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Ma harmineznégy éve szenvedett mártír 
haláig a tizenhárom aradi vértanú. 

Évtizedeken át elborult lélekkel, fájda-
lomtelt szívvel ünnepeltük meg e gyászos 
napot ; melyhez ama sötét időknek szomorú 
emléke a kegyelet kötelékeivel csatolja e so-
kat hányatott nemzet hazafias érzületét. 

Egy — dicső múltban és keservekben 
egy iránt gazdag nemzet gyásza, egy ez-
redév viharait átszenvedett nép könnye szen-
telte ünneppé e napot; s mig egy magyar 
él e véráztatta földön, addig élni fog a ma-
gyar Golgotha emléke, hogy kiapaJhatlan 
kútforrása legyen a honfiúi lelkesed 'snek, 
melyből erőt merítünk e hazáért nemcsak 
élűi, hanem meghalni is. 

Ám azért nyugodtan alhatják sirálmai-
kat az aradi gyásznap dicsőült martirjai. Ha-
láluk nem volt hasztalan áldozat, melynek 
nyomára a feledés homálya borul ; a sza-
badság magasztos eszméjét pecsételték az-
zal meg, — azon eszmét, melvet keblünk 
mélyében szent örökségkép mindnyájan meg-
őrizénk. 

S ez eszme már is kezdi ülni diadalát. 
A népfönség nagy elve immár tényleg ér-
vényesült; a magyar állameszmét a trón is 
tiszteletben tartja; tekintélyünk napról nap-
ra növekszik a müveit világelőtt, s közel az 
idő, midőn teljesen elfoglaljuk megillető 
helyünket a népek nagy családjában. 

E tudat mérsékli fájdalmunkat, melyet 
nemzeti vértanúink szomorú halála támasz-
tott keblünkben. A sajgó sebet lassanként 
behegeszti az idő gyógyító balzsama ; — a 
veszteséget még élénken érezzük ugyan, s 
szivünkben oltárt emelünk a kegyeletnek; 
de enyhito hatással van reánk ama biztató 
remény, hogy vértanúink sirján egy szebb 
jövő virága fakad. 

Az aradi gy«ásznap után hosszú s nehéz 
idők következtek ; a sanyaruságnak és lealáz-
tatásnak kinteljes évei. Idegen zsoldosok vérig 
gyötörtek bennünket, s fenékig üritteték ve-
lünk a keserűségnek ürömpoharát. 

Alkotmányunk elkoboztatott; ezredéves 
jogaink lábbal tapodtattak, s az üldözött ma-
gyar már valóban „nem lelte hónát a ha-
zában * 

E nehéz megpróbáltatások után végtére 
mégis derengeni kezdett az alkotmányos sza-
badság hajnala. Az eszme, melyért az aradi 
vértanuk elvérzettek, utat tört magának a 
trón zsámolyához; s a népek sorsát intéző 
gondviselés lassanként felénk forditá a fejdelem 
szivét; a kölcsönös bizalmatlanság enyészni 
kízdetr, s az engv-sztelődés szelleme fátyolt 
igyekszik borítani a mult fájdalmaira. A bán-
talmakat, melyet egy el nem ismert ural-
kodó nevében ellenségeink kegyetlen szív-
vel okoztak, már rég megbocsátá nemzetünk 
a fölkent fejedelemnek, kinek atyai szive 
nincs többé elzárva híí népei előtt. 

S hála a Mindenható kegyelmének a, 
királyi szó nyomában ma már nem halál 
leszen, hanem föltámadás. 

íme, az alföld Metrópolisa, a hullám-
sírba temetett Szeged, a fejedelmi akaratnak 
köszöni uj életre ébredését. S azt a gyászt, 
mely Arad nevéhez fűződik, ellensúlyozza 
az a mélyen érzett hála, melyet Szeged 
föltámasztásáért mindeu igaz magyarnak táp-
lálnia kell. 

Az engesztelődés munkáját e nagymü al-
kotása immár betetőzte; s midőn néhány 
nap múlva ide érkezend a koronás király, 
hogy az újra teremtett Szeged látásán gyö-
nyörködtesse atyai lelkét, hiv magyarjai 
részéről bizonyára csak a hála és szeretet-
teljes ragaszkodás érzelmeivel találkozand. 

Es ez jól is van igy. Ha fejedelem és 
nemzet vállvetve működik e haza fölvirág-
zásán, akkor a szabadság mártírjainak szel-
leme ki lessz engesztelve; és joggal elmond-
hatjuk, hogy: 

- . . „ annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfagyva bár — de törve nem — 
El nemzet e hazán !u 

Hogyan éljünk? 
Kis városnak kevés szellemi munkása 

van. A ki van is, nem hivatásból csak kö-
telességből dolgozik, s a terhes napi munka 
elvégzése után többnyire se ereje, se kedve, 
hogy szakmáját tanulmányozza, abban ma-
ira is előbbre haladjon, s annak hatását iro-
dalmilag vagy a társadalomban éreztesse. A 
terhes napi munka mellett egyéb oka is van 
a hátramaradásnak. Kis városnak se sajtója, 
se olvasója, se hallgatóközönsége nincsen 

A kisvárosi lakos nagyobbrészt csak — 
vegetál vagy van foglalkozása, vagy nincs. 
Ha nincs foglalkozása, akkor dologtalanul 
vegetál, ha van foglalkozása, akkor dolgo-
zik és ugy vegetál. Reggel hozzáfog mun-
kájához, folytatja estig, közben táplálékot 
vesz magához, este pedig lefekszik, hogy reg-
gel újra kezdje, a mit félbehagyott. — A 
vasárnap kivétel; akkor délelőtt istennek 
szolgál, délután pedig szórakozik ugy, a hogy 
teheti és a milyen a természete. Egyik ott-
hon iszik és kártyázik, másik a korcsmában 
iszik és kártyázik. A ferbli a leggyakoribb, 
azonban olykor preferáuez is )átszatik — 
Igy folyik le az élet. 

Ez nem tréfa A kisvárosi polgár való-
ban így él. Természetes tehát, hogy az if-
júság élete sem különbözik az öregekétől. 
Legfölebb anynyiban, hogy az öregek ke-
vesebbet, az ifjak ellenben többet isznak. 

Jól van ez igy? Semmiesetre sincs jól. 
Az elmék elparlagosodnak, az ész begyöpö-
södik. az erkölcsök elfajulnak a lelkesedés 
kivesz miuden szebb és jobb iránt, a ke-
délyek eldurvulnak, mindeu nemesebb tö-
rekvés magára marad, sőt kigunyoltatik. kö 
vetkezéskép mindez a társadalom sülyedését 
fel tarthatatlanul előidézi; a műveltség elő 
haladását megakadályozza; megveti alapiát 
a nemzet és az állani sorvasztó betegségének. 

Hála az égnek, a mi városunk egyáta-
lán nem ama kis városok közzé tartozik, 
melyek társadalmi életének szomorú és sivár 
képét itten hiven lerajzoltuk. 

Városunkban, — daczára, hogy ez is, 
mint az alföldi városok legtöbbje par excel-
lence gazdasági város, lakosainak legnagyobb 
része földmiveléssel, jószág-tenyésztéssel és 
semmi egyébbel nem foglalkozva éli le azt 
a f>0 — 70 esztendőt, a mit e bolygón — 
nem tudva, honnan jött? hová megy ? — is-
teni bölcs végezésböl eltölt: várositokban a 
szellemi é.'et mindenesetre magasabb színvonalon 
áll Városunk lakosságának legalsóbb rétegei 
is — azonfelül, hogy a magyar ember már 
a természettől egésséges észszel, jó felfogás-
sal van megáldva — a tűrhetőn keresztül 
vitt iskoláztatás folytán birnak bizonyos meg-
különböztető szellemi értékkel. Iparos osz-
tálya is a műveltségnek kiválóan magasabb 
fokán, úgynevezett gazda osztálya pedig, a 
lakosságnak e tősgyökeres, tekintélyes ré 
sze csaknem egészen ott áll, a hol sok he-
lyütt maga az intelligenczia. De mindenek 
felett in teli igen cziánk, azaz lakosságunknak 
szellemi munkával hivatásszerüleg foglalko-
zó része — bár nem arány — szerinti — 
valóban oly tekintélyes szánni, s valóban 
oly miveltséggel dicsekedhetik, hogy bár-
mely hasonló nagy alföldi városéval bát-
ran kiállja a versenyt 

Es ez igy van jól. Egy — egy ily gaz-
dag, egy — egy ily népes, tiszta magyar 
városra, minő Szentes is, a nemzeti művelt-
ség fejlesztésében nagyobb feladat vár. sok-
kal több kötelesség néz; a nemzeti művelt-
ség történetében nevezetesebb szerepre van 
hivatva, mint holmi kis város, melyeknek 
anyagi tehetségök sincsen, de szellemi té-
nyezőik is hiányoznak, hogy hivatásukat 
kellően betölthessék. 

Minden ember anyit ér, a mennyi anya-
gi és szellemi ereje van. Még a ki nem tud-
ja is ezen igazságot, meghajlik elő te, és 
ösztönszerűleg siet eleget tenni neki, köve-
telményeinek megfelelni. Az egyik lelki kin-
cseket, a másik — és a legtöbb — földi 
kincseket igyekszik magának szerezni. Vagy 
egyikre vagy másikra okvetetlenül szükség 
van, hogy sulylyal birjunk az életben, az 
emberek közt, a társadalomban, az államban. 
Az egyik emberről tudjuk, hogy van pén-

ze, löldje, de nincs esze, képzettsége művelt-
sége : mindegy, már nézzük valamire, mert 
az egyik tekintélyt : az anyagi erőt már mer-
szére/te. A másikról tudjuk, hogy igen okos, 
képzett müveit ember, de nincs neki sem 
pénze, sem földje, sem marhája. Mindegy 
már megadjuk neki a tisztességet; elismer-
jük sulylyal bírónak, men megszerezte a 
másik tekintélyt: a szellemi vagyont, a 
képzettséget, műveltséget Melyik előbbre 
való, melyik többre becsülendő, e kérdés 
— szerintünk — nem enged vitát : o szellem 
mindenesetben uralkodik az anyag fölött. I) * 
kétségtelenül legjobb, ha a kettő együtt 
vau; legderekabb dolog ha pénzűnk is van 
eszünk is van; haegy-kétjforintért, valamint 
egy kis észért nem kell átküldenüuk a szom-
szédba. 

Erre az észre, képzettségre műveltségre 
törekedni nemcsak a gazdag embernek jó, 
jó a szegény embernek is, s megszerezni két 
ségkivül könyebb, mint egy-egy ezer hold 
földet. Mennyivel inkább kötelessége töre-
kedni rá egy egész városnak, egy egész nem-
zetnek; töiekedni arra, hogy attól a szelle-
mi színvonaltól, a mely más városokat, ille 
tőleg nemzeteket fölemel, virágzóvá, gazdag 
gá de mindenesetre különbbé tesz, ne ma 
radjon el ; sőt azt a szinvonalat meghaladni, 
s a versenyből diadallal kikerülni minden 
erejét kifejtse! 

Ez feladatunk nekünk is; több; köte-
lességünk! kötelességünk önmagunk és anern-
ze'i közművelődés iránt, mely semmi esetre 
nem nézné közönyös szemmel, hanem igenis 
fájdalmasan, ha egy ily nagy és gazdag al 
földi magyar város, egy egész vidéknek köz-
pontja, most már majd megye-székhely te-
hát egy egész megyének vezérvárosa, köz 
és társadalmi életére né ve odasülycdne, ahol 
holmi kis város fetreng. Ha meg van anyagi 
tehetségünk, ha azon kivül is rendelkezünk 
minden eszközökkel, ha nem állunk a mű-
veltségnek alautos fokán, és ha már annyi 
szem néz reánk, töltsük be hivatásunkat, 
ugy amint kell Ne mondhassák még ellen-
ségeink sem, hogy Szentes csak éléskamra, 
a honnan búzát árpát és kukoricát lehet 
kapni ; ne mondhassák, hogy Szentes tes-
pedő életet folytat, hogy nem törekszik szel-
lemi előhala 'ásra, nem érdeklődik szellemi 
élvezetek iránt 

A nevelésügy terén megteszi városunk 
a magáét; megtesz minden tőle kitelhetőt. 
A mi még hiánvzik majd meghozza az idő 
és a buzgalom. Lesz löldmives és lesz talán 
ipar-iskolánk is. Vannak különféle huma-
nisztikus és közművelődési egyleteink is. 
bátran dicsekedhetünk vele Van olyan is, 
a mi a szomszéd városokban nem mindenütt 
van. Van casino-egyletünk, van polgári ipa-
ros és gazdasági kör, iparos ifjainknak kép-
ző és segélyző egylete, van jótékony nőegy-
let, van dal és zenekedvelő-egylet, ügyvédi 
kör sat. De hiányzik még egy. 

A savoir vivre. (Ezt azért nem írjuk ki 
mindjárt magyarul, hogy eenki meg ne ne-
hezteljen. E kis közbevetéssel elérjük azt, 
hogy a t. olvasó gondolkozni fog a fölött, 
hogy mi hiányozhatik hát. és azalatt beszö-
kik abba gondolatba, hogy csakngyan hiány-
zik valami ) 

Megmondjuk most már hát magya-
rul is. 

Hiányzik a társadalmi elevenség, az ér-
löktetés. a szellemi mozgás, a rugékonyság 
az az éber tevékenység, mely ugy a kez-
deményezésre hivatottakról, mint Szentes 
müveit közönségéről alkalmas lenne teljesen 
elhárítani az érdeklődésieknség, a szellemi él-
vezetek iránti közöny gyanúját; hiányzik ne-
künk vidám, mozgalmas életünk, a hol ke-
délyünk elevenen tartatnék folytonosan, a 
hol lökünk a szép jó és igaz táplálékait nyer-
hetné szakadatlanul; a hol az unalmas őszi 
és téli esték magányai helyett emberek em-
berekkel találkoznának, különböző társadal-
mi osztályok szivgyönyörkedtető és nemes 
bitő alkalmukon egymás között elvegyülhet-
nének; egymást megismernék és— pletyka, 
irigység s ácsánkodás helyett — kölcsönösen 
nagyrabecsülní megtanulnák. 

A dal-egylet és a zenekedvelők egylete 

az első mely megteszi a kezdeményezést e 
téren Üdvözöljük érte! Müveit közönségünk 
bizony i.yal jelét fogja adni, hogy bir ér-
dekkel a számára fáradsággal és áldozattal 
készítendő szellemi élvezetek iránt. — Hátha 
a kaszinó-egylet, a társas-összejövetelek e 
kedves helye, mely tagadhatatlanul uagy 
űrt tölt be társadalmi életünkben, követni 
fogja őket? Miért ne rendezhetne a casinó, 
e 180 tagu egylet, kik közül 113 intelligens 
emberből áll, afféle egyszerű, családias fel-
olvasó és szavalati estélyeket, a hol a tudo-
mányok különféle ágaiból, nemzeti történel-
münkből irodalmunkból, művészetünkből ér-
dekes dolgokkal megismertetnék közönsé-
günk egy igen nagy részét, mely — miután 
könyvet soha nem vesz és olvasni is csak 
nagyon ritkán olvas — mindezeknek úgy-
szólván elemi ismeretei nélkül áll és száll a 
sirba — S miért ue utánozhatná az idén is 
e példát a 48-as kör, az iparos-és gazdasági 
kör ? Mért ne akadnának itt is hivatottak, 
kik népies hangon, könnyen megérthetőn 
okos, hasznos, kinn az életben is értékesít-
hető felolvasásokat tartanának? — S miért 
ue tarthatna bálon kivül a nőegylet is es-
télyeket? SŐt a nőegylettől várnók e nem-
ben a legimpozánsabbat . ! A nőegylet meg-
hívása képes lenne egy-egy jeles írónkat, vagy 
művésznőnket Budapestről alkalmas időben 
megnyerni; s ezek mindenesetre gyakorolná-
nak közönségünkre oly vonzerőt, hogy az a 
nőegylet pénztárának is jótékony lenne. Vagy 
ha a nyári évadbau közönségünk a színház 
iránt oly meleg párfogást tanúsított, miért 
ne támadhatna fel halottaiból a szini műked-
velő társulat alakításának szép eszméje? Sőt 
midőn egy Cegléd, midőn egy Csaba meg-
bírta, nekünk sem lenne tán nagyon korai 
az állandó színház — vagy legalább egy di-
szes színházépítésének kérdését magunk kö-
zött megpendítenünk. 
Foglalkozzunk azonban e kérdésekkel necsak 
mi az újságpapíron, hanem a hivatottak is 
kinn az életben, s foglalkozzék maga a kö-
zönség is. Nem kell megelégedni azzal, hogy 
more patrio pipafüst közt végigbetűzzük a 
legderekabb eszmékkel, legéletrevalóbb ja-
vaslatokkal megrakott cikkeket, s aztán szint-
oly lelkiismeretes nyugalommal visszategyük 
az asztalra a türelmes ujságlapot. 

De mi hisszük, hogy akadni fognak a 
hivatottak között lelkes kezdeményezők. Akad-
janak is. Agitáljanak, lelkesítsenek, lépjenek 
érintkezésbe városunk befolyásos egyéneivel, 
kik minden szépért és jóért lelkesülni tud-
nak. Ne riasszon vissza senkit közöny vagy 
kicsinyes kétkedés ; nagyobb célnak tesznek 
vele szolgálatot! De miután egy fecske nem 
csinál nyarat, s egy két. önzetlen ember leg-
jobb törekvése is hajótörést szenved, ha terhes 
munkájában magára hagyva, támogatást nem 
talál: hivatkoznunk kell a közönség jó érzé-
kére és értelmiségére, hogy tudni és teljesí-
teni fogja önmaga iránti kötelességét itt is. 
Mutassuk meg, hogy nem vagyunk afféle 
kis város, hogy Szentes igazán vezérvárosa e 
megyének a társadalmi, a szellemi téren is ! 

Az országos ref. közalap léte-
sítése. 

Minden hitfelekezet rendelkezik nagyobb 
tőkét képviselő közalappal avégből, hogy a 
szükséghez képest saját hitfelekezeti céljaira 
minden időben meghozhassa a kellő áldoza-
tot és ez által boldoggá, virágzóvá tehesse 
az egyházi életet: Magyarországon azonban 
a ref. egyház, mely több mint két millió 
lelket számlál eddig semmi közalappal nem 
rendelkezett, s igy ha az ország valame-
lyik vidékén egy szegény kis ref. eklézsia 
volt, mely az egyházi élet fundamentomául 
nem volt képes saját erején templomot és 
iskolát építeni, rendesen ugy kellett neki 
össze koldulni a templom és iskola épitésé-
re szükségére pénzösszeget és ha nem ritkán 
ez nem sikerült és nem kerültek nemes lel-
kű pártfogók: — az ilyen szegény kis egy-
házak temjílom és iskola nélkül nemritkán 
szétküldöttek és elnyelettek a más hitval-
lású nagyobb és gazdagabb egyházak által. 

Hogy tehát lövőre Magyarország egy 
ref. egyháza se legyen kitéve a szegénység 



miatt az elpusztulásnak: a ref. convent el-
határozta egy országos ref közalap létesíté-
sét. Ily közalap létesítése valóban égető 
szükség volt; mert mindnyájan láttuk, hogy 
mig, ha a rom. kath. egyházak meg szorul-
tak, a gazdag püspökségek és káptalansá-
gok röktön ott voltak a segítséggel. 

Az evangelicus egyháznak hatalma se-
gítsége a Gusztáv Adolf egylet, mely ezen 
hitvallás céljainak előmozdítására milliók-
kal rendelkezik. Csak a ref. egyház volt sze-
gény, esak annak nem volt semmi közalap-
ja. csak annak a szegény apróbb egyházai 
szorultak koMulásra. ha fenaknrták magukat 
tartani. 

A ref. egyházi életnek lelkes napjai 
ezen a szomorú helyzeten segíteni kívántak 
és elhatározták az orszftgos ref. közalap lé 
tesitését és pedig oly alapon, hogy ehez az 
országos közalaphoz, h*v/zá kell járulni a ma 
ga filléreivel az ország miden ref. hívőjének. 

A szentesi ref. egyház is életbe fo/ja 
léptetni e célból a megadóztatást .Minden 
egyháztag -át fogja fizetni közalapra, 
egyházi adójának, vagyis akim-k van két frt 
adója, az 10 krt fizet, de nincs elzárva a 
m-mes adakozási készség elől sem az ut; 
mert a ki többel bir, hogy többet adjon és 
akar is többet adni, adajának 50|(,-án fölül is 
áldozhat nemes célra. 

A szentesi ref. egyház hivei a napok-
ban tizedenkint fognak behívatni, liogy ön-
kényt nyilatkozzék ki-ki, hogy mily évi 
adóval kíván az országos ref közalaphoz 
hozzá járulni 

Iíiszilk hogy a szentesi ref. hivők egész 
lélekben átérzik nagv fontosságát e«rv orszá-
gos ref. közalap létesítésének és ha bőkezűek 
nem lesznek is. de nem maradnak fukarok 
midőu az ő áídozatkéazségöktŐl is függ. 
hogy Magyarország eirvetemes ref egv háza 
virágzó, gazdag és boldog legyen. 

Midőn tehát e helyen is felhiviuk a 
szentesi helv. hitv hívőket c nagy és ne-
mes cél iránti vallásos buzgalomra, nem mu 
hisztilatjuk el. hogy ide ne iktassuk a ref 
convent által e tárgyban az ország ref 
egyházaihoz kiadott remek felhívást, mely a 
következőképpen hangzik : 

Felhívó fízázít! 
a niagyarttrszáqi ret eqgház /tin ihez, nz orszá 

qo$ ref. egyházi közalap tárgi/ában 
Szeretett Hitrokonaink, kedves Atyánykfiai az 

Úrban! 
Nein ismeretlen előttetek, hogv hazai ref. egy-

házunk törvényhozó gyűlése, vagv zsinata a mult 
1*81. és l#82ik években megalkotta azon tőr rén tje 
ke*% mely.'knek életbeléptetésétől várjuk és reméljük 
egyházunknak virágzó emelkedését. 

E'/en egyházi törvényeink között, melyek k•> 
nuiás kirávunk O Felsége altal azentesittetvén s az 
egv ház kerületek közgvülésein ki is hirdettetvén, most 
már teljes jogerővel bírnak, — nz országim ref. egi/ 
házi közalapról szóló törvény, zsinatunkna1' kétség 
kivül legfontosabb és legindokoltabb alkotásai közé 
tartozik. Mert több mint két évtizede a^nak már, 
mióta egyházi ugveinkkel foglalkozó férfiéin' , azok, 
kik egyházi életünk lassúdó érütését bölcsen felis-
merték, sajtó utján és gyűlésekben is folyvást sür-
gették a közvélemény ereje által támogattatva. ily 
közalap létesítését, azon erős meggyőződésben, hogv 
an* lkü! eg\ házunk egyetemes szükségein s a nyo-
morral küzdő és e miatt enyésző félben levő gyüle-
kezeteken gyökeresen segiteni, általában egyházi 
közéletünkbe ujabb erőt és elevenséget lövelni nem 
lehet. Midőn tehát zsinatunk e közalap felállítását 

egyházi törvényeinkben kötelezőleg kimondotta, s ez 
által lehetővé tette egyházunk egyetemére nézve az 
eddig nélkülözött önsegéiyezést, csak az évtizedek 
óta táplált közóhajtásnak s egyházunk kiáltó egye-
temes szükségérzetének tett eleget, mely intézke-
déstől, anr ik a jövőbe kiható üdvös voltánál fogva, 
méltán várhatjuk egyházi szegénységünk égető se-
beinek megorvodását, sőt idővel oly jelentékeny 
anyagi erő létrejövetelét, mely mellett egyházunk 
sorsa felől nyugodt lélekkel nézhetünk majd a bi-
zonytalan jövő válságai elé is 

Igaz, hogy vannak, s hála a gondviselésnek, 
hogy vannak! o v gyülekezeteink melyek külső 
anyagi segélyre m-m szorulnak, szükségeiket saját 
erejökből képesek fedezni* de vannak számos gyü-
lekezeteink. miként ezt a templomra, iskolára ké 
regetők sokasodó száma is mutatja, melyek önma-
guk erején, s-'gély nélkül fenn nem állliatuak. Ezek-
nek megmentése hazai ref. egyetemes egyházunk-
nak elsőrendű kötelessége; valamint az is, hogy a 
más vallású és idegen ajkú népek között pásztor 
nélkül szétszórtan élő íiitrokouainkat, atyánkfiait, 
az elnveletés veszélye ellen vallásunknak és nem 
zetünknek megtartsa, biztosítsa s azoknak egyház-
községgé alakulását elősegítse. Es hány gyülekeze-
tünk van, melyekben az egyházi hivatalnokok, a 
hivek anyagi erőtlensége miatt, nyomorral is küz-
denek, a igy sanyarú helyzetükben "kénytelenek bu 
és gond terhe alatt roskadozva, forgolódni az Ur 
oltára körül; holott az ő magasztos hivatásuk azt 
hozná magával, hogy legalább a megélhetés nyo-
masztó gondjai alatt ne szenvedjenek! Mindezen s 
hasonló nagv célokra eddig egyetemes egyházunk, 
közalap hiányában, semmit vagv csak nagyon keveset 
tehetett. A baj folyton növekedett; haldokló szegény 
gyülekezeteink közzül többen el is eny&ztek: és a 
közédesanya nem birt segiteni gyermekein: mert 
nem volt hozzá anyagi ereje, nem állott rendelke-
zésére oly közalap, melyből a szűkölködő gvüleke 
zetek megmentésére segélyt s egész egyházi köz-
él.'tünknek magasabb lendületet adhatott volna. . . 

Szf jretett 1 lit rokonain k, kedves Atvánktí.ii az 
Úrban ! mint az irás mondja: VH« egy ing szenved, 
minden tanok egyetemben bánkódnak* (1. Kor. 12 .26 . ) : 
a mi egyházunkban pedig nem egy, hanem sok tag. 
sok gyülekezet szenved: vájjon tehát ne bánkód 
janak-e a legerőteljesebb tagok is, és ne siessenek-e 
szenvedő tagok bajainak enyhítésére, midőn pedig 
a n;igv apostol így int bennünket: „Az erőtleneknek 
erőtlenségét hordozzátok" (Hóm. 15. 1.); és viszont: 
„Egymás terhét hozzátoku (Gal. 6. 2.) ? ! 

Az érdekközösség érzete valamint megvolt ar 
őskeresztyének között, ugy megvolt az kezdettől 
fogva s megvan ma is hazai ref. egyházunkban: s 
láthatjuk gazdagoknál és szegényeknél egyaránt, a 
hivek mindenik osztályában különbség nélkül, meg-
ható példáit annak, hogy nálunk sem ment feledé-
kenységbe az apostolnak emez intése: A szén 
tek szükségeire adakozók legyetek* (Róin. 12. 13.). 
Azonban ha a régi idő pátriárkhai viszonyai között 
az egyházi szükségek fedezésére s a szegénység 
nyomorának megenyhitésére elég volt csupán az 
önkéntes adakozás igénybevétele: ma, midőn már 
megváltozott viszonyokkal állunk szemben, az egy 
ház a maga nagv feladatainak megoldását nem biz 
halja többé csupán az egyéni jótékonyság szabad 
folyására s az önkéntes adakozások bizonytalan 
eredményére; mert ez nem volna egyébb, mint a 
közalap elé kitűzött nagy céloknak egyenes koc-
káztatása. 

Ez, az oka ann.ik, hogv a zsinat bölexesége 
igen helyesen az országos közalap felállítását nem 
az. önkéntes adakozás, hanem az érd.-k közösség bői 
folyó köztartozás, mintegy az önmegadóztatás elvére 
fektette. Mert erőnk s jövő felvirágzásunk titka 
nem abliHii rejlik, ha egyesek adakoznak s tán 
nagy áldozatokat is hoznak; hanem abban, ha a 
közös teherviselés elvénél fogva, mindenki járul te 
hetséjréhez, Istentől nvert ajándékaihoz képest a kö 
zös eel előmozdításához, — a vagyonos forintjaival, 
a szegény filléreivel. Ijry lehet csak idővel egy oly 
jelentékeny egyházi közalapot teremtenünk, mely 
egyházunk nagy céljainak elérését lehetővé teszi. 

A közalap felállítása mellett megmarad ugyan 
minden egyháztagra nézve továbbra is csonkitatla-
nul saját gyülekezete irányában eddigi adózási tar-
tozása ; mert az egyetemes egyházi terhek közös 

emelésén felül, kiki a maga saját egyházközségé-
nek terhét is, mint ez önként érthető, mulliatlanul 
viselni tartozik: azonban a közalaphoz járulás min-
denkire évenként oly csekély terhet ró, hogy azt a 
a vallását s egyházát szerető ember tehernek sem 
tekintheti; mert a jókedvil s Isten előtt is kedves ada-
kozó (2. Kor. 9. 7.) az egyetemes egyház szíiksé 
geire önkéntes adakozás mellett is, bizonyosan ke-
vesebbet nem adna, mint a mennyi tőle az egyházi 
törvény értelmében tartozásképen kívántatik. Ugyanis 
hazai egyetemes egyházunk, melyet mindnyájan ne 
mes önérzettel nevezünk magyarországi ref. egyház-

, nak, közös egyházi céljainkra, szegénytől és gaz-
dagtól évenként alig kíván többet, mint kinek-kinek 
háztartásához képest, az asztaláról egy évben lehulló 
morzsalékot. Ki ne adná ezt, sőt többet is, kész 
szívvel egyetemes egyházunk oltárára, midőn mig 
egyfelől ezzel egyikünknek jóléte sem fog csonku-
lást szenvedni; másfelől e morzsalékoknak gondos 
kezekkel megtakarításából az az egyházi közalap 
fog kinőni, melyből szűkölködő gyülekezeteink meg-
mentő segélyt s egyébb egyházi egyetemes szüksé 
geink is megfelelő fedezetet fognak nyerni. 

Most tehát már Isten segedelmével, mely egy-
házunkat annyi vész és viliar között eddig is ke-
gyelmesen támogatta, kezdjük meg a munkát, hogy 
a közalap, melynek ugy feladata mint kezelésmódja 
a zsinati törvényben és a konventi határozatban 
szorosan meg van szabva, még ez évben, az évi 
járulék beszolgáltatása mellett, a tervek és óhajtá-
sok fátyolából kibontakozva, valóssággá legyen. 

Es itt első sorban szükségünk van a presby 
teriumok haJadéknélküli intézkedésére, ugy a mint 
az a számukra megküldött zsinati törvényben, kon-
venti határozatban és utasitásban előírva van. A 
presbitériumok tiszte lesz a buzgóság serkentése 
által is odahatni, hogy a hivek méltányolva a cél 
szentségét és fontosságát s megemlékezvén, hogy 
mig illőnk vagyon, mindenekkel jól tegyünk, de kiilőnó 
sen hitünknek cselédjeivel (Gal. 6. 10.) — kicsinytől 
fogva nagyig felbuzduljanak a közalap iránti tarto-
zásunknak szives és készséges teljesítésére. Mi szá-
mítunk a presbyteriuuiok ügyszeretetére és lelke 
sedésére; mert ők vannak legközelebbről hivatva, 
hogy egyházunk nagy feladatait felismerjék s annak 
törekvését teljes odaadásukkal első sorban táino 
gassák. Számítunk arra, hogy ezen nagy fontosságú 
ügy körül, melynek sikeres előmenetele egy nagy 
részben az ő vállaikon is fordul meg, a rajok ne 
hezedő felelősség érzetében a nyert utasítás szerint 
pontosan, keresztyéni bölcsességgel és buzgó-ággal 
fognak eljárni, Es számítunk arra, hogy ezen, egy-
házunkra nézve szinte életkérdésnek tekinthető szent 
ügyben is, minden eljárásuknál ugy fog fényleni az 
ő világosságuk, hogy mások is Litván az ő jó cseleke-
deteiket, dicsőitendik a mennyei Atyánkat! (M it. 5. 16.) 

Es számítunk mi egyházunk összes híveinek 
is buzgóságára; mert föl sem tehetjük, hogy azon 
dicső emlékű ősöknek, kik életöket és véröket ál 
dozták, hogy minket az ő szent örökségökbe beál 
litsanak, mostan élő maradékai szent vallásunk iránt 
meghidegedtek volna, — és hogy midőn most az 
egyház — hála a gonviselésnek! többé nem vért és 
életet, hanem javainknak csak egy parányi részét 
kívánja a maga oltárára, azok ezen csekély áldo-
zatott is csak késedelmeskedve és vonogatással hoz 
nák meg az esdő édes anyának! . . 

Azért szeretett hitrokonaink, kedves atyánk-
fiai az IJrban! ti fent a palotákban épen ugy, mint 
alant az egyszerű hajlékok fedelei alatt, — t i mind-
nyájan, kiket anyaszentegyházunk szeretettel nevez 
fiainak és leányainak, vegyétek szivetekbe ezen 
felhívó szózatunkat, melyet a hazai egyetemes ref 
egyház nevében intézünk ti hozzátok. Mutassátok 
meg, hogy egyházunk nem hiába helyezi bennetek 
jövő nagyságának reményét cs bizalmát Buzdulja 
tok fel vallásunk iránt az áldozatkészség lelkesedé-
sére, hogy annak melegénél, egyházunk kebelén, 
mind hajdan Ezékiel (37. 1 — 1 4 . ) látomásbeli ma 
z ej én, még a megszáradt tetemek is életre keljenek 
Járuljatok örömmel és készséggel a közalap támo-
gatásához, hogy az megenyhítse szegénységünket 
és idő s vész elleu egyik erős védoszlopa lehessen 
egy házunknak. Filléreitekből és forintjaitokból ál 
dozzatok évenként. A közös egyházak, egyetemes 
szükségeik fedezésére már mindnyájan birnak köz-
alappal: a mi egyházunknak is, több mint két 

millió református hivek egyetemének, legyen vala-
hára egy idővel hatalmassá válható közalapja! Tel-
jesítsétek azért lelkiismeretesen, sőt lelkesedve e 
közalap iránti tártozástokat, ugy amint azt a ti pres-
byteriumotok az adott utasítás értelmében majd 
előtökbe adja; — építsétek velünk együtt a mi ma-
gyar Sionunkat; — adjatok, és az irás szavai szerinti 
nektek is adatik. (Luk. 6. 33.) 

A na„'y Isten kegyelme és megszentelő irgal-
galma pedig áldjon meg titeket szeretett Hitroko-
uaink, kedves Atyánkfiai az Úrban! és áldjon meg 
mindnyájunkat, hogy igaza i szolgálhassunk egyhá-
zunknak és hazánknak, mindeneknek javára s min-
denekben az Urnák dicsőségére! . . . 

Kelt Budapesten az 1883-ik év januáris 23—24. 
napjain gyűlésezett magyarországi reformált egyhez 
egyetemes convent jének nevében és megbízásából. 

Török Pá!, püspök. 
conv epvházi elnök. 

id. br. Vay Miklós, e. k. Jögotidnok, 
conv. világi elnök. 

Filó Iaijos, conv. jegyző. 

Világ folyása 
A „merényletek országá"-ból, Orosz-

országból rég nem közöltünk semmi olyan 
hirt olvasóinkkal, mely bizonyította volna, 
hogy a nihilisták még csakugyan léteznek. 
Megvalljuk, magunk is kezdtük elhinni, hogy 
a vaskeztl muszka kormánynak csakugyan 
sikerült elfojtani minden forradalmi mozgal-
mat, s az orosz nép ismét a csöndes buta-
ság tétlen nyugalmában tesped. 

Most azonban egész váratlanul egy uj 
összeesküvés felfedezésének Ilire szárnyalta 
be az erurópai sajtót; s az eddig napfényre 
jutott részletekből arról győződtünk meg, 
hogy Oroszországban a forradalmi mozgal-
mak nemcsak el nem szunynyadtak, hanem 
komolyabb és fenyegetőbb jelleget öltöttek. 

E most fölfedezett összeesküvés részesei 
ugyanis nem a polgári elemből és nem a 
rajongó fiatalság köréből kerültek ki, hanem 
a hadsereg kebeléből, s a mi leginkább 
bántja a muszka kormányt, a kompromittált 
személyek jobbára az idősebb katonatisztek 
közzül valók; a kiket nem nyugtalan véral-
kat és föllobbanó hév, hanem érett meg-
fontolás ösztönzött összeesküvésre S hogy 
ez összeesküvésnek minő céljai voltak, arra 
világot az a tény, miszerint az elfogottak 
birtokában temérdek robbanó anyagot, bom-
bát, szóval oly gyilkos eszközöket találtak, 
melyeket Muszkaországban a hatalom em-
bereinek elpusztítására használni szoktak 

Ha már katonatisztek és élemedett korú 
férfiak, kik fegyelemben és a feljebb valók 
iránti vak engedelmességben őszültek meg, 
ily eszközökhöz akarnak nyúlni politikai 
céljaik elérésére, akkor ott nem lehet többé 
szó a létező állapotok tartósságáról. Akkor 
a cár és szolgái csakugyan vulkán fölött 
járnak, és nem lehet messze az idő, midőu 
elvesztik lábaik alól a talajt. 

A muszka összeesküvéssel egyidejűleg a 
cár reménybeli szövettségese, Franciaország 
is kellemetlen zavarok színhelyévé válr; 
csakhogy ott nem komoly hazafiak keserű-
ség szülte mozgalma támasztotta a bajt, ha-
nem az éretlen tömeg meggondolatlansága. 

Ugyanis a spanyol király bécsi és ber-
lini útjából hatérőbeu ís ellátogatott, a hol 
az utszai csőcselék által vérig sértetett, 

f á m 
leánv 

— Neui. Julius nem te vagy, inondá a 

T i z e r O s é t leá,x±y e g r y i i á z n á l -
— lieszély irta S. F. — 

(Folytatá*.) 
Annuska egy megbántott angyalként állt az 

és idegenkedve lépett félre az ifjútól. 
— Te meg akarsz csalni ! 
— Istenemre nem! Kérdezd meg nővéremet. 

Ila a föld minden lényéuek hazudni meuuék és an 
gyalokat mernék is megcsalni, te szent vagy nekem 
és gyónás előtted minden szavam. — Óh leány 
hidj nekem! 

Annuska ugy érzé, mintha lelke az öröksötét 
ifju báró előtt, ki esdőleg nyújtó kezét a leány ség ködéből bontakoznék ki, mintha bilincsekből 
felé. szabadulna szive és ismét közeledett az ifjúhoz, ki 

— Szeretlek, imádlak, mondá hévvel az ifju, hévvel nyujtá felé karját. 
r szent, igaz érzelmemet pecsételtem meg csókom- — Jer, jer és mondd, hogy enyém leszesz. 
mai. Oh ne haragudj érte. Ne félj, ne huzodj tő — Nem szabad, moudá a leány és remegve 
lem, mi egymásé leszünk. Az ég akarja igy. Jer, jer nézett az ifjúra, 
közelebb! | — Miért nem szabad? 

— Nem szabad, mondá szelídülve, de a szem- — lh*gy anyád haragszik érte, hogy hozzám 
éremtől neki pirult arcai Annuska. jársz. 

Peterdi György esdőleg nyujtá kezét Annuska — Kitől tudod ezt? Hiszen te soha se láttad 
felé, csak a kezét engedje megfognai, s mielőtt a anyámat. , 
leány megakadályozhatta volna, az ifju megragadta — En látom őt most is és hallom, hogy mint 
a leány kezét és hévvel vitte azt ajkához. tanáeskozik a felett, hogy téged szándékodban meg-

— Oh mondd, hogy szeretsz. i akadályozhasson. 
— Nem szabad, felelt a leány és húzta vissza — Esküszöm neked, hogy anvám, midőn elő te 

kezét, hogy kiszabadítsa azt az ifjúéból. irántadi szerelmemet felfedém, egv szót sem szólt 
— Ki mondja, hogy nem szabad? j szándékom ellen. — De hisz mondanna bármit is. 
Annuska szabadon levő kezével a mellére mu 1 Nem vagyok-e én magam ura és nem azt teszem e 

tátott. amit akarok? — Apámtól örökölt vagyonom felett 
— Miért? 'magam rendelkezem. Ez a vagyon nein sok, igaz: 
— Mert már én mást szerettem. ; de arra elég, hogy megéljünk belőle. 
— Oh szabadíts meg lelked a bűvös álomtői,, — Anyai átok terhe alatt nehéz az élet és 

mely öröksetétse-be zárja értelmed világát* Uzd el, boldogtalan. 
a rögeszmének átkos angyalát és szeress engem, — De nem értelek leány, ki merészli neked 

nnan 
anvádat ha 

látvány volt. [lelkem előtt meg nyílnak az egn 
— Oh mondd, hogy nem haragszol rám ami- a kék égboltról olvasok. Onnan látom 

ért szerelmed után esdeklein. | ragos szemmel nézni ránk. 
— Nem, nem, susogá a leány. i — De hiszen anyám él még. — Te félre be 
— Oh mondd, hogy szerelsz. I szelsz. 
— Nem szabad. j — Nem, nem beszélek félre. — Én tndom, 
— Ki tiltja. hogy él ajiyád s hallom tiltakozását szerelmed ellen. 
Annuska hallgatott. ! _ Es mi okon tiltakozik? 
— Nézd az a Julius, kibe te szerelmes vagy : — Mert egyszerű polgár leány vagyok, anyád 

az az én nővérem. a legfényesebb családok tagjai közül szánt neked 
— Tudom, susogá fájó hagon a leány. nőt. Es ő ezt jól teszi: mert te csak ugy leszesz 
— Es lásd, ha te azt a Juliust verseiért és boldog és szerencsés. 

beszélyeiért szeretted meg, akkor szerelmed engem — El a vizio szülte, képekkel! Kiáltott tilta-
illet; mert azokat a verseket és beszélyeket én ir kozó hangon az ifju. — Én szeretlek és anyám is 
tani. Szelmednek igazi lénye tehát én vagyok. szeretni fog! 

— »Soha ! 
— Es ha ő nem szeretne is, ha benned van 

vonzalom irántam? — Oh akkor mondd, hogy sze 
retsz, hogv nőin akarsz lenni 

— Mondj igent Annuska! szólalt inost meg 
egy hang a leány háta megett. 

Annuska e hangra elsikoltá magát és ájultan 
rogyott össze. 

Az a biztató szó a báró nővérétől, Pederdy 
Júliától jött. S a szegény Annuska ugy megrémült 
e váratlan meglepésre, hogy a szóra, mintha vidám 
sújtotta volna oly hirtelen rogyott össze, hogy a 
szintén meglepett ifjúnak nem volt ideje segítségére 
lennie. — Annuska azonban hamar visszauyerte 
eszméletét Arca halotthalvány lett, midőn szemeit 
felnyitva Pederdy Júliát látta maga előtt. 

— Te hallottad beszélgetésünket? kérdé re 
inegve a leány. 

— Igen. 
— Oly mily szégyen! mondá Annuska és sirni 

kezdett. 
— Szegény gyermek, te beteg vagy, mondá Júlia. 
— Nein vagyok, sőt érzem, hogy lelkem meg 

meggyógyult. 
— Akkor előttem nincs mit szégyenelned. — 

Es szégyen e szeretni? — Hiszen a szerelem az 
élet, ez a boldogság. 

— Te is szeretsz? kérdé halkan Annuska. 
— Szeretek és boldog vagyok ; mert viszont 

szerettem. Bátyám jö ember, ő boldoggá fog tenni. 
Az ő szerelme szerencse reád. 

— Igazad lehet, mondá remegő hangon An-
nuska: de én az imént hallottam; midőn a báró ur 
anyja tiltakozott ezen szövetség ellen. 

— Hát anyául itt volt? kérdé álmélkodva Pe 
terdy Júlia. 

— Nein volt; de az én lelkem ott volt ő hoz 
há közel. 

— Szegény gyermek, mondá Júlia te még 
mindig beteg vagy. 

— Oh nem, szólt az ifju, ő már nem beteg. 
Annuska hálásan nyujtá a báró felé a kezét. 
— Igaza van, én már nem vagyok beteg. 

Lelkemein sötétség ült; de most érzem, hogy el 
mém világa tiszta, ugy érzem, mintha megujultam 
volna, pillanatok óta mindennek más alakja van előt-
te:n, fft, fa virág ember és minden lény inás, szebb, 
kedvesebb nekem. Az emberi hang egy idő óta 
sokszor megreszkettetett és most oly kellemes ár-
jadozásba hozza idegeimet. Ugy tetszik nekem, 
mintha egy nagy hosszú álomból ébredtem volna fel. 

Ugy-e én őrült voltam, moudá a leány és re-
megett egész testében. 

— Oh nem, nem szólt a báró és inegfogá An-
nuskának reszkető kezét. Beteg volt kegyed csak. 

— Igen igen beteg voltál édesem, mondá Jú-
lia. — Tudod, ott Balaton-Füredeu sokáig feküdtél. 

— Balaton Füreden? kérdé álmélkodva Au-
nuska. — En Balaton Füreden? — Igen, igeu, em-
lékezem már. A leány mintha régi, nagyon régi do-
logra kellene vissza emlékeznie, merengve nézett 
maga elé. Igaz, emlékezem, ott voltain, ugy-e ott 
láttuk mi először egymást, ti ott ültetek ágyain 
mellett. — Már emlékezem, ugv volt. — Nem, 
nem: de hogy is lettem én beteg? 

Meghűltél édesem és tífuszba estél. 
— Nem, uem. Oh borzasztó volt ez. - - Most 

már emlékezem. — Engem a gonosz szellemek ül-
döztek és midőn már láttam, hogy nem birok előlük 
meuekülni, akkor a Balaton hullámaiba vetem ma-
gam. Oh ott oly jó volt, mintha az angyalok kar-
jai között lettem volna. Emlékezem akkor jött egy 
emher, ki átkarolt és kivett a vizből. 

— Az én voltam, mondá a báró. 
Annuska megrebbenve nézett az ifjúra. — Ön? 
— Igen, kisasszony, én. 
— Oh mért nem hagyott engem meghalni. 
— Midőu megmentettem, akkor az hittem, hogy 

emberbaráti kötelességet cselekszem csupán; de 
midőn megláttam kegyedet, szivem megdobbant és 
éreztem, hogy üdvömet, boldogságomat vettem ki a 
hullámokból. Oh és kegyed nem >udja, hogy mily 
kint okoz nekem, midőn a halálról beszél. — 
Mondja inkább, hogy élni vágyik, hogy boldog 
akar lenni. Űzze el lelkének gyötrő rémképeit. Ke-
ressen a való, az igaz életben és az emberekbe^ 
örömet, higyje el, meg fogja találni. 

— Azt hiszi. 
— Hiszem? 
— Igen, igen Annuska, inondá a baronesz, ne-

ked boldognak kell lenned. 
A szegény leány némán rázta fejét. 
— £ s miért nem lehetne boldog? 
— Érzem, soliajtá Annuska 
— Szeressen engem, esdeklett az ifju éa én 

boldoggá teszem. — Oh mondja, hogy szeret. 
— Szeretem, susogá a leány; de érzem, hogy 

ez a szerelem lesz szerencsétlenségemnek fája. 
— Nem, nem! Esküszöm, hogy a te leszesz 

a legboldogabb, szólt az ifju és hévvel szoritá ma-
gához Annuakát. 

(Folyt, köv.) 



amennyiben bevonulása alkalmával kifü-
työlték, lepisszegték, s egy hajszálon mult. 
liogy meg nem dobálták. Páratlan sértés ez 
egy uralkodóval szemben, a melyért föltét-
lenül elitéli Franciaországot az egész müveit 
világ. Jó szerencse, hogy az ifju király e 
nemtelen bánásmódot csodálatos önmegtar-
tóztatásai fogadta; egyszerűen megelégedett 
a köztársasági elnök mentegetődzésé vei. holott 
joggal követelhetett volna mindennemű elég 
tételt, e részben bizonyára egész Európa 
támogatására számíthatott volna 

í)e bármily mérsékletet tanúsított is az 
ifju király, a sértés hatását elenyésztetni 
csak nem lehet. A bosszuszomj ott íog égni 
a bővérű spanyolok keblében, s ha majd 
egykor Franciaországra nehéz napok követ-
keznek, bizonyára érezni fogja a méltatlanul 
megbántott szomszéd gyűlöletének súlyát, 
vagy legalább is jóakaratának hiányát. 

Annál nagyobb ez eset miatt a meg 
botránkozás egész Európában, mivel a spa-
nyol király nem szolgáltatott okot e durva 
bánásmódra. Egész vétke abból állott, hogy 
történetesen a német császár éppen most ne-
vezte ki egy német ezred tulajdonosává, a 
mi a párisi csőcseléket nagyon fölingerelte. 

Mindenütt nagy baj az. midőn az utczai 
csőcselék, az éretlen tömeg országos dolgok-
ba ártja magát; csak talán Horvátország-
nak nem ártott az utsz»i zavargás. 

A helyett ugyanis, liogy szépen meg-
húznák magunkat az atyafiak, s bünbánó-
lag igyekeznénk benünket kiengesztelni, még 
most is nekik áll feljebb, s az utczai csőcse-
lék jelszava is magukká tették a horvát 
képviselők is. Es tájdal inasan — a viszo-
nyok olyanok, hogy ismét. Magyarország 
kénytelen az engedékenység mjá;a lépni. 

L e g a l á b b erre m u t a t a m i n i s z t e r e l n ö k 
a z o n n y i l a t k o z a t a , h o g y m i h e l y t i s m é t h e l y r e 
á l l a l e n d H o r v á t o r s z á g b a n , a m a g y a r teli 
l a t t a l e l lá tot t c i i u e r t á l l á k a z o n n a l e l t á v o -
l í t ta tnak . s m o s t is m á r c s a k azért v a n n a k 
h e l y ü k ö n , h o g y a m e g b á n t o t t á l l a m i t e k i n t é l y 
k ö v e t e l m é n y e i n e k e l é g t é t e s s é k . A z e k k é n t el -
t á v o l í t a n d ó e i m e r t á b l á k h e l y e t t o l y a n o k í'og-
n a k a l k a l m a z t a t n i , m e l y e k e n c s u p á n címei-
l e s f e l i r a t a z o n b a n s e m h o r v á t , s e m m a g y a r 
n y e l v e n n e m . 

Ily módon akarja elérni a kormány azon 
középutat, hogy t.. i. a horvátoknak bedugja a 
száját a nél cül, hogy felzúdulásuk jogosságát 
sa horvát nyelvnek a magyar feletti elsőségét 
külsőleg elismerné; szóval hogy a kecske is 
jó lakjék, a káposzta is meg maradjon. 

A megyei virilisok.*) 
Medvénk virilis képviselőinek névjegyzékét f. 

hó 3 án tartott ülésében állitá össze a megyei iga-
zoló bizottság. A z összeállítás szerint lH.v4 ik év 
ben virilisi jogon megyei képviselők lesznek: 

l'allavieini Sándor őrgróf 5 0 1 9 0 — 2 * , Károlyi 
Lászlő gróf Iludapest 2346 i 7 0 ' j , Jnrenák Kde .-1*44 
9 . V , Kárász Géza Szeged 3691 frt 94, Sváb Jakab 
Csongrád 3 3 * 6 11, Ragi József Csongrád 2 3 6 3 11, 
Károlyi Gyula gróf Bmlapest 2 2 * 7 frt. 79 Faragó 
Mihály Csongrád 1516 1 2 , * dr. Haris János Szentes 
1 4 5 0 * 4 * , * IJlilár István lelkész Szentes 13*7 7.% id. 
Sarkady Mihály Szentes 1 -UW frt. 7 * . * Kér« János 
Szeged 1 í23 frt. 95 , * Zsoldos Ferenc Szentes 994 
frt. 91, * Filó János Szentes 9 7 5 frt. Kolin A . 

*) A csillatn̂ al j< lö]u-k a<i«>j.i iskolai képet ftst-̂  alapján 
ké»/.frt sen van pzamitva. 8zt-rk 

j Mindszent 7 5 0 frt. 82, id. Sarkadi N. Antal Szentes 
777 l o , * Veisz Lőrinc Mindszent 901 37, Mátéffi 
Ferenc Szentes 719 19, * Pokomándi Gábor Szentes 
6 £ í 15, * Szarka Mihály Csongrád 679 75, Magvar 
Imre Ottömös 673 75, * Kanász Nagv Imre Szentes 
6 3 0 frt. 91 , Szeder János Szentes 5 4 6 2* * Forgó 
József Csongrád 541 70, Onodv Géza S/entes 52h 
06, Szobotka Fülöp Sövényháza 024 27, * Nagy I. 
Szentes 5 2 0 frt. 51, Bókav Farkas Csongrád 5 / 4 ft. 
* Rác László Budapest 501 Jö, * Ifj. ' W t a János 
Szentes 4 * 5 39, Nóvák József .Sövényháza 4 * 4 . Kr. 
Nagy Imre Szente* 4 7 5 50, Kuzs M Sándor Szentes 
4 7 2 frt. 88, * G e r ' c Lajos 4 5 2 12, B r Maaszburg 
Sándor Fábián 442 47 * Körey Ferenc Szegvár 435 
96, Vajda János Szentes 4 3 0 13. * Burger Alajos 
S.mdorfalva 412 47. Eszes Mátyás Csongrád 4 1 0 58 
Tari László Csongrád 401 ö l Faragó Imre Csongrád 
397 61, * Kiss Zsigmond Szentes 3 9 5 94,Fried Zs 
Királyság ő94 frt. 92, * Dr. Pol Iák Sándor Szentes 
3 9 3 3 3 , * Edelényi János 3 * 9 34,Krepalek Ferenc 
Csongrád 388 73, * Zolnai Ferenc Dorozsma 3 * 5 
* 4 Ehrlich József Szentes 3 8 2 41, * Erdődi Antal 
Kiirt 381 63, Polgár János 3 7 5 42, * Halász Szabó 
János Szentes 370 36, * Berkec Ferenc Szegvár 3 7 0 
36, * Szvoboda Ferenc Csongrád 367 f t , Greskovies 
Pál Csongrád 3f>0 94, " Bálint János Szentes 3 5 5 . 4 * 

* Soós Pál Szentes 354 27, *J*rnei Miliálv I W o s m a 
3 4 3 43, Sarki M.Sándor Szentes 3 4 2 * 4 *Albertényi 
Antal Szentes 342 frt. 16, * Farkas Lajos Szentes 
341 43, Kokay István Csongrád 3 3 6 46, # K.-ller L. 1 

lelkész Mindszent 336 01, Máté Imre Csongrád 334 
27, Hallos Szilágyi Sándor Szentes 3 3 2 10,#Mojzsik 
Lajos Szentes 327 * * * if Vecseri János Szentes 327 
/!.. Hódi János Szentes 3 2 5 74, K ic Ferenc Szentes 
3 2 3 55, Babós Sándor Szentes 3 1 5 40, * T o m k a G y . 
Csongrád 3 1 5 93 Vajda Sándor 314 72, * Újhelyi 
Nándor Szentes 307 7 . Héjjá Ignác Szentes 304 Í2 
•Piti Pál Szentes 3 0 3 65. * Szeder Imre Szentes 3 0 0 
21, * Stammer Sándor 299 73, Tekulics János Csong-
rád 2 9 * 18, # Mezei Moór Szentes 297 16, Valaszky 
I.'tván lelkesz Sövényháza 296 4 5 D Varga Sándor 
Szentes 264 5 2 Koím Mér Szegvár 293 0 * , Vajda 
István Szenten 2 * 9 47, Szobotka Gusztáv Mindszent 
2*1) 43. Kuzs M János Szentes 2 * 3 #6 , Czukkerman 
Ignác S-'.eotes 2h8 38 , » Halni József Szenten 2 8 3 
20, Halász Szabó Ferenc Szentes 281 frt. 21 Mikee 
Imre Szentes 276 78, * Dr. Héti János Csongrád 
76 41, Piró József Szentes 275 6 / , Polgár Sámuel 
Szentes 275 04.Sárdi János Szenten 2 72 69 I) Vas 
István 270 50 , Csúcs János 269 0 9 , M B;d.»gF 267 73 

Póttagok: Lakos Ferenc „ 267 68, Pintér And 
rás „ 265 06, Dómján Jozsa Csanv 264 frt. 79, * 
Bojnicer Antal Csongrád 264 23, * ' Illés L . jos Má-
goes 261 50, Sarkadi Nagy Sándor Szentes 261 frt. 
18, Szobotka Adolf Csongrád 250 16 , Szűcs Dániel 
Szenten 257 26, * Tamásti Béla — 256 99, * Sima 
Ferenc Szentes 255 67, Herényi Antal 254 60, 
Szürnzabó Nagv Imre 254 frt. 23. Czukkerman 
Károly „ 252 28. Sarkady Nagv Fer. nc „ 251 32, 
Piti József 250 87, Kamocsai Jáuos 249 frt. 

Helyi és vegyes hirek. 
— MatÓ József, Szentesen általánosan kegyelt 

fogorvos, ki a nyáron huzamosabb időt töltött váro-
sunkban s a közönség bizalmát nagv mértékben birta, 
f. hó 10-én ismét körünkbe érkezik s orvosi mtlkö 
dését Hambovszki szállodájában folvtatamlja: mire a 
szenvedők figyelmét felhívni kötelességünknek tartjuk. 

— Dal- és zeneestely. A helybeli dal- és zen-
egylet f. hő II éu, esü»öriokön,a kaszinó helyiségében 
dal és z.eneeslélyt rendez a következő műsoroxuttal. 
I. rKoronázási induló" Próféta dalműből fuvó hang-
szerekre Meyerbertől, előadja a magyar zen kar. 2 
„Szövetségi dal" Lachnertől, zenekisérettel előadja a 
dal és zeneegylet 3. „Valse4, Chopintói, előadja a 
zeneegylet. 4. „Beteg leány", férti kar Kgressi B tői 
énekli a dalegylet. 5 . „Serei»adeu Beethoventől, elő 
adja a zeneegylet. 6. „Bordal" Palotásitól, énekli a 
dalegylet. 7. „Iluztl rá cigány u népdal átirat Huber 
tői, énekli a dalegvlet. 7. „liégi magyar lassú toborzó 
és friss,u Hózsavölgyi Csermáktól, előadja a zene-
egylet. Az estély fél nyolc órakor kezdődik. Belépti 
dij 1 frt. A pártoló tagok tagsági jegyei e hangver 
senyen érvényesek. — A tiszta jövedelem az egylet 
hangjegytára javára fordittatik. 

— Véres szerelmi d ráma folyt le f. hó 3-án 
egyik szentesi tanyán. Oláh János helybeli lakos 
szivén lőtte a vele törvénytelen házasságban élt Lé-
nárt Máriát, s aztán önmaga ellen forditá a gyilkos 
fegyvert. A rémes eset alkalmával a szerencsétlen 
páron kivfll senki se volt a tanyán, s igy a bor-
zasztó dráina részleteit átláthat lati liomálv borít ja. 
Söt ínég az előzményeket és indokot sem lehet tud-
ni; mivel a kiszenvedett szerelmes pár évek óta 
bensöleg szerette egymást, egy hóval ezelőtt lépett 
közöshá>;tartásba s azóta — legalább látszólag 
— nem zavarta boldogságuk egét semmi felhő. 
Innét valószínűleg látszik, hogy a szörnyű tett vagy 
véletlenül vagy féltékenységből követtetett el. Á 
fegyver, mely" a k -t ifju élet.-r kioltá, közönséges 
egy csövű puska, mely seréttel vt.lt töltve. Az áldó 
zatok halálának gyorsan kellett bekövetkezni, mert 
midőn feltaláltattak, hullájuk már egészen ki volt 
hűlve. 

— Hálanyilatkozat. Alólirott hálás tiszteletem nyilvání-
tom mindazon tisztelt felebarátaimnak kik felejthetetlen nöm te-
metése alkalmával becses mejrjelenésBkkel megtisztelni méltóz-
tattak Fogadják legbensőbb köszönet nyilvánításom. De különö-
sen nem mulaszthatom el a tek. mágocsi uradalmi tisztség irá-
nyában is hálaköszönetemet nyilvánítani, kik nem feledkezve 
meg nzon régi baráti kötelékről, mely ugy ezelőtt 15 évvel, 
mint most is hozzájok fiiz, ebből kifolyólag öreg tiszttársnőjök 
végtisztességtételén megjelenni szívesek valának. —Fogadjátok 
harátim hő köszönetem nyilvánítását s tartsatok meg továbbra 
is bnratságtokban. Kelt Szentesen, okt 5 18*3 Nagy Áron 

— Halálozas. Eördögh Aurél urat gróf Ká 
rolyi László uradalmi pór:/.tárnokát súlyos családi 
megpróbáltatás érte szeretett nejének Kárász Ilona 
úrnőnek f. hó l-én hosszas betegeskedés után tör-
tént gyászos halálával. A szerető férjet az utóbbi évek 
ben mint apát is egymást követő csapások értek. 
Két év alatt hat szép gyermekét vitt el a kérelhe 
tétlen halál. E borzasztó csapások súlya alatt 
tört meg a szegény nőnek, a jó édes anyának ereje 
is és most követé a sirba gyermekeit, hátra hagyva 
a mély gyászba borult férjet és két árvát. A korán 
elhunyt no tetemei felett legyen köunvü a föld és 
a minden vígasztaláénak istene nyújtson a bánatosférj 
és árváknak enyhülént. 

T o l v a j l a s . F. hó 3 ról 4 ér« menő éjjel két 
jó madár, névszerint Hadai István és Ger« István az 
épülő megyeháztól fát lopott. Már jó mes»ze mentek 
a zsákmánynyal. midőn utjokat álltak az éjjeliőrök, 
s kivallatván velők turpisságukat, a fát visszavitették, 
magukat a tolvaj urakat pedi ; hűvösre tették. Kár, 
hogy a város külterületén nincs ilyen szemfüles ren 
dőri személyzet, pedig oda nagyon felillenék, mert 
ott egész kényelmesen garázdálkodnak « lóköíők. 
Az elmúlt héten is elloptak Kis Aradi Istvántól 3 
lovat, melyeket gazdájuk 1000 frtra becsült — A/, 
állami csendőrség megindította a nyomozást, de inét; 
természetesen — bottal üti a tolvajok nyomát. 

— Szegvaron a mult héten egy veszett kutya 
két kis gyermeket •meguiart, — kik azonnal orvosi 
kezelén alá vétettek s eddig még nem mutatkozik 
rajtuk ama szörnyű betegségnek semmi nyoma. A 
legnagyobb baj az, hogy az agvonvert ebet gazdája! 
habonaságból megperzselvén, a többi ebek prédájául 
hagyta, melyek tol is lakmároztak az ingyen pecse j 
iivét. Igy orvosrendőri szempontból nem lehetet 
constatálni, hogy az eb valóban veszett volt-e? auii 
az érdekelt szülőknek természetesen rendkívüli aggó 
dalniat okoz. 

— Kútba halt Arvai József sándorfalvai se 
gédjegyző, ki 1873. és 1 ><74. években Szeged vá 
ros főpénztárában segédtiszti minőségben volt al-
kaimazva, nagyon szerencsétlen véget ért. Szept 
3 0 án viradóra u.yanis amint a sándorfalvai köz 
ségtriz udvarában lévő kútból vizet akartak meri 
teui, a vödör egy hullába ütődött, amelvben azon 
nal fölismerték a segédjeg\ ző hulláját LTgy sejtik, 
hogy ittas állapotban, vigyázatlanságból esett a 
kútba, de akik szerencsétlen múltját Umerik amelv 
jövőjét is teljesen tönkretette, azok nem zárják ki 
annak lehetőségét, hogy öngyilkossági szándékkal 
vetett véget éjetéuek. A szerencsétlen családot is 
hagyott maga után. 

Humoros levélhordó. Egy < Imaházáról Sze-
gedre címzett levél következő értesítéssel érkezett 
vissza < Orosházára: Kérem a lakását megírni, mert 
az ég alatt nem hál, mert mán hidegek vannak. 

Hal-óriás a Tiszaban. Régen csináltak a 
Tiszán oly pompás fogást, - irják Szegedről — 

mint tegnap az alvegyi részen Zsótér Andor halá-
sza, Prágai Mihály. A szerencsés halász-mesternek 
ugyanis egy három mázsás viza került a hálójába 
s azt szerencsésen ki is fogta. A ritka szép halat 
bevitték. Szegedre. 

Öngyilkossági kísérlet szódával. Nagyvá-
radon öngviiko4sági szándék lepett meg in. hó 2 9 éo 
este egyik ot<aui vendéglőben egy bus magyart. 
Hallotta, hogy a viz legborzasztóbban gyilkol. Ho-
zatott két üveg szódavizet, s mindkettőnek csövét 
szájába fogva ráduplázott önmagára A kipróbált 
szódásüveg oly erővel lőtt, hogy az a belekig hatott; 
hanem az öngyilkos jelöltet csak rettenttő köhögés 
fogta el. külői hen egyéb baja nem történt. Prositf 

L o n d o n forgalma. Á londoni pálya háza k̂  
ban nap'iuki.'i 4 4 0 0 vonat fordul ineg; reggeli 5 
órától tjfélig a Viktória állomáson 6 2 2 , a Liver-
pool Streeten 6 4 2 , a Broad Streeten pedig 7 9 0 vo-
nat közlekedik. Minthogy minden vonaton átlag száz 
utas van, egy nap 4 4 0 . 0 0 0 ember érkezik Loudonba 
és indul onnan el. E roppant tömeget omnibuszok, 
lóvasutak, gőzhajók szállítják a pályaházakba és 
azokból a világváros minden részébe. 

— A zongorázó elefánt. Barnuin a biren ame-
rikai ritkaság gyűjtő muzeumában most egy zongo-
rázó csoda elefánt van. Barnum ez elefántja számára 
külön egy óriási zongorát csináltatott. A mint az ele-
fánt a zongora mellé telepedett és billentyűire né-
zett ökölnyi könnyek csak ugy potyogtak az or-
mányán lefelé. A világért sem akart a zongorán ját 
szani Mi baja lehet Calibannak? — kérdezték a 
felügyelők. A nagv tapasztalatú Barnum rögtön el-
találta. A szegény pár» — mondá — a billentyűk 
elefántcsontjában >/.•• tó anyja fogaira ismert! 

Az első hű Kozsnyóról irják szeptember 
2 9 ről: A KíimI- hegvnek felső része pár nap előtt, 
már a mult héttő virradóra hóval volt fedve, a mi 
nem minden évben szokott már ilv időben megtör-
ténni, sőt m g egv hónappal később sem. Ugyan-
ekkor az eg sz vüI 'keti erős dér köszöntött b ; s 
ezóta az éjjelek hűvösek, sőt hidegek. 

— Megrendiiö csaladi drama. Koó Pál közép 
pulvai lakos ig. n szorgalmas munkás ember volt 
és így vagvouilag is mindikább gyaporodott. Ujab-
ban azonban több izben feleségével, Petroneeki 
Annával mindeu ok nélkül nemcsak szigorúan kez 
dett bánni, hanem még agyonütéssel is fem égette. 
Mult hó 21 én reggel, mikor felesége fejt, férje az 
istálóban fejszevei rátám dt és oly súlyos csapást 
mért kopónvájára, hogy az szörnyet hait. Ekkor a 
rettenetes térj a hullát szalmával befedte és odább 
ment, el az erdőbe, Ind egy Iára felakasztotta ma-
gát. A z asszony hulláját délben, férjét pedig estu 
találták tneg. Mi volt indító oka e borzalmas gyil-
kosság és öngyilkoságnak, még esak sejteni ^ m 
lehet. A szerencsétlen szülőket négy gyermek, köz-
tük két kiskoiu, kesergi. Az orvosrendőri boncolás 
a férjnél már korábban keletkezett eliueháborodást 
állapított meg. 

Ritka gyorsasagu négyes fogat. Borsodme-
gvében ifi. Miklós Gyula rinkei földbirtokosnak ritka 

| gyors nienésü négyes fogata van, — őrgróf Csák v 
Pallavicini Zsigmondd.il sáros útban négv szeméíy-
lyel két izben tett meg e négyes fogat 23 én fél 
kilométernyi utat egy óra alatt. E négy-sből a két 
első ló pedig 7 és három negyed kiloiiieternyi utat 
háromszor egymás után futott meg 17 perc és 10 
másodperc alatt. Legközelebb a sportkedvelők, nagv 
fogadásokra készüljek e hírneves négyes elle.i, 
melynek hosszú útra való gyors menése meglepő. 

— KIVONAT. Szentes város hirdető könyvéből. 
— G&nvald Józsefnek a kis piaci Robicsek félő 
háza kedvező feltételek mellet eladó, ugyanannak 
egy itcésre van szüksége — Négvesi Albertnak 
egy, még igen jókarban levő „HoveM féle varrógépj j 
van eladó. — Halász Szabó Mihálynak a Vek-rla-
poson apró vetemény alá való földje van kiadó. -
Halász Szabó Dániel III t. 2 4 3 sz. háza szőllős k r-
tel együtt eladó. — Hanka J Lajos vásárhelyi ut<*a 
III t. 61 sz. házánál egy vagv két szobás külön 
lakás kiadó. - Borbély János királyságon 2 5 hold 
földje fel es munkálatra kiadó, és egy boglya sz d-
inája van eladó. - Grünvald Józsefnek, a Ro' . i -
csek féle kispiaczi háza kedvező feltételek mellett 
eladó, és egv íczésre van szüksége. — Pao Bálint 
I t. 6 9 2 sz. háza kedvező feltételek mellett eladó. 

h i p d e t e s e e : . 

i ; Z tkv ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Cohn Gyula és Jakab < rosházi kereskedő czég 

végrehajtatónak — Faragó Farkas Csanyi lakos vég 
rehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében a 
kérelem következtében a végrehajtási árverés 1945 
frt töke követelés és ennek 18tt2 évi szeptember hö 
I ső napjától járó 6 % kamatai Va % váltó díj 9 3 fi. 
2 0 kr. perbeli 23 frt 2 0 kr végrehajtási már meg 
állapított, valamint jeleulegi 23 trt L'O kr. és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 
1 0 8 1 : L X . t. cz. 144. §. alapján és a 146. g. ér 
telmébeu (a Csongrádi kir. járásbíróság) területén 
lévő Csongrád város határában fekvő, a Csongrádi 
2 8 9 4 sztjkvbeu foglalt 9 9 1 0 hrszámu 44 '9 ,6„« hold 
térű mámai dülöbeli legelőből Faragó Farkast illető 
129 frtra becsült részre, valamint a Csongrádi 
6 0 6 9 sztjkvben foglalt (1059 1051) hrszámu ház utáni 
osztatlan legelő és réti illetékből Faragó Farkast 
illető 47 frtra becsült \ része, a (3312.3313) hrszá 
in u 24 telek utáni osztatlan legelő és réti járandóság-
ból ugyanazt illető 111 frtra becsült ' 4 része(333 
3 ^ 4 2 3357 . — 3 3 6 2 ; hrszámu 2 egész telek utáni 
osztatlan legelő és réti járandóságból ugyan azt il 
lető 4 0 2 frtra bccsült része, — és a f :3298 .3303 
b. ;5305. — 3307) lirszámá J* telek utáni osztatlan 
járandóságból ugyan azt illető 47 frtra becsült 
részre ezenuel megállapitott kikiáltási árban, elreu 
deltetik. 

A z árverés megtartására határidőül 1883. évi 
október hó 26-ik napjának délelőtti 9 órája a (.'song 
rádi kir. járásbíróság hiv. helyiségébe tűzetik ki 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárán ak l O V á t vagyis, 12 frt. 9 0 kr.4 frt. 70ki 
I I frt. 10 kr. és 4 0 frt. 2 0 kr 4 frt. 70 krt. kész 
pénzben, vagy az L X tcz. 4 2 § ában jelzett 
arfolyatumal számított és az 1881 évi november hó 
1 én 3333 . sz. a. kelt iu. kir. igazságügy miniszteri 
rendelet H § ában kijelölt ovadékképe* érték papír-
ban a kiküldött kezéhez letenn*, vagy az 1881 L X 
t. ca. 170 § a értelmében a báuatpénznek a biró 
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatui. 

A z elrendelt árverésaCsongrádi 2&94 és 6069. 
sztjkvben foglalt ingatlanokból végrehajtást szen ve 
dőt illető részeire feljegyeztetni rendeltetik 

MEGHÍVÁS. 
szentesi keresked<> 

cssepijioej 
renden és pártoló tagjai a 

évi okt. hó 21-én esti 8; 

Hire£rnéííy. 
Értesíttetnek az érdekeltek, hogv a vadász 

fegyverek bejelentésének határideje f. évi october 
hó végéig a nagyin, in. kir. pénzügyminisztérium 
által meghosszabbíttatott. 

Szeute , 188 5. Oct. 3. 
B a l o g - t i J á n o s 

polgármester. 

órakor,az egyesület helyiségében meg- i 
tartandó rendkívüli 

KÖZGYŰLÉSRE 
ezennel meghívatnak. 

' Í á í g y s o i ' o á í & i s 
1 Üresedésbe jött tisztviselői állá-

sok betöltése. 
2. Állandó házszabályok megálla-

pítása. 
3. Indítványok tárgyalása. 

Szentes, 1883 sept. 23. 
A választmány nevében: 

Sonnenfeld Sámuel, 
elnök. Q 

Kulinyi József, Q 
egyl . titkár. 

X X K X Í O Í X i f J O C 

A r e f . e g y h á z 
tulajdonát képező piactéri régi kántori lak 

üi meio reszeire icijryycwwMiii rcuuenoua. vagy töbí) évre, esetleg egy vagv több 
A C s o n g r á d i kir. járásbíróság mint telek kony- . ' 

vi hatóság 1883. aug. 1éu. hónapra haszonberbe kiadó. 
S z a r k a , Bérelni kívánók a gondnoki hivatalnal 

kir járásbiró. | jelentkezzenek. 

ERGKOPO 
V K I i K I . A I I Á S A ! 

Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közön-
séget. hogy a raktáromban még meglevő össze: 

érc- te ásvány-

i C O P O R S t a f 
fj/jfh'i áron 

áruba bocsájtom. — Az árak kővetkezők: 

Disz érckoporsók. 
190 centimeter hosszú 50 frt. 
130 „ 48 . 

E g y s z e r ű b b é r c k o p o r s o k 
200 centimeter hosszú 44 frt. 
190 „ 40 , 
18o . 38 . 

Ásványkoporsóknál io fenti árak értendők. 

S a r l s r a d . y - ^ ' s g r y I m r e , 
*.••/.'. mrster. 

Lakásom : iskola u fca. h-'z. 

Pályázati hirdetmény. 
S/.eutes váro'-áuái üresedésbe jött s f>00 írt 

évi fizet- ssel javadalmazandó egy adótiszti állomásra 
és esetleg egv üresedésbe jövendő 4 0 0 frt. évi H-
zet'-ssel javadalmazott írnoki állomásra pályázat nvit-
tatik; felhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomá-
sok valamelyikét elnyerni oltatják,• miszerint k.-liői.'g 
felszerelt pályázati k 'rvénvüket f. évi oktober l.Vik 
napjáig bezárólag S/.-ntes város polgármesteri hivata-
lánál nyújtsák be. Szeut^«. 1 Oct. 4 . 

£éafof/fi 
polgármester. 

T 7-éa 
d. u. 2 órakor 

Pl 

i 
m . ® 

a városi téglatelepen az ottani tégla 'ÜJ 
m szárító színek és többrendbeli 

| FAANYAGOK § 
i í és s z e r s z á m o k a helyszínén árverési} 
U utján készpénzfizetés mellett^ 
K eladatnak. dl̂  

Szentes. 1H83. sept. 27-én. ^ 

^ ^ m m e ^ g m m m 

Árverési hirdetmény. 
A megyei székház épület előtt felhaunazott ál-

lásfák, állásdeszkák, nemkülönben nagyobb meny-
nyiségú gyalult padozat deszkák, f. évi oktober hó 
7-én és a reá következő vasárnapokon mindenkor 
<1. e. 11 órakor a helyszínén nyilvános árverésen í 
a körülményekhez képest szabad kézból és kisebb 
részletekben készpénz tizetés mellett elfognak adatni. 

Mely árverésre a venni szándékozókat t isztelet-
tel meghívja. Szentesen, < >et. "> 

S c h w a r t z P á l 
épitési vá l la lkozó . 



H 1 R D E T E S E K . 

¥ £ £ £ £ és T á R S A 
jcs. kir. szabadalm pénzszekréuygyárosok 

Bécs. BUDAPEST, Prága. 
| Fióküzlet: Budapest, sugárút 2. sz. 

(Fonciére palota.) 
||ajánlják elismert kitűnő gyártmányú tűz-

mentes 

PÉNZ S Z E K R É N Y E I K E T 
házi pénztáraikat, másoló gépeiket 

és műlakataikat 
legnagyobb választékban és jutányos áron. 

Kivánatra képes árjegyzékek ingyen 
és bérmentve küldetnek. 

JPy* N B . Minden kijátszatás kike-
rülése végett kérjük a tisztelt közönséget, 
miszerint czimünkre pontosan ügyelni és 
már több mint 20 év óta fennálló gyárun-
kat a hasonló hangzású, sokkal fiatalabb 
(Theodor W i e s e & Co ) czéggel össze 
nem téveszteni. 1 4 - 2 0 

ís^m 

£1 (óiizott tu-

fxczönocyyet, 

datom a w. i. 

miozczint a 

j ó minotcyn 

és cssr-líü 
van cíado. — 

g g g n i mcgíusot-

Qijoz^xynéí i* 

ZSOLDOS 

véteícfi otta-

tam $á$z>toz> 

eszfúizó ííxcto. 

FERENCZ 

Tégla eladás! 
A városi téglatelepen a kongós tégla 

' ut építéséből fennmaradt mintegy e g y ' 

MILLIÓ 
legjobb minőségű tégla eladó. 

Utalványok „Rambovszky szállodá-^ 
ban" a kongó tégla útépítése mtíveze-
tőségénél válthatók. 

Gissfeld Imre,, 
0—0 művezető. 

9. Végre megszabadítva 
„Több évig szenvedtem altesti bajokban, székrekedésben, 

midőn végre egy doboz svájci lapdacshoz jutottam, mely Brandt 
Richárd gyógyszerest úrtól való és azt használva, már féléve, 
hogy minden bajomtól megszabadultam, mit ezennel bizonyítok. 
Sellner főpolgármester, u. p. Weisensuls, Annavölgyi huta Cseh-
országban, junius l-én. 

Mindenki tudja, mily súlyos betegségek származnak a 
székrekedésből, azok ellen siessen tehát mindenki magát meg-
védeni, az e bajban, miiulen létező szerek közt leghatalmasabb 
szerrel, a svájci labdacsokkal, — melyekből egy doboz 70 krért 
kapható a gyógyszertárakban. 

o o o o o o o o o o e 

Csongrád megye részére zártőjánlati verseny utján a következő bútorok és állványok 
szereztetnek be, úgymint: 

23-szor. A gyűlésterembe egy elnöki asztal 4 mt. hosszú 1-ször. 4 darab Jényezett íróasztal, 5 fiókkal és felül 
rácsozattal. 

2-szor. 35 darab festett pttla Ja íróasztal 3 fiókkal és 
rácsozattal 

3-szor. 8 darab Jényezett és egy méter hosszú közön-
séges asztal 

4-szer. 4 darab 2 méter hosszú és jutta szövettel bevont 
ruganyos pamlag, tömött háttal 

5-ször. 7 darab 2 méter hosszú amerikai vászonnal be-
vont ruganyos pamlag tömött háttal. 

6szor. 11 darab 1.10 méter hosszú amerikai vászonnal 
bevont ruganyos pamlag tömött háttal. 

7-szer. 4 darab esztergályozott fényezett fogas. 
8-szor. 37 darab 1 méter hosszúságú Jestett puha fa 

Jogas. 
0-szer. 4 darab Jényezett irattartó állvány 1.40 méter 

hosszú, 1.60 méter magas 3 rekesztékkel. 
10-szer. Ugyanoly méretű festett irattartó állvány 15 db. 
11-szer. 4 darab Jényezett iromány szekrény 4 rekesz-

télkel, két felé nyiló ajtóval 
l'J-szer. 13 darab Jestett iromány szekrény 4 rekeszték-

ktl, két Jr.'é ny iló ajtóval 
l.'í s or. l'l darab fényezett köpó láda. 
14-szer. "21 darab Jestett köpőláda 
15-ször. 4 darab fényezett mosdó szekrény 1 ajtóval. 
16szor. 18 darab festett mosdó szekrény 1 ajtóval. 
17-szer. 2 db jutta szövettel bevont ruganyos támlásszék. 
18-szor. 3 darab amerikai vászonnal bevont ruganyos 

támlásszék 
10-szer. 18 darab jutta szövettel bevont ruganyos tömött 

szék (tabanrette). 
20-xzov. 8 darab amerikai vászonnal bevont ruganyos 

tömött szék. 
21-szt r. 218 dacnb Thonet-Jéle hajlított faszék. 
2'J-szer. 1 daiab asztalzsámoly puha jYiból, 5 cm. vastag 

deszkázattal 6.40 m. hosszú, 2.80 in. széles. 

1.30 meter széles kemény Ja oldalakkal é* lábakkal s 5 cm. 
vastag fenyőfa tetővel, továbbá 3 szakaszbon 8 méter hosszú 
s az előbbihez hasonló szerkezetű és szélességű asztal 

24-szer. 20 folyó meter hosszúságú 2.65 méter magas 
0.60 mély levéltári álvány 

25-ször. 2 darab fényezett rámájú tükör á 50 frt. 
Megjegyeztetik, hogy 
a) a festett bútorok tölgyfa színre erezve készítendők. 
b) az egységi árak minden butornemnél és állványnál 

kiirandók és öszegezendők 
c) az összes tárgyak Szentesre szállítva és ott a megye 

házban felállítva vétetnek át. miért is az álakban a hely-
színére szállítás és felállítás költségei is befoglalandók. 

d) a bútorszövetek mintái szintén a zártajánlathoz mel-
léklendők, avagy az ajánlatok felbontásánál választás végett 
előmntatandók 

e, a legelőnyösebbnek találandó ajánlat beadója köteles 
lesz minden butornembőt mintaként egy-egy darabot előzetes 
bírálat alá bocsájtani s a többi bútorokat a megbirád és el-
fogadott mintákhoz képest előállítani. 

J) az összes bvtorok és állványok f . é t i /#OI\ 
napjáig elkészítendők es Szentesen átadandók lesznek. 

q) a levéltári állványokra az ajánlatok elkülönítve adan-
dók be. 

h) az ajánlatokhoz a vállalati összeg 5\-t6lija óvadék-
ként melléklendő 

A zárt borítékba foglalandó ajánlatok beadásának záros 
határidőül folyó évi oktobsr hó 10-ik napja tűzetik ki, mely 
napon d. e 10 órakor az összes beérkezett ajánlatok Szente-
sen a megyeház épitési irodában (megyeház épület) Jognak 
felbontatni és elbíráltatni. 

Kelt Szegváron, 1883. szeptember 24. 

350. vgh. szám 1883. 

EMF* JF EL H Í V Á S 
a tulajdoni igények érvényesítése iránt. 

Alólirott bírósági végrehajtó ezennel közhírré 
"teszi, hogy a csongrádi kir. járásbíróságnak 1506. 

1883. számú végzése folytán végrehajtató Horovitz 
Irma férjezett Blau Jánosné (lak. Csongrádon) vég-
rehajtást szenvedett Blau János vegyes kereskedő 
ellen (lakik Csongrádon) 1000 frt tőkekövetelés és 
járulékai kielégítésére a végrehajtás helyéül szolgált 
alperes lakásában alapfoglalással és a kereskedő üz-
lete helyiségében felülfoglalással az általánosságban 
következőleg megjelölt ingóságok u m. házi búto-
rok és eszközök, valamint kereskedő üzleti vegyes 
árucikkek foglaltattak le. 

Ezen ingóságok összesen 220 frt 50 krra be-
csültettek 

Az 1881. évi LX. t. c. 89. § ának rendelkezé-
séhez képest felhivatnak mindazok, akik a fentiek 
szerint lefoglalt ingóságokhoz tulajdoni igényt tá-
maszthatni vélnek, hogy igénykere^etüket ezen hir-
detmény keltétől számított 15 nap alatt a csongrádi 
kir. járásbírósághoz különbeni törvényes következ-
mények terhe alatt benyújtani el ne mulasszák. 

Kelt Csongrádon, 1883, okt. l-ső napján. 
^ C í s I E C I C ^ - A - " b r a l ^ á z n , 

kiküldött bir. végrehajtó. 
Lakik Csongrádon, szarvas-utca 171. szám. 

180. sz. a. lakosnak lapistói és alsó 
ré t i tanyáján több boglya szalma, 
törek, polyva van eladó. Alsó rét i 
földje pedig a ra j ta levő tanyaépü-
letekkel kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy több évre bérbe kiadó. 




