azonban a bizottság eljárásának eredményéről értesí-
tést nein kaptuuk. 

— EskÜVÖ f. hó 3-án délután tartá esküvőjét 
Nyiri Uerason jó hírnévnek örvendő fiatal kereskedő 
Halász Szabó Lidia kisasszonnyal, Halász Szabó János 
ur kedves leányával. Szivünkből kívánunk ez uj pár-
nak zavartalan boldogságot. 

— A szentesi ref. egyháztanács a mult ülésé-
ben tárgyalta és fogadta el az uj egyházi törvények 
alapján elkészített szabályrendeletet. A szabályrendelet 
előttüuk még ismeretlen, annyit tudunk róta csak, hogy 
a főgondnok részére — mely méltóság eddig egészen 
ingyen viseltetett — 30 drb arany tiszlelet dijat ál-
lspit meg évenkéut. Készüukről a szabály rendeletnek 
ezen pontját feltétlenül helyeseljük, mert ugy tartjuk, 
hogy ez által a főgondnoki állás becse van emelve és 
az iránta való érdeklődés inkább biztosítva van. 

— Utcáink rendben tarthatasa érdekéből régóta 
nagyon is kiváuatos intézkedést adott ki f. hó 3 án a 
városi főkapitányi hivatal. Ugyanis évek óta megbot-
ránkozására szolgált az utcán járó kelőknek, hogy 
kereskedések előtt, különösen a járdák mentén egész 

egyese 
birnak jelentékenyebb ingatlannal, sem a községnek 
nincs számbavehető közvagyona, ennek dacára egy-
hangúlag mondta ki, hogy 1 csángó családot nem csak 
befogadni de %nnak eltartásáról is gondoskodni hajlandó 
mind addig, mig ennek a családnak megélhetése ma-
gán szorgalom által biztosítva nincs. 

— Meghívás. „A szentesi kereskedő ifjak önképző 
és segé'yzŐ egylet" rendes tagjai ezennel meghívatnak 
e hó 10-én esti 8 órakor tatandó közgyűlésre mely a 
szentes és vidéki takarékpénztár gyüléstermében fog 
megtartatni. Szentes, 1883. május ho 1-én. Kugler Jusz-
tin idl. elnök Schleier István idl. titkár. Tárgysorozat: 
1. Az alapszabályok megvitatása. II A tisztikar és 
választmány megválasztása. 111. Indítványok. 

— Az ipartörvény revisiója cím alatt városunk 
szülötte Heltay Ferene bud;ipasti hirpapiró egy ko-
momoly tanulmánnyal irt 2<>G lapra terjedő könyvet 
irt. E müvében fiatal szerző nagy alapossággal "tár-
gyalja a magyar ipar viszonyait s az ebből származó 
hátrányokat s önálló javaslatokat tesz az ipartörvény 
reform, állására nézve. Heltay Feiencezen munkájáról 
a hazai napi lapok s az iparügyekkel foglalkozó szak 
lapok igen elismerőleg emlékeztek meg. A mű ára 
1 frt 50 k. megrendelhető Kilián Frigyes könvvárusnál 
Budapesten. E jeles muukát melegen ajánljuk iparo-
saink figyelmébe. 

— papunk zártakor vesszük a hirt Csongrádról 
hogy a csongrádi vasutügyi küldöttség — mely 
lapunk vasutügy cimü hírében van említve, — 
Hieronimy Károly vas?it-igazgatóval megkötötte a 
szerződést egy Félegy háza-csongrádi szárnyvonal 
kiépítésére. A föltétel az, hogy Csongrád a maga 
határában ingyen földet tartozik adta; Kü-Szál-
lás szintén Uirtozik ingyen földet adni és kap egy 
jelrakodót s az esetre, ha az osztrák-magyar ál-
lamvaspálya-társuUit Csongrádtól - böldi-révig épí-
tené ki a vasatat, köteles Csongrád a jelenleg or-
szágútid szolgáló gátjait a társulatnak átengedni; 
a társulat pedig kötelei ennek viz felöli oldalát tég-
laburkolattal ellátni, egyszersmind a gát mellett a 
mentett oldalon országutat sajátítani ki Ezen szer-
ződés a vasuttársulat és Csongrád város képviselő 
testülete jóváhagyásának föltétele mellett köttetett 
meg, s miután a jóváhagyás mindkét részről kéti 
séqtelen, igy a Félegyhaza-csongrádi, illetve böld-
révig vezetendő vasut építésének ugye körűlbelől 
befejezettnek tekinthető 

Felelős szerkeszlő és kiadó tulajdonos: 
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h i r d e t é s e K . 

Hirdetmény. 
A derekegyházi oldalon felállítandó ta-

nyai iskola munkálatainak árlejtés utjání ki-
adása elhatároztatván, ennek megtartására ha-
táridőül f. május hó 7-én d. e. 9 órája, Szen-
tes város tanácstermében tűzetik ki, mire a 
vállalkozni kívánók 10°/o bánompénz letétele 
mellett meghivatnak. A feltételek Mikecz Fe-
rencz tanácsnoknál hivatalos órákban megte-
kinthetők. 

Szentes, 1883. május 2. 
Mikecz Ferencz 

tanácsnok. 

É R T E S Í T É S . 
Alólirott tisztelettel hozom tudomására a 

n. é. közönségnek, miszerint 

= férfi-szabó üzletemet = 
(Kispiae, Lövi Lajosné asszony házából) — 
Magyar József tanácsnok ur I. t. 259. számú 
házába tettem át, ahol elvállalok minden a 
szakmámhoz tartozó öltözeteket a legalsóbb 
árakon gyorsan és izlésteljesen elkészíteni 

Midőn erről értesítem a n. é. közönséget, 
nem mulaszthatom eí, hogy az eddigi szives 
pártfogásaikért köszönetemet nyilvánítsam, a 
melyet jövőre ia kérve, maradok tisztelettel 

C S Á K 1 Ó Z S E F 
férfi-szabó. 

Értesítés. 
Alulírott tisztelettel értesiti a nagyérdemű 

közönséget, hogy 

férfi- és gyermek-kalap üzletét 
a vásártéri „huszár-korcsma* közelében (Papp 
Istvánné-féle ház) saját házába tette át, hol 
elfogad minden e szakba vágó czikkek készí-
tését ugy kalap-javitásokat és tisztításokat. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogá-
sát kéri tisztelettel 

S z o v a J á n o s , 
kalap készítő. 

Üzlethelyiség változtatás. 
Van szerencsém a n. é. közönségnek tu-

domására hozni, hogy a piactéren, a szentesi 
takarékpénztár házában eddig volt 

liszt- és főzelék üzletemet 
saját házamba, Turzó és Kádár urak szom-
szédságába tettem át, mely alkalommal 

átváltoztattam, s miután eddig is, minden tö-
rekvésem oda irányult, hogy a n. é. közönség 
bennem helyezett bizalmának megfeleljek, ezen 
tul is igyekezni fogok azt olcsó árak és pon 
tos kiszolgáltatás mellett továbbra is kiér-
demelni. 

Egyszersmind bátorkodom a mostani legol-
csóbb liszt-áraimat a kővetkezőkben jegyezni. 

Királyliszt: 00. 0. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
árak: 25. 23.22.21.20. 19. 18. 17. 16. 

szitált kenyérnek való 13 kr. 
Szentes, 1883 april 24. Tisztelettel 

WHIXEH rAH HAS. 

Legjutányosabb árak. 
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ÜZLET MEGNYITÁS. 

FÜSZERésRÜVIDÁRÜ Ü Z L E T E M E T 
a nagyutcában az Oblatt-féle szeglet-házban dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy prőba-vásárlits hltal arról 
meggyőződést, — miszerint szakmámba vágd cikkeimet 
a l e g j u t á n y o s a b b áron adom. 

Tisztelettel 

L I G E T I ÁRON. 
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Melléklet a „Szentesi Lap" 17. számához. 

Felhívás a hazai közönséghez 
az 1885. évben Budapesten tartandó ,,országos 

átalános kiállítás" érdekében. 
Közel negyven éve, hogy nem volt az ország 

fővarosában iparkiállitás és husz éve, hogy nem ren-
deztünk Budapesten gazdasági kiállitást. 

Ez idő alatt ugy az ország egyes városai, minta 
külföld is sűrű egymás utánban rendeztek kiállításokat, 
melye ken a hazai termelők csaknem kizárólag hazafiui 
kötelességérzetükben vettek részt, mert csak kivételes 
esetekben várhattak oly anyagi előnyöket, melyek a 
hozott áldozatokkal aránkban állottak. 

Most, midőn átalánossá kezd válni az a meggyő-
ződés, hogy a hazai ipar fejlesztése legfontosabb és 
legsürgősebb feladataink közé tartozik, a hazai ipar 
állapotával, termelési képességével és hiányaival ala-
posan és rendszeresen meg kell ismerkednünk. 

A hazai ipar — legtöbb ágában — már ma is a 
a fejlettség oly fokán áll, hogy szükségleteinket a ha-
sai ipar termékeivel fedezhetjük. 

Magyarország iparának azonban eddig nem volt 
még egyetlen alkalma sem, hogy készítményeit teljes 
áttekinthetőséggel, alkalmas helyen és időben a fogyasztó 
közönség egész tömegének bemutathatta volna. 

Egyik legfontosabb feladatunk ennélfogva a hazai 
fogyasztó közönségnek iparunk számára való meg-
hódítás és a versenyző külföldi termékeknek lehető 
kiszorítása; ezt azonban leginkább ugy érhetjük el, ha 
rendszeres, átalános kiállításban feltüntetjük a nemzet 
sziuc előtt azt, mivel rendelkezünk. 

E czélból az 1885. évben Budapesten, az ország 
fővárosában, mint a társadalmi, értelmi, anyagi és for-
galmi erők központjában, országos átalános kiállítás 
fog tartatni. 

A kiállítás általános, azaz nein kizárólag ijxirkiál-
litásy hanem gazdasági és állatkiállitással, nem külömben 
közoktat'isiigyi, művészeti stb. tárgyak kiállításával kap-
csolatos lesz. 

A kiállításnak ezen átalános jellege lehetővé teszi, 
hogy közgazdasági és közművelődési helyzetünk egész 
terjedelmében feltárassék. Elő képben feltüntethetjük 
e kiállításon az ipar relatív helyzetét és fejlődésének 
aránylagos fokozatát, egybehasonlitva a mezőgazdaság, 
valamint a művészet állapotával. 

E kiállításon alkalom fog nyílni arra, hogy az 
ipar könnyen felismerhesse, mennyben és hol nyer-
het a mezőgazdaság és művészet részéről támogatást 
és viszont. Az iparos fol fogja találni azon forrásokat, 
melyeket az ország mezőgazdasága nyújthat neki a 
feldolgozásra szükséges nyersanyagok alkalmas beszer-
zésekor, holott eddig ebbeli igényeinek kielégítésénél 
talán a külföldhöz fordult. A földmives, az állatte-
nyésztő, a gazda viszont közelebbről fogja látni a 
hazai ipar termékeit és sok esetben csodálkozni fog 
azon, miért nein szerezte be eddig is szükségleteit az 
ország iparosainál Az ismeretek tágulása kölcsönösen 
oda fog hatni, hogy a belföldi termelés és tevékenység 
piacza kibővittessék, a belföldi forgalom nagyobbodjék 
és hogy a hazai ipar es a hazai termelés saját hazájá-
ban állandó piaezot biztosítson magának. 

A kiállítás főczélja ennélfogva a magyarországi 
kézmű- és gyáripari tevékenységnek, valamint az ezek-
kel kapcsolatos művészeti törekvéseknek hű képét 
nyújtani, a létező iparfejlesztési intézményeket feltün-
tetni, javítani és ujabbakat létesiteui. 

Czélja továbbá, liogy a műveszetnek és a tudo-
mánynak az iparra és technikára való alkalmazását é8 

ennek ez irányban való befolyásait lehetőleg teljes és 
áttekinthető képen is feltüntesse és o befolyás nyomán 
keletkezett gazdasági változásokat a czikkek értékére, 
az elárúsitásra és kereskedésre vonatkozolag tisztán 
kimutassa; továbbá hogy az ország mezőgazdasági, 
állatteny- sztési, erdészeti, báuyászati viszonyait feltün-
tesse; s végre, hogy az ország egyes vidékeit termelő 
és előállítási képességükről közelebbről felvilágosítsa, 
az ennek folytán nótán keletkező öntudatos kezdemé-
nyezéseket támogassa, a támogatásra és fejlesztésre 
váró iparágak felvirágzását előmozdítsa, s a létezőnek 
fejlődésére, annak megismertetése által alkalmat szol-
gáltasson s átalában, liogy a jövőbe vetett bizalmat 
minden körben megerősítse. 

E cél előmozdítása végett az anyag és technoló-
giai feldolgozás szerint rendezendő csoportokban a 
kiállítás lehetőleg teljes, áttekinthető képet fog nyujtani 
a gazdaság, erdészet, bányászat állapotáról, az illető 
iparűzésről s az annak rendelkezésére álló eszközök-
ről. a nyers anyagoktól kezdve a legtökéletesebb inű-
ipari részletekig. 

Mindezeknél fogva hazánk anyagi jólétének emelése 
érdekélten teljes b zalomiwd reméljük, hogy Magyarország 
közönsége a 'ertnelés minden ágában élénk részt veend az 
1 Htifi. évben liuda/Mixten megtartandó kiállításon. 

Kifejezve ebbeli reinéuyüuket, a kiállítás sikeré-
nek érdekében már most egy nagyfontosságú kérés-
vei fordulunk a kiállítani szándékozó közönséghez. 

A kiállítás sikerének, valamint abból az országra 
háramlandó anyagi előnyök érdekében kérjük a kiál-

lításban részt venni szándékozókat, a gyakorlati mű-
ködést tartsák ezem előtt, hogy arra igyekezzenek, mi-
szerint iparunknak és gazdaságunknak életrevalóságát, 
gyakorlati értékét és használhatóságát ismertessék 
meg, s ne kivánják egyes szokatlan, rendkívüli, talán 
magában véve igen érdekes, de a gyakorlati életben 
kevésbé elterjedt tárgyaknak kiállittatását. 

Nem a renkivüliségek, a sajátlagossságok meg 
ismertetése fog hasznára válni az országnak és magá-
nak a kiállítónak, hanem az, ha be tudjuk bizonyítani, 
hogy állandó, használható munkát tudunk előállitani, 
hogy gondosan ápolt, egészséges és messze távolba is 
elszállítható ipari és gazdasági terményeinkkel kiálljuk 
a versenyt. 

Ez alkalommal azon jogosult reményünknek is ki-
fejezést adunk, hogy az ország vagyonosaid osztalyai 
iparkodni fognak iparosainknál oly végrendelteket tenni, 
melyek egyrészt a kiállítás díszítését képezhetik, másrészt 
iparosainknak alkalmat szolgáltatnak versenykésségük ki-
mutatására. 

Tudatjuk a tisztelt közönséggel, hogy a megtar-
tandó budapesti országos általános kiállításra vonatko-
zó mindazon közleményeket, a melyeknek ismerete a 
kiállítani szándékozóknak kívánatos, a legrövidebb idő 
alatt közzé teendjük. 

Addig is már eleve figyelmeztetjük a hazai kö-
zönséget, hogy a kiállítandó tárgyak bejelentésére határ-
idöii\ folyó évi dcein/ter hó 3l-ét tiiz'ük ki. 

Netalán kivánt felvilágosítások és értesítések 
egyelőre az 1385. évi budapesti általános kiállítás or-
szágos bizottságának hivatalos helyiségében (Budapest, 
Ferenc József-tér 6. 6z. a.J s később az Aradon, Bras-
sóban, Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Nagy-Vá-
radon, Fiúméban, Kolozsvárt, Miskolcon, Pécsett, Po-
zsonyban, Sopronban és Temesvárt alakítandó kerü-
leti kiállítási bizottságoknál, s végül a Budapesten, 
valamint a megjelölt városokon kivül iparilag jelenté-
kenyebb helyeken felállítandó helyi kiállítási bizottsá-
goknál szerezhetők. 

Kelt Budapesten, az 1885. évi budapesti átalános 
kiállítás országos bizottságának 1&83. évi április hó 
9-én tartott üléséből 

Matlckovits Sándor. Gróf Zichi Jenő, 
elnök. másodelnök. 

Felhívás. 
A „Bánj alva vidéki méJiészegylet* folyó évi 

janiim hó 2, 3, és 4-ik napjain Hódmező-Vá-
sárhelyen tartja meg a 3-dik alakulás tiszt-
újító s 8-dik közgyűlését, méhészeti kiállítással 
egybekötve. 

Felhívjuk azért a méhészet barátait, s a 
nagyérdemű közönséget, hogy ezen kiállítással 
egybekötendő közgyűlésünket, ugy személyes 
megjelenés, mint kiállítandó tárgyak bekül-
dése által minél nagyobb mérvbeu támogatni 
szíveskedjék 

Minthogy pedig a helyi rendező bizottság 
a gyűléskor tartandó táncvigalommal egybe-
kötve sorsjátékot is rendez; még pedig fele-
részben a Bánfalvavidéki méhészegylet, fele-
részben pedig helyi méhészeti érdekek előmoz-
dítása javára; nem mulaszthatjuk el alázatos 
kérelmünket intézni a nagyérdemű közönség-
hez, s kérjük, hogy nyereménytárgyak aján-
dékozásával s kiállítási tárgyaknak legkésőbb 
május 31-ig leendő beküldése által ugy egy-
letünket, mint a helyi rendező bizottságot 
megörvendeztetni szíveskedjék. 

A vasúti igazgatóságoknál mennyire le-
hetséges ugy személy, mint tárgyak szállításá-
nál kedvezmény eszközöltetik. 

A kiállítás a .Népkertben" leend. 
Jutalmaztatnak : 
I. Élő méhek. 
II. Méhlakok. 
III Méhészeti eszközök. 
IV. Méhészeti termények. 
Jutalmak: arany és ezüst pénzek, okleve-

lek A kiállitás tárgya lehet minden a méhé-
szet körébe eső eszköz, ha jelentéktelennek 
látszik is. 

Eddigi kiállításaink jó sikerét a nemes 
lelkű közönség buzgalmának köszönhettük — 
szabad legyen reménylenünk, hogy buzgalma 
ezúttal fokozottabb leend; s kérnünk hogy 
egyletünkbe minél számosabban belépni szí-
veskedjenek. 

Jelentkezhetni Bánfalván Mihályi Ágos-
ton pénztárnok urnái; a kiállitás ideje alatt: a 
kiállítási helyiségben, egyleti titkárnál, vagy 
a tek. Lázár István urnái szállásolt elnökségnél. 

Mély tisztelettel vagyunk 
Bánfalván, 1883. április 25. 

Nagy Zsigmond Kovács Imre 
egyleti titkár. elnök. 

Felhívás. 
A hód-mező-vásárhelyi iparegylet meghi-

vására a Bánfalvavidéki méhésxegylet az iss;{. 
évi közgyűlését Hm vásárhelyen tartja meg, 
mely közgyűlés ezúttal méhészeti kiállítással 
lesz egybekötve. 

A hm vásárhelyi iparegylet belátva az ok-
szerű méhészetnek gazdasági jelentőségét; fel-
adatának igyekszik megfelelni azáltal, ha ezen 
kiállitás rendezésével a méhészet felvirágozta-
tása érdekében munkálkodik, s meg van győ-
ződve arról, hogy közönségünk általában, de 
különösen a méhészettel foglalkozók törekvését 
méltányolandják, s közreműködésükkel a ki-
állításom részvétellel lehetőleg támogatni fogják. 

Ugyanazért íelhivatik városunk, s a vidék 
méhészettel, méhészeti eszközök előállításával 
s méhészeti termékek feldolgozásával foglal-
kozó közönsége, hogy a folyó évi junius 2. 3. 
és negyedik napjain Hódmezővásárhelyen ren-
dezendő méhészeti kiállításon minél nagyobb 
számban kiállítandó tárgyaival részt venni szí-
veskedjék. 

A kiállításon résztvevők jelentkezzenek 
folyó évi május 18-ig alólirott rendező bizott-
sági elnöknél, mely jelentkezésnél lehetőleg 
felsoroltatik a kiállítandó tárgyak és pedig a 
tűzbiztosítás eszközölhetése végett az érték 
megjelölésével. — A kellő időben jelentkező 
kiállítók elszállásolásáról, valamint mérsékelt 
díj melleti étkezhetéséről a rendező bizottság 
gondoskodui fog. 

E kiállítással sorsjátékkal egybekötött 
táncvigalom reudeztetik, mely sorsjáték nye-
reménytárgyai városunk közönségének, külö-
nösen hölgy-közönségének áldozatkészségéből 
van megszerezve, s a kiállított méhészeti cik-
kekkel együtt lesz közszemlére kitéve — Be-
lépti dijak a kiállításra a megnyitás napján 
20 kr , a következő napokon 10 kr, a táncvi-
galomra 1 forint. 

A tiszta jövedelem fele részben Bánfalva-
vidéki méhészegyletet illeti, fele részben pedig 
a helybeli méhészet fejlesztésére fordittatik. 

Amidőn a fentebbi felhívásunkkal a nagy-
érdemű közönséget megkeressük; van szeren-
csénk a napi reudet a következőkben közölni. 

Junius l-én, ismerkedési estély aa ipar-
egylet helyiségében, s a bíráló bizottság meg-
választása. 

Junius 2-án, délelőtt a bíráló bizottság 
működése, d. u. 3 órakor a kiállítás megnyi-
tása, este hangverseny a szentesi dal és zene-
egylet, ugy szinte a hm vásárhelyi iparos itjak 
dalegyletének közreműködésével; később köz-
zé teendő sorrend szerint az iparegylet helyi-
ségében. 

Junius 3-án, a kiállítás nyitva, — d e 9 
órakor a Bánfalvavidéki méhészegylet közgyű-
lése az iparegylet helyiségében, s a bíráló bi-
zottság jelentése, a bírálat eredményének ki-
hirdetése. — Este tánczvigalom (dongóbál) en-
nek szűnórája alatt a tárgyak kisorsolása az 
iparegylet helyiségében. 

A társas-ebéd d. u. 1 órakor. 
Junius 4-én, a kiállitás egész nap nyitva, 

este 8 órakor bezáratik. 
Junius 5-én, kiállítási valamint nyeremény 

tárgyak elszállithatók. 
A kiállított czikkek ért a rendező bizott-

ság a vasúton átvételtől a kiállitás bezárta 
után 48 óráig felelősséget vállal. — A vasút-
ról beszállítást, s ugyanoda visszaszállítást díj-
mentesen eszközli. 

A nyeremény tárgyak, melyek a kiálli-
tás befejezte után 14 napig el nem vitetnek, 
a rendező bizottság által elárvereztetik, s a 
befolyt összeg a fent jelzett méhészeti czélra 
fordittatik. 

Hódmezővásárhely, 1883 april 21. 
Launer Gusztáv Kovács Lajos 

r. b. jegyző, r. b. elnök. 

Jegyzet: Minden hazai lapszcrkcsztoséget kérjfik » kfizU-
mc'iiyek felvételére. A kiállitú-lm.ottság 

Vegyes hirek. 
— Kossuth levelei. Kossuth egyenkint válaszol 

mindazon törvényhatóságoknak, melyek őt <S*0 ik szü-
letés napja alkalmából üdvözölték. A szellemi üdesé-
get, az eszmék nagy tartalmasságát mindenki meg-
szokta már Kossuthnál az előre haladt agg korban, de 
ezúttal valóban bámulatos az a testi erő, melyet e 
nagy levelezés által tejesít egy aggastyán. Legújab-
ban ismét több megyének, és Arad város törvényha-
tóságának irt ékes leveleket Kossuth. Az Aradra irt 



levél, melyben Kossuth e városnak a szabadaágharcz-
ban való szerepéről s ezt követőleg a vértanuk ki-
végeztetéséről is megemlékezik, igy szól: Arad városa 
volt közéletem utolsó állomása a hazában. Onnan in-
dultam ki 34 év előtt a számkivetés keserves útjára, 
melynek végén idegen íöld ben adja meg a sir a hon-
talan vándor árva fejének, a mit tőle az élet megta-
gadott: a nyugalmat. Arad városa volt az első a távol 
haza városai közt, mely a hontalan vándor 80-ik éle-
téve betöltésének keserű poharát a szives megemléke-
zés mézével megédesité. Az ég legjobb áldásai jutal-
mazzák meg Arad városa tevékeny, munkás polgárait 
a vigasztalás alamizsnájáért, melyet az örömtelen öreg 
vándornak célt vesztett élete végén nyújtottak. — 
Az ősök kereszte^ iktattak állam czimerébe vérrel 
szerzett magyar hazának, mely ma is ország, de — 
fájdalom! — nem állam. Arad pedig a magyar Gol-
gotha. Legyen a honszabadság martyrjainak halálával 
megszentelt földjéuek minden porszeme termékeny 
honszeretetben, miszerint a polgárerények törekvése 
által igazoltassék a magyar szabadság diadalában, a 
mint a hit kitűzése által igazolva lett a keresztény 
vallás diadalában, a hogy a kereszt a föltámadás jel-
vénye. Amen! — Fogadja Arad városának közönsége 
nem érdeemkben, nem tehetségekben, hauem esak hű 
honszeretetben gazdag személyem iránt tanúsított, ke-
gyes jóindulatáért hálás köszönetemet. Kelt Turinban, 
Olaszországban, március 15-kén 1883.— Kosuth Lajos. 

— A házasság köve. Egy francia lap beszéli a 
következő furcsa történetet; 1882. ápril havában Iza-
bella és Paz infansnők Granadába utaztak, a hol min-
den nevezetes dolgot megtekintettek. Egyik sétájuk 
közben elvetődtek a „Sacro Monté" re, melynek sír-
boltjában őrzik szent Czeczila hamvait is. Sirja előtt 
két kő van, melyeket mint a „házasság kövét" és a 
„nem házasság kövét" ismeri mindenki. Az abbé, ki 
vezetőlil szolgált, elbeszélte a hercegnőknek, hogy a 
monda szerint az a lány, ki a házasság kövét megé-
rinti, egy év leforgása alatt férjhez megy. Az infans-
nők nevettek. „Nyúlj hát a kőhöz !u mondá Izabella 
testvérjének — s Donna Paz engedett a nógatásnak, 
megérinté a követ. E kis jelenet 1882 april 2 án folyt 
le, s 1883. ápril 3-án, tehát éppen egy évvel későb-
ben, jegyet váltott Paz herczegnő Madridban Bajor-
ország hercegével. Ha ez mindenkivel igy teljesülne, 
még talán tőlünk is többen vándorolnának a csuda 
tevő kő karolgatása végett. 

— Nagyszerű alapítvány. Jóny Tivadar, — ki 
minap halt el, 250,(XX) frtnyi vagyonának általános 
örökösévé a késmárki evang főiskolát nevezte végren-
deletében, oly megkötéssel azonban, hogy aa a hazai 
törvények által szentesitett protestáns önkormányzati 
joghoz ragaszkodni, annak engedelmeskedni tartozik. 
Ilyen tett nem szorul dicséretre! Sok ilyen buxgöférfit 
a hazának, az egyháznak ! 

— Agyonlőtte a kedvesót egy szobráncz-homoró-
ezi molnár kocsisa. E hó 14 én a két szerelmes vigan 
enyelegve üldögélt egymás mellett, mikor a sok incsel-
kedés közben a legény leemeli a falról a puskát és tré-
fából ráezéloz a leányra. „Lőjjek?" A leány oda se 
nézett, hanem kötődő hangon csak annyit felelt: „Nem 
tud azzal kend bánni — nem ostor a'!" E pereben 
elsült a fegyver s a leány ha'va rogyott össze. A go-
lyó jobb füle mellett hatolt fejébe. A szerencsétlen 
gyilkost félőrülten vitték a szobránczi járásbíróság bör-
tönébe. 

— Furcsa ok az öngyilkosságra. Egy Anguszt 
Kupke nevű sziléziai ember a minap felakasztotta ma-
gát; hátrahagyott levelében öngyilkossága okául a kö 
vetkezőket jegyzi meg: „Pár esztendeje azt a bolon-
dot követtem el, hogy a „Felicitas" betegsegélyző 
egyesületnél tagnak iratkoztam be. Halálom után 1000 
márkát kapott volna a feleségem; mivel azonban ezt 
az összeget csak akkor fizetik ki neki, ha én nem ön-
gyilkosság által múlok ki, feleségem pedig utóbbi idő-
ben érdemtelennek mutatta magát ama jótéteményre, 
elhatároztam, hogy megfosztom az 1(̂ 00 márkától az 
által, hogy magam vetek véget életemnek!" 

— A nihilisták III. Sándor cárhoz. Odesszából 
írják a következőt: A külföldön élö nihilisták e napok-
ban a cárhoz és családjához intő levelet küldtek, me-
lyet Alisszov Péter, a Genfben élő nihilista vezér irt 
meg. A levélben többi között ezek is vannak: „Mulas 
satuk, ünnepeljetek, koronázzatok ti öntelt gazok, ti 
telhetetlen tolvajok! Őrült táncot jártok, de saját sír-
jaitokon. A halál kőzzétek lopódzik nesztelenül álru-
hában; mikor nevettek, ő liangosabban nevet; ha gon 
golkoztok, ő melyebben gondolkozik; kegyetlenül, kér-
lelhellenül ép akkor fog benneteket elszólítani, mikor 
legkevésbbé vagytok rá elkészülve nem fogtok szaba-
dulni! A halul kibontotta fejeitek fölött titokteljes zász-
laját. A kőszobor vendég az ajtó előtt áll . . !u 

— Ritka öngyilkosság. Docsinán egy 12 éves fiu 
pénzt lopott; tette kiderülvén anyja fenyegetőieg erté 
sére adta. hogy majd meglakol ezért atyjától, ha haza 
jön. A fiu délután, eltüut hazulról, s másnap az erdő-
ben találtak rá, iszonyúan szétszaggatott holttestére; 
egy dynamit töltényt vitt el magával s azt testére köt-
vén meggyújtotta; testciiek maradványait darabonként 
szedték össze. 

— Az indiai népszámlálás. Az összes angol In-
diákon 1881. febr. 17-én volt az első rendszeres nép-
számlálás A roppant anyag feldolgozása egész mosta-
nig tartott és a számok melyeket a végeredmény fel-
mutat, valóban bámulatosak. Az angol-ind császárság 
összes területe 1.372,588 angol négyszögmértföld és 
253.891,£21 lélek !akja. Ennek a közel 254 millió 
embernek több mint negyvennegyedfél millió épület 
szolgál hajlékul, elkezdve a királyi palotáktól a félvad 
erdőlakók viskójáig. Város és falu 714,707 van. Nem 
szerint a lakosság igy oszlik el: 129.941,851 férfi és 
123.949,970 nő, tehát ép az ellenkező viszony, mint 
Európában,a hol a nők száma felülhaladja a férfiakét. 
Vallás szerint van Indiákon 187.937.450 bráhma-hitű, 
50.121,585 mohammedán, 6.426,511 természetimádó, 
3.418,834 buddhista 1.862,634 keresztyén; a többi szám 
apróbb szekták közt oszlik meg. A bráhma-hitüek közt 
van 13.730,045 brahmin, 7.107,828 katona-osztálybeli 
és 167.099,577 többi kasztbeli; a legalsó kasztban, mely 
a legnyomorultabb, legszegényebb teremtésekből áll, 
10.474,686 ember van. Egyes iparágakban is bámula-
tos számokkal dicsekszik India; lakik benne 4.639,167 
tejáros és baromkereskedő, 2.953,939 olajgyártó,2.283,631 
borbély s 2.053,080 fazekas. 

— Iszonyú rablógyiikosság. Tabon a következő 
hajmeresztő eset történt: Kiss József bábonyi lakos 
f. hó 17-én egy tabi kereskedőnét vitt a keszi vásárra. 
Miután az asszonyt visszavitte Tabra s kocsijáról a 
bevásárolt holmit lerakta, ugy este 7 óra felé haza 
indult. Útközben megtámadták s legelőször is egy ha-
talmas botütést mértek a fejére. A mindössze 27 éves, 
erőteljes ember kissé elszédült, de a gyeplőt nem bo-
csátotta el. Ekkor jobb kezefejét késsel hasították föl, 
bal karját pedig a szó szoros értelmében összetörték, s 
aztán fején és teste egyéb részein több késszurást ejtve, 
a kocsiról lerántották s arcai az ut mellett elterülő po 
pocsolyába taposták. Iszonyú munkájukat végezve, föl-
ültek a kocsira s a tengődi erdő felé elhajtattak. Nem-
sokára a vásárról hazatérő bábonyi lakosok észrevették 
a pocsolyában fuldokló embert s előbb a közel fekvő 
malomba, majd haza szállították, hol négy napi kinos 
szenvedés után meghalt agg szüleinek s fiatal özve-
gyének nagy bánatára. Mintha csak valami átok sulyo-
sodott volna e szegény családra. Folyó hó 12 én halt 
vörheuyben az oly szörnyű véget ért embernek egyik 
kis leánya, f. hó 16-án pétiig, tehát egy nappal az ő 
halála előtt, temették el kis fiát. A gyilkosoknak Né-
met-Dalmádnál nyomuk veszett. 

— A bukovinai magyarok közül ismét haza hoz-
nak vagy ezer főnyi csapatot pár nap alatt. Az intéz-
kedés sürgősen szükséges. Józsetfalván, honnan a múlt-
kor senkit sem hoztak el, mert a haza kivánkozók 
még rendezték ügyöket, sokan igen válságos helyzetbe 
jutottak az által, mert eladták mindenüket, munkára 
nem szegődtek, hanem várták, hogy elszállítják őket. 
Ezekre inség nézett volna. A hazatelepitést vezető bi-
zottság tehát, mely már a három szállítmány nyal be-
fejezettnek hitte feladatát (a további intézkedésekre 
tudvalevőleg egy más bizottság vau alakulóban) e hó 
24-én még egy ülést tartott Somsieh Pál elnöklete alatt, 
s elhatározta, hogy a hazakívánkozók közül a legsze-
gényebbeket elhozatja. Pénz eddig körülbelől 6ü;000 
frt gyűlt be; vau tehát útiköltségre, de az a baj, hogy 
hajlék és munka nincs számukra. Felszólítást intéznek 
tehát a hatóságokhoz, községekhez és egyesekhez, a 
végből, hogy csángókat alkalmazzanak a munkára. 
Később azután ezeket is Pancsova vidékére viszik, 
mert a fő az, hogy az egész bevándorló tömeg együtt 
maradjon. A szekeres gazdák inár útban vannak; ösz-
szesen szá'.kilenc család, kiket Erdélyben mindenütt 
szívesen fogadnak, s ellátják útravalóval a hosszú es 
nehéz útra. A legnagyobb rész Istensegitsből való, né-
hány család Hadik fal várói. Harminckilenc szekérrel és 
85 lóval jönnek Besztercén, Tekén, ^zászrégen ben 
szintén szívesen fogadtik a hazatérőket. Vezetőjük 
Miklós István istensegitsi gazda, ki értelmes ember s 
talpra esetten válaszol az üdvözlésekre. Szekerén nagy 
nemzeti lobogó van melyre a felesége hímezte rá „Isten 
scgits„. Maros Vásárhelyre e hó 25 én délután értek, 
s a székely város a leguagyobb szívességgel fogadta 
őket. A polgármester elébök ment, a tűzoltók is kivo-
nultak, s gondoskodtak élelemről, takarmányról bőven. 
Jóizü vacsorát rendeztek számukra Egyik utasnak, 
kinek harmadik lova Besztercénél kidőlt, 64 frtot gyűj-
töttek össze. A másnapot is Vásárhelyen töltötték, hogy 
kipihenjék az egy heti fáradságos utat. E hó 27-én 
kora reggel men/ek tova. Eleségen kivül minden csa-
lád még 5 frtot is kapott. A további éjszakákat Maros-
Ludason, Envedon, Gyulafehérvárit, Déván stb. töltik. 
— A Szent László-társulat, melynek egyik feladata a 
keleten lakó magyarok gyámolitása, e hó 26 iki ülésén 
szintén a beköltöző magyarok ügyével foglalkozott. 
Göndöcs Lajos fővárosi igazgató tanitó, ki az egyik 
hazatérő csoportot vezette, négy csángó fiiut hozott 
magával tanulni. A főváros kettőről gondoskodik a 
másik kettő nevelésére pedig a társulat 400 frt évi 
összeget szavazott meg s gondoskodni fog, hogy később 
valamelyik katholikus intézetben helyeztessenek el. 
Az elnöklő Schlucli Lőrinc püspök emlékezetbe hozta, 
hogy évek elütt a társulat ezer frtot szavazott meg a 

Magyarországba letelepítendő első szekely községnek 
iskola és templom építésére. Most tehát kétezer frtra 
egészítettek ki ezt, s rögtön kifizetik, mihelyt az épít-
kezést megkezdik. 

— Napoleon Louls herceg, Napoleon Viktor her. 
ceg öcscse, mint párisból irják e hó 26-án tette le az 
éreteégi vizsgálatot Sorhonneban. A véletlen ugy akarta, 
hogy Paul Bert a pap és arisztokrata gyűlölő politikus, 
ki egyúttal tanár, legyen a vizsgáló bizottság elnöke. 
A hallgatóságra kellemetlenül hatott az a gyűlölet su-
galta gáncsoskodás, melylyel Paul Bert az olasz király 
nővérének fiát erőnek erejével meg akarta buktatni. 
A természettanból olyan kérdéseket intézett hozzá, 
melyek a tudományos világban vita tárgyát képezik s 
mikor a herceg a létező nézetek egyikét előadta nem 
épen udvariasan támadt rá és adott uj kérdést. Az 
algebrában folytonos közbeszólásaival annyira megza-
varta a herceget, hogy ez nem volt képes feladatát 
megoldani, mig nevelője nem intette, hogy ne törődjék 
az elnök közbeszólásaival, hanem kezdje elülről és 
végezze be. Be is végezte aztán jól. — A történelem-
ből azt kérdezte: „Tudná-e megmondani, I. Napoleon 
hány embert vitt mészérszékre uralkodása alatt." Louis 
herceg hallgatott. „Nem tudja? 600,000 franciát és 
800,000 főnyi ellenséget ölt meg husz év alatt, tehát 
annyiszor gyilkos, a hány egy frankja van egy másfél 
milliomos embernek" s a hallgatóság már zúgolódni 
kezdett, mire Paul Bert azt mondta: „Mindezekre em-
lékeztetni kell a fiatal embert, hadd ismerje családjá-
nak bűn lajstromát!" — Még nincs eldöntve, vájjon 
Louis herceg egyetemi vagy katonai tanulmányokra 
fogja-e magát adni. 

— Egy szegedi emigráns sorsa Amerikában. A 
Szegedi Napló irja : A szabadságharc után idegenbe 
menekült hazánkfiai között, mind egy évtized óta évről-
évre tapasztaltuk, számosan vannak olyanok, akikről 
hosszú idő után csak akkor hallunk hirt, midőn meg-
halnak. Különösen az utóbbi időben sürün érkeznek 
olyan tudósítások, hogy itt és itt egy magyar emigráns 
meghalt. Tegnap Szegedre, az itteni rendőrséghez érke-
zett egy ilyen tudósítás Saint Louis Missouri amerikai 
városból, Diehm Ferdinánd osztrák-magyar konzultól' 
ki egy Német József nevü szegedi e.nigrans életéből 
irja a következőket: Német József szegedi emigráns 
1882-ben meghalt Amerikában. Német 1840-es évek-
ben az osztrák seregnél szolgált, majd a szabadság-
harc kitörésekor átcsapott Kossuth seregéhez. Kossuth-
tal együtt menekült Amerikába. Német Magyarország-
ban nős volt, azonban elvált feleségétől, ki később 
egy Fay nevű festőhöz ment nőül Szeged környékén. 
Az hírlett, hogy az asszony 15 évvel ezelőtt meghalt. 
Német Józsefnek egy Imre nevű öcscse maradt Ma-
gyarországon, kinek Budapesthez közel kell valahol 
élnie. S miután a levél mindezeket elbeszéli rátér a 
tulajdonképeui tárgyra, hogy az elhunyt magyar ottani 
családi és vagyoni viszonyainak rendezése végett arra 
az okmányra volna szükség, mely a Német és felesége 
közti elválást igazolja. Bővebben nincs ismertetve a 
szegedi ember sorsa. Csak még azt j«'gyzi meg a le-
vél végül, hogy az illetőnek, ki a kérdéses okmányt 
megküldi 12 dollár biztosíttatik. 

Itélat a nagy nihilista pörbsn. A Szent-Péter-
váron tárgyalt nagy nihilista pörben e hó 18 án hajnali 
négy órakoi hirdette ki a törvényszék az ítéletet. Ötöt 

| akasztófára ítéltek, a többiekre is sulyoe büntetést mér-
J tek. Kötél általi halálra ítéltettek: Gracsevszky, Bog-
• danovics (Kobosev,) Szlatopolszki, Buzevics, Flalalov 
i és Klinenkó: élethossziglan kényszermunkára: Stefa-

novics és Ivanovszkája. A többiek szintén kényszer-
űi nukára ítéltettek s büntetések tartama tizenöt és 
husz év közt váltakozik. A vádlottak nyugodtan éi 
minden meglepetés nélkül hallgatták végig Ítéletüket, 
és a kihirdetés után megölelték egymást. Midőn az 
Ítélet a közönség tudomására jutott, szívszaggató jele-
netek folytak le a csarnokban. Csak Buzevics anyja 
fogadta az Ítéletet nyugodtan és sietve távozott a tör-
vényszék épületéből. April 23 iki táviratok tudatják 
Pétervárról, hogy Bogdanoviis-Kobozevet felakasztot-
ták, Buzevicset pedig főbe lőtték. 

— Asszony zendülés. A „Bajai Figyelő" irja: 
Hogy G. polgártársunk felesége boldogabb hazába köl-
tözött, ez egészen közönséges dolog; nem közönsé-
gesek azonban azok a körülmények, melyek közt a 
boldogult temetés végbe ment. A koporsót kivitték a 
temetőbe,a pap elmondta az imádságot a maga rendje 
szerint; ekkor azonban váratlan események történtek. 
Az összes halott-kísérő asszonynép, mintha csak pa-
rancsszóra tenné, egy csapatba tömörülve roliaut a 
gyászoló férf ellen. „Te gyilkos, a ki halálra sanyar-
gattad a feleségedet," — zúgtak a neki bőszült ama-
zonok, — „takarodsz innen, te alávaló!" G. uram fér-
fiúi méltósága érzetében csak mosolyogta az asszonyok 
támadását, de vesztére. Mert ekkor az ellenséges tá-
bor megkezdte a lövöldözést: rögök, kődarabok, mint 
a záporeső hullottak az asszony kezekből. Végre 
is emberünk nem tehetett egyebet; megfutamodott. 
Utánna az asszonyok, űzték, hajtották egészen be a 
városba. Igy állottak busszut a bajai amazonok egy 
társnőjükért, a kit szerintök a férfiúi zsaknokság jut-
tatott kora sírba. 




