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Előfizetési árak: 

Egy evre . . . . 5 frt — kr. 
Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető kózlemé-
ayek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 
Megjelen hetenként háromszor: 

v i l i r i i p . k i H n é s p é a t t k s a r . ö f l 

Egyes szám 4ra 4 kr. 

Hirdetésekre nézvt 
a lap egy oldala !4 helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Sehönfeld A. könyvkereske 

deseben is íeivetetnek 

Hérmentetlen levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak el. 

H y i l t t é r - b e n 
minden egyes ser közlésé 30 kr 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Felelős szerkesztő és kiadó-t'ilajdonos 

SIMA FERENC. 

£10fizetések elfogadtatnak helyben: 
SobtofMd A. kiayv- és paplrksruksiésélsa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A paktum. 
A „Szentesi Lap* mult pénteki számá-

nak vezércikke rámutatott azon paktumra, 
mely a megyei ellenzéket és a megyei párt 
egy részét az alispán és esetleg főjegyzői állás 
betöltésénél összehozta, s minden országos 
politikai pártszinezettől menten, a vármegyei 
kormányzat jövő irányára leendő befolyás 
gyakorlása végett közös akcióra egyesitette. 

A »Szentesi Lap* emiitett cikkével szem-
bea Fekete Márton raegyebizottsági tag ur, — 
ki ezen egyesülés létrehozásának egyik vezére 
volt, — e lap mult számában közzétett nyi-
latkozatával azt hozza köztudomásra, h o g y : 
na megjelent cikkel, sem az úgynevezett, de 
t ény leg nem létező paktum tárggaira, 
sem a cikkben foglalt személyi érdekű kérdé-
sekre, sem az ezeket illetőleg kifejtett irányzatra, 
sem általában a cikknek a közbéke helyreállítá-
sát majdnem lehetetlenitö célzatára nézve egyet 
nem értünk.* 

Nem tudjuk, hogy a paktumszerü egye-
sülés létrehozásábau a megyei párt részéről 
személyesen részt vett többi iráuyadó férfiak 
mennyiben azonosítják magukat a megtörtént 
tényekkel szemben Fekete Márton ur nyilat-
Kozatával; de részünkről Fekete Márton úrral 
szemben kötelességünknek tartjuk kijelenteni, 
hogy bár előzetes hozzájárulásunk és közös 
megbeszélés nélkül lett is a kérdéses cikk 
közzé téve, az abban foglaltak az egyesülés 
határozott feltételeit képezték. S bár megenged-
jük, hogy most már a — választás után — Fekete 
Márton úrra nézve paktum nem létezik; de a 
választás előtt az ő kezdeményezésére a me 
gyei párt egy része és a megyei ellenzék kö-
zött formális paktum jött létre, első sorban 
aziránt, hogy a megyei kormányzatbau a 
múltnak ostorozott rendszerével szakítani kell, 
s a tiszta, becsületes közigazgatás eszméjé-
nek kell a közkormányzat irányadójának lennie. 
— s e célból a választásnál jelöltül egyértelmű 
megállapodással dr. Cicatricis Lajos fogadta-
tott el, különösen azért; mert ő ezeu célra 
a megyei tisztikar kebeléből programraszerüleg 
vállalkozott. Mivel azonban még azzal, hogy 
ki lesz Gsongrádvármegye alispánja: a megye 
közbékéje és nyugalma teljesen biztositva 
n i n c s : a pakíumszerü megállapodásnál köl-
csönös célul tüzetett ki első sorban az, hogy 
az erőszakos polgármesterválasztással Szentes 
város képviselőtestületének választási szabad-
ságán elkövetett sérelem orvoslására a megyei 
közgyűlés termében is közös aktiót foguuk 
kifejteni; másodsorban az esetleg megüre-
sülendő csongrádi főszolgabírói állás betölté-
sénél kimondatott az, hogy oly pályázók, kik 
a pártélet által túlságosan exponálták magu 
kat s igy a csongrádi közbéke helyreállítására 
szinte képtelenek : általunk támog ittatai nem 
foguak. S itt még a személyi korabinátiók is 
szóba hozattak. — Kimondatott továbbá az, 
hogy egész erővel küzdeui foguuk az ellen, 
hogy a kaudidatióval gyakorolható visszaélé-
sek segítségével, a nép választási joga — a 
már bevett uzus szerint — nullifikáltassék. — 
És végül magállapodás jött létre arra nézve is, 
hogy köztünk jövőre mindeu fontos megyei 

kérdés — döntés előtt — előleges megálla-
podás tárgyává tétetik. 

A közös megállapodás tárgyait ezek ké-
pezik, s igy Fekete Márton urnák ezekkel 
szemben álló nyilatkozatát vagy könnyű fele-
dékenységnek, vagy a paktum felmondásának 
tekintjük. 

Legyen egyik, vagy másik, mi, kik e pak-
tumban az ellenzék megbízásából részt vet-
tünk, miradunk és küzdeni fogunk az ellen 
zékkel együtt, az ott kölcsönösen megbe-
szélt célokért és továbbra senki által nem 
hagyjuk magunkat sem megejtetni, sem félre-
vezettetni. 

Szentes, 1892. junius 27-én. 
Sima Ferenc. Hegyi Antal. 
Temesváry Antal. Szánthő Lajos. 

I 

— Pet i t ióban utaznak. Valamikor 
— és nem is volt oly régen — városunk 
sorsa iránt melegen érdeklődő egyik nagy-
nevű országos képviselő, azt a karakteristi-
kus megjegyzést tette Zsilinszky főispánra, hogy 
ez az ember olyan, mint egy politikai vigéc, 
aki örökké vád és védelemben utazik. Most 
a tisztelt főispán ur az ő közeli kis táborával 
petitióban utazik GsougráuüU éppen ugy, aiiut 
a tápéi kerületben. Hogy ő utazik ebben a 
nemes célú fáradozásban, azt már tudjuk; 
mert abból az 1000—1000 frtból, melyet a 
vizsgálati költség biztosítására kellett letenni, 
egy árva krt se fedeztek a peticiónálók, hanem 
ezt a főispán ur járta ki. 

Csongrádon csuful felsültek ezek a tisz-
telt urak a petitióval; mert a vizsgálóbiztos 
egy árva adatot se birt beszerezni a petitióban 
felsorolt vádak igazolására. — A tápéi kerü-
letben most folyik a vizsgálat s már 104 ta-
nút hallgatott ki a vizsgáló biztos; de ezek 
közül egy se bir felhozni a terroerizmus igazo-
lására semmi konkrét bizonyítékot. Mind csak 
ugy hallotta mástól, hogy miként volt a dolog. 
S jellemző erre az egész szégyenteljes eljárásra, 
hogy a petitiónálók fejei levelet írtak Sima 
Ferenchez, hogy ha ö bizonyos pactumra hajlandó, 
akkor visszavonják a petitiót vagy kitanítják a 
tanukat. A dologban azonban az a bökkenő, 
hogy Sima Ferenc nem volt hajlandó a kérést 
teljesíteni; de a levelet megtartotta magának 
és átadta azt a védőügyvédnek, 

Ilyen erkölcsi alapon utazik ebben a peti-
tiónális kiráudulásban Zsilinszky főispán. S 
hogy átalában minő eredménynyel ? arra nézve 
igen szép világítást vet a „Szegedi Napló* 
következő közieménje: 

— Junius i i . 

Sima Ferenc mandátumának vizsgáló 
bizottsága ma befejezte munkáját — Doros-
mán. A bizouyitó eljárás a kerület ezen köz-
ségében véget ért s nem mondhatnók, hogy 
valami fényes eredménynyel azokra nézve, 
akik a mandátum megsemmisítésében utaz-
nak. Az összes kihallgatott tanuk száma nyolc-
vannégy, de egy tunu se mondott egyéb ter-
helőt, mint amit a hajdaui Lévai-párt csúfos 
bukása után a kormánypárt híveitől várni le-
het, konvencióuális, megszokott szavakban 
adtak számot olyan erőszakoskodásokról és 

presszióról, amilyenek minden választáson 
bőven fordulnak elő, de legnagyobb számban 
ott, hol a kormány jelöltjeit juttatják minden 
meg nem engedett eszközzel mandátumhoz. 
Ma tizenkét tanút hallgattak ki, akiknek val-
lomásai semmivel se bírnak nagy obb jelentő-
séggel, mint az eddigiek. A bizottság holnap 
Horgoson eszközli a vizsgálatot. 

—Junius 25. 
Ma már másfelé kereste az igazságot az 

a bizottság, mely arra vau hivatva, hogy meg-
semmisítse — ha ugyan lehetséges — Sima 
Ferenc tápéi mandátumát. Ma Horgoson foly-
tatták a vizsgálatot. Huszonkét tanút hallgat-
tak ki s ezekkel együtt százhat tanút hallga-
tott ki Rudnay Béla, az országház vizsgáló 
biztosa. Hogy mennyire nevetséges az az 
erőlködés, melylyel a vizsgálóbiztos okvetle-
nül terhelővé akarja tenni a tanuk vallomá-
sait, azt fényesen bizonyítja a következő 
ese t : 

Egy derék atyafi áll a biztos előtt, 
Valaha Lévayra szavazott s ennek köszönheti 
azt, hogy ma maguk elé hivatta a vizsgáló 
biztos ur. 

Rudnai azt kérdezte tőle: 
— Látta e, hogy Döme Ferencet elver-

ték? 
— Láttam ám. 
— Ki? 
— Hát Varga Jóska. 
— Aztán mit mondott, amikor verte? 
— Nem szólott az kérem semmit, csak 

annyit, hogy hát jussa van ahoz, hogy Döme 
Ferenc polgártársát üsse, mert hát sógora. 
Két sógor összeverekedik az uton, véletlenül 
a Sima párti erősebb, mint a Lévai-párti s 
elveri a sógort. Ebből a mandátumra terhelő 
adatot szerkeszteni, legalább is nevetséges 
dolog. 

Egy fehérhajú Sima-párti választó, mikor azt 
kérdezték tőle, hogy kell-e tanudij ? azt felelte: 

— Kell a kutyának! Ígértek Lévaiék 
többet is a választáskor, az se kellet. 

A vallomásoknak általában alig veheti 
valami hasznát a vizsgáló biztos. Általános 
ságban forog valamennyi s még a legjelen 
tőségesebből is bajos fegyvert faragui a raan 
dátum ellen. Ma különben befejezték a hor-
gosi tanuk kihallgatását, holnap szünet kö-
vetkezik a kihallgatásban, holnapután pedig 
Szegedre jön a biztos és itt fogja kihallgatni 
a további tanukat. 

Sándorfalva baja. 
Irtunk már azokról a türhetlen állapotokról, 

melyekben Sándorfalva anyagilag szenved. — A köz-
ség által tartott népgyűlés a következőkben foglalja 
össze a község bajait és ohajat Pallavicini őrgróffal 
szemben. Érdekes ez a néphatarozat és méltó rá, hogy 
az érdekeltek ezen község érdekében komolyan fog-
lalkozzanak vele. Im a népgyűlés határozata: 

a) A népgyűlés uj községháza és kántor lakás 
építésének sem szükségét, sem célszerűségét nem látja 
s ezen építkezések ellen tiltakozását fejezi ki. — 
Ennélfogva helytelen és jogtalan eljárásnak nyil-
vánítja a községi jegyző ur Lzon intézkedését, hogy 
a községi kepviselő testület elé az építkezések tervét 



1 oldal. 

és költségvetését be sem mutatva, s azokat a megye 
tekintetes tb. közgyűlése által jóvá sem hagyatva, az 
építkezéshez 100000 drb. vályog vetését megrendelte 
s a vályog vetése már nagyban folyik. 

Ugyanazért a népgyűlés a vályogot a község 
részére annyival inkább nem fogadja el; mert a 
vályogveretést a községi képviselő testületnek még 
tudomására sinos hozva. 

Ezen határozat különös indoklásául a következő 
körülmények szolgainak: 

A községnek ezúttal is van szép, nagy helyisé-
gekkel, nagy udvarral bíró igen csinos, zsindelyes 
tetejű, csaknem uj háza, udvarán jó jeges pincével. 

Ha uj községhaza építtetnék, a mi 4000 frtnál 
többe kerülne, mely összeget a teljes 90 —lOOtyo-os 
községi adóval kellene fedezni, akkor a most meg-
evő községházát potom árért kellene eladni, mivel 

a keresetjés jövedelem a községben kevés lévén, ház-j 
vevő nincs s alig akadna, mert hiszen ugy is sok 
szép ház és lakás lakók nélkül áll, pedig egy egész 
lakas bérösszege évenkint a községben 20—50 frt. 

De átalában véve helytelen és terhes az, hogy 
a magas községi adóból épitkezéssek teljesíttessenek. 

A nép most is csaknem nyomorbau van; az 
állami és községi adót csak kenyere árán tudja fi-
zetni s azt is nagy részben adóvégrehajtas utján. 

Igaz, hogy az uj községhaza költségére a f. évi 
költségvetésben 3500 frt fel van véve; melybe bele 
van számítva a Pallavicini Sándor őrgróf ur ő nagy-
méltósaga által a községnek kegyelmesen adott piac-
téri telkek eladásaból befolyt 1800 frtnyi ősszeg, 
melyért a népgyűlés ő nagyméltósagának hálás kö-
szönetét fejezi ki; de a 3500 frt költségvetésileg fel-
vett összeg előreláthatólag, kevés maganak a község-
hazanak felépítéséhez is, s az igy még szükséges 
összeg, a kántori lakás felépítését is bele vévén, 
mintegy 3000 frtot ütne ki, a mit a pótköltségve-
téssel s a községi adó tetemes felemelésével lehetne 
fedezni, úgyde a községi adó nemcsak hogy nem 
emelhető, de sőt azt mulhatlanul le kell szállítani, 
hogy a nép nyomorán segítve legyen. 

Hangsúlyozza a népgyűlés, hogy a mikor a 
községi jegyző ur sem építkezési tervet, sem költség-
vetést nem készített, mégis az uj építkezéshez a 
vályogot mar vereti; ezen önkényes eljárása által 
nemcsak hogy törvénybe ütköző kötelességmulasz-
tást követ el s a képviselő testület intézkedési jog-
körét semmide sem véve — a képviselő testület tag-
jaival ujjat huz; de a nepben az elégületlenséget és 
izgatottságot meg inkább fokozza. 

Éppen azért a gyűlés a vármegye tekintetes 
közgyűlésétől törvényes orvoslást kér. 

b) A népgyűlés a Csongrad-Sándorfalvától a 
szatymazi vasúti állomásig, lehetőleg egyenes vonal-
ban, egy szabályozott és sziktöltéssel ellátandó közút 
létesiteset, esetleg a most meglevő közút szabályozá-
sát elkerülhetlenűl, valamint a községi utcák sziktől-
tésseli fokozatos ellátását és az algyői-ut jó karba 
hozását szükségesnek mondja ki. 

De egyúttal intézkedést kiván a tekintetben is, 
hogy a Fejertón keresztül vezető s Szeged szabad 
királyi város gondozása alatt álló ut sziktöltése jó 
karba helyeztesek és tartassék fenn, mivel most nyári 
időben is járhatlan. 

A községtől a szatymazi állomásig minél gyor-
sabban sziktöltésü és szabályozott közutat kell készí-
teni azért, mert az ezúttal meglevő közút némely 
helyeken élő fakkal összeszorítva, oly keskeny, hogy 
két lovas két kocsi egymás mellett nem fér el mi 
bői egyeseknek szamtalan kellemetlensége és káró 
sodasa állott be, de másrészről ezen közút oly rend-
kívüli sivár és mély homoktalaj, hogy rajta terhes 
kocsival egyáltalán nem lehet haladni, már pedig, ha 
a közönség útadót fizet és közszolgálat teljesítésére 
kötelezve van, akkor a hatóságoknak gondoskodni 
kell arról, hogy a közönség terményeit szállíthassa 
mert ha nem szállíthatja, elviszi az adóvégrehajtó 
Ezen kőzut szabályozasa és sziktöltésseli ellátása vé-
gett Topsher János és társai már évek óta három 
izben is folyamodtak, a kérelmet egyenesena nagy 
mélt. m. kir. ker. ügyi ministenumhoz adván be, de 
sem ezúton segítve nem lett, s a községi jegyző ur 
a ki hivatva és kötelezve van a nép közérdekeit tol-
mácsolni és megóvni, szintén nem tett semmit, mi-

SZENTESI LAP. _ _ _ 

nélfogva annak szüksége állott elő, hogy a népgyű-
lés jogos kérelme megadásáért a vármegye tek. th. 
közgyűlése nagybecsű támogatása és intézkedéséért 
folyamodjék. 

c) Kimondja a népgyűlés, hogy Csongrád-Sán-
dorfalvát, mint nagyközséget, önerejéből fentartani s 
a felette magas községi adót fizetni nem képes. 

Hogy e bajon s a nép nyomorán segítve legyen, 
Sima Ferenc orsz. gyűl. képviselő elnöklete alatt, 
Topscher János, Varga Antal, Terhes Antal, Varga 
Mátyás, Cirok János, Sáringer Ignác, Dávid József, 
Takó Lőrinc, Nagy Mihály András, Makra János, Lele 
Mihály, Szél Pál, Vig Mihály és Győrffy János sán-
dorfalvi lakosokból álló bizottságot a végett bizza 
meg, hogy Pallavicini Sándor őrgr. ur ő nagymél-
tóságat bizottságilag megkeresvén, Sándorfalva köz-
ség érdekében terjesszék elő azon kérelmet, hogy örgr. 
ur ő nagyméltósaga a község évi kíadasaihoz éven-
ként állandó ősszeggel járulni s a község lakosainak 
uradalmából nagyobb mennyiségű földet 12 vagy 20 
évi idő ta ' tamra méltányos feltételek mellett haszon-
bérbe adni kegyeskedjek 

A mennviben őrgróf ur ő nagyméltósága a köz-
ség lakosainak ezen alázatos kérelmét nem teljesítené: 
a népgyűlés Sándorfalva nagyközségi autonómiáját 
feladni s kisközséggé alakulni kénytelenittetik. 

A népgyűlés érzi és tudja, hogy Pallavicini 
Sándor őrgróf ur ő nagyméltósága akkor, a midőn 
az árvízveszély folytán a sz< gény lakosság és mun-
kásnép részére Csongrad-Sándorfalva' községét ala-
pította, s házhelyeket olcsóért adott, valamint, hogy 
a községét folytonosan segítette, s méltányos felté-
telek mellett haszonbéres földet és legelőt adott, — 
a legjótékonyabb és nemes cselekedetet követte el, 
melyért a gyűlés halas elismerést és gyermeki forrő 
köszönetét fejezi ki, kérvén az egek urát, hogy őrgr. 
ur ő nagyméltóságát szeretteivel együtt az emberi 
kor legvégsőbb határaig hasonló jó indulatban és 
nemes cselekedetekben, egészsegben éltesse. 

És éppen ő nagyruéitóságárjak eddig is tanúsí-
tott nemes és elégge meg nem hálálható cselekmé-
nyei, kivalókép pedig a kényszer helyzet indítja a 
népgyűlést arra, hogy ő nagyméltóságához ezen 
alazatos kérelmével esedezzék, mely kérelem főbb 
indokait a népgyűlés következőkben ecseteli: 

Köztudomásu, hogy a községnek egy házán kí-
vül nincs egyéb más ingatlan vagyona, a miből a 
községi kiadások fedeztetnének, pedig a község f. évi 
költségvetése szerint bevétel: G941 frt, kiadás 11097 
frt, pedig a jelzett bevételben benne foglaltatik az 
őrgr. ur ő nagyméltósága által kegyesen adományo-
zott piactéri telkek árából befolyt 1800 frtnyi összeg 
is; ezen kivül a bevétel nagyobb részét az képezi, 
hogy a község a magas államkormánytól a regálét, 
bor, sör, hus és szeszfogyasztást bérbe vette, a mely 
evenként —- természetesen ez is a fogyasztó nép ter-
hével, mivel az adó a népre hárul, igen szép tiszta 
jövedelmet hoz a község javára és kiadásai rész-
beni fedezésére. 

Úgyde a regálé bérlet a f. évben lejár, s azt 
tudvalevőleg a magas államkormány veszi közvetlen 
kezelése alá, minek folytán a község a jövő évben 
a regale bérletből folyó bevételétől, mint jövedelem-
forrástól elesik, s ha figyelembe vetetik az a körül-
mény, hogy a költségvetés szerint a fedezeti hiány 
most is 4608 frt, a mi a jövő évre 7000 irtot meg-
haladólag tűnik fel, s ha figyelembe vétetik, hogy a 
községi adó most is 90—100%, mely a községi la-
kossag jövedelem forrasa hiányában most is elvisel-
hetlen: akkor kétségtelenül beáll már a jövő évben-
hogy a községi adót tetemesen emelni kellene, a mi 
pedig most is leszállítandó, mivel egyébként a köz-
ség nagyközségi autonomiájat feladni kénytelen, mert 
így a község lakosainak száma nemhogy szaporodnék 
hanem fogy, pedig minden községnek élethivatása és 
rendeltetése számban, szellemi és anyagi fejlődésé-
ben előhaladni s a családok megélhetését biztositani. 

A baj főforrása abban nyilvánul, hogy mikor 
a község lakosai Algyőről áttelepítettek, a házhelyek 
után földbirtok sem örökáron, sem haszonbérbe nem 
osztatott ki, amiként ezt most már a magas állam-
kormány saját birtokai betelepítésénél is szabályként 
felállította és gyakorlatba vette. S igy a község la-
kosai két-kézi munkájok keresményén kívül, ami 

75. uám. 

pedig csak az évnek bizonyos szakában tart, • en-
nélfogva egy több tagot számláló család fentartására 
nem elégséges, más jövedelmi forrással nem rendel-
kezhetik, s igy a megélhetés biztossága, nagyobb 
munkásság kifejthetése nélkül a lakosság kétségtele-
nül a legnyomasztóbb helyzetben van, s a község 
előhaladásának utja teljesen el van vágva. 

Egészen mas volna a helyzet, ha Sövényhaza 
község, amely különben sem fejlődhetik, már annak 
idején, avagy csak még most is, Sándorfalua köz-
ségéhez csatlakozott volna, avagy csatlakoznék; mert 
igy a községi teher beosztatván és Sövényháza bir-
tokai idecsatoltatván, nemcsak a teher lenne keve-
sebb, hanem a község életfejlődése és felvirágzása 
is előmozdittatnék. S ez a körülmény őrgr. ur ő 
nagyméltóságának sem lenne kárára. 

Ezen kivül nincs mas mód a község baján se-
gíteni, mintha őrgr. ur ő nmlga a község évi kiadá-
saihoz évenként állandó bizonyos adománynyal já-
rul hozzá, vagy pedig a község kisközséggé alakul. 

Megjegyzendő még itt, hogy azon kegyes ado-
mányok, melyeket őrgr. ur ő mnlga a község irá-
nyában tett, a folytonos vagyoni zavarban levő köz-
ség függő adósságaira fordíttattak, s a községi adó 
mégis nemhogy fogyott volna; de mindig szaporo-
dott és szaporodik, mely körülmény azt igazolja egy-
részről, hogy a község vagyona, jövedelme rendet-
lenül kezeltetett; másrészről hogy őrgr. ur ő nmlgá-
nak az állandóság jellegével eddig nem birt egyes 
kegyes adományai, a község bajának állandó orvos-
lására elégségesnek nem bizonyultak. 

Mindezeknél fogva tehát előállott annak szük-
sége, hogy őrgr. ur ő nmlgának atyai jóindulata, a 
község életviszonyai rendezésére ez uton felkéressék, 
meg lévén győződve a népgyűlés, hogy ő nmlga 
ezen informatió alapján, a község és lakosai iránti 
jótéteményeit fokozni fogja, — másrészről, hogy a 
vármegye tek. trvh. közgyűlésének figyelme ez által 
felhivatván, hatáskörénél fogva intézkedni fog a 
baj orvoslásáról. 

Kétségtelen, hogy valamely község lakosainak 
megélhetése abban leli egyik biztositékát, ha a lakos-
ság teljes munkásságot fejthet ki s évi kenyerét 
nem a családfő napi 30—80 krnyi — a saját ke-
nyerén — felmenő napszámjából állítja elő, hanem 
egy kis löldecskéje is van, amit apránként megmun-
kálgatva, ezen egész évi kenyerét beteremtheti. 

Egyáltalán nem lehet jogtalanak, sőt jogosnak 
kell mondani a népgyűlés azon óhaját, melynek tel-
jesülése kizárólag őrgr. ur nmlganak kegyétől függ, 
hogy a község lakosainak kegyeskedjék adni hosszabb 
időtartamra nagyobb mennyiségű földet méltányos évi 
haszonbérfizetése mellett, mivel birtokából másoknak is 
ad haszonberbe földet, melyhaszonbért a község lakosa/ 
örömest fizetnék meg, s azért hálás elismerésőket nyil-
vánítanak, s ebben ő nmlgának haszna is lenne, 
mivel birtoka tiszti kezelés mellett ezúttal átlag nem 
nyújt annyi jövedelmet, mint a mennyit a község la-
kosai a részükre kihasítandó földekért haszonbért 
fizetnének, s e mellett ő nmlga őrömét találhatná 
abban, hogy a saját nevéről nevezett, általa telepitett 
s uradalmát szolgáló Sándorfalva község életének 
fejlődese nem hatra felé halad, hanem erkölcsileg 
és anyagilag előbbre megy. 

Köszönetét fejezi ki ő nmlgának a népgyűlés 
azért, hogy a közsegnek legelőt s lakosainak földet 
eddig is adott haszonbérbe; de a magyar jellem 
tiszta őszinteségével kitárja, hogy mig az eddigi ha-
szonbéres föld kevés volt, annak kezelése és beosz-
tása rendetlenül ment. 

A község elöljárói, hogy a község jövedelmé-
fokozzták, a nyert legelőn a szájbért nemcsak felcsi-
gázták; de arra a község kötelékébe nem tartozó 
egyének jószágait is magas száj bér fizetése mellet-
felvették és felveszik s a legelő jobb részét kaszáló-
nak tartották meg, miből azután beállott már az az 
eset is, hogy magas szájbér fizetése mellett, a közt 
ség lakosainak jószágai elhullottak; mert nem vol 
elég mező. 

A község lakosai részére haszonbérbe adott 
földbirtok keelése ós szétosztása rendetlen és rósz 
volt. Nemcsak, hog> sok szegény háztulajdonos nem 
kapott és nem bir ezúttal; sem haszonbéres föl-
det, hanem éppen azoktól, a kik pontosan fizetni 
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tudtak volna, mint p. o. a volt főszolgahirótól és 
másoktól is, a haszonbér nem követeltetett, nem 
vételeztetett be, mig másoktól, ha a haszonbér, fize-
téssel csak keveset is késtek, a föld elvétetett, s ezek 
hátralékos haszonbért fizetése az utánuk következő 
bérlőkre tolatott. így állott be azután az, hogy egye-
sek 12—20 holdnyi haszonbéres földet is kaptak-
miáltal megélhetésük biztosíttatott, mig mások nyo-
morban szenvednek. 

Ugy tudjuk a községi jegyző ur előadásából, 
hogy a mostani haszonbéres földek adására nézve 
sincs semmi kőtelező okidat ő nmlgától, s a község 
lakossága a legnagyobb bizonytalanságban van,ameny-
nyiben haszonbéres főijének ideje már lejárt, s a 
községi jegyző ur azt jelentette ki főszolgabíró ur 
előtt, hogy a haszonbéres földeknek adására és ke-
zelésére egészen más körülmények állnak be, hogy 
ő nmlga ezentúl majd csak azon községi lakosnak 
ad földet, akinek akar. 

Távol legyen tőlünk, mintha őrgr. ur ő nml-
gának tulajdoni és szabad rendelkezésű jogát csak 
érinteni is akarnánk. Tudjuk, hogy mi csak szegény 
alattvalók vagyunk éppen azért csak kegyelmi tény-
nek tartjuk azt, hogy ő nmlga kegyét nem vonja 
meg tőlünk, azon meggyőződésben élünk, hogy ala-
zatos esedezésünket meghallgatni fogja. 

Azon csak örülni tudunk, ha a haszonbéres 
földek kezelésének eddigi rendszere megváltozik s ő 
nmlgának bölcseségére bízzuk,hogy a kezelési rend 
szert mikép változtassa meg. De miután a község 
lakosai nagyobb haszonbéres föld nyerése nélkül 
nem élhetnek, a népgyűlés azon alázatos kérelmet 
terjeszti elő, hogy egy részről a váltógazdasági lend-
szer célirányos gyakorlatba vehetése, másrészről a 
föld termő erejének fokozhatása s a község lakosai-
nak megélhetése végett 12, vagy 20 évi időtartamra, 
méltányos feltételek mellett nagyobb haszonbéres 
földet adni kegyeskedjék. 

Ezen jkönyv hitelesítésével Topscher János 
elnök, Kovács István előadó és jegyző, továbbá Cirok 
János, Takó Lőrinc és Szél Pal megbizatván s elnök 
odautasittatván hogy ezen jkönyv másodlatat Sima 
Ferenc orsz. képviselőne, mint a kiküldött bizottság 
elnökének Palavicini Sándor őrgr. ur ő nmlga 
kezehez juttatás végett, harmadlatát pedig Csong-
rádvármegye tettes trvh. közgyűléséhez beszol-
gáltatás végett a tek. szolgabíró urnák küldje 
meg, — a gyűlés bezáratott s a nép csendben és 
rendben szétoszlott. 

Tisztelt szerkesztő barátom! 
Gyakran jön a közéletben szereplő ember azon 

kellemetlen helyzetbe, hogy hozzá nem méltó ellenfe-
lekkel szóváltásba bocsátkoznia, sőt polemizálnia kell. 
Ilyen helyzetbe jutottam most én is a Szentes és Vidéke 
újság, ilietve értelemferditő szövetkezettel szemben, 
midőn legközelebb mult vasárnapi számában jó adag 
hazugságokkal teljes és a valót teljesen elferdíteni 
akaró vezércikkében velem, illetve a f. hó ¿3-án tar-
tott közgyűlésen a városi nyomtatványoknak hol és 
miként leendő készíttetésére vonatkozólag tett inter-
pellátiómmal. s ezzel kapcsolatban tett indítványom-
mal foglalkozik. 

Egyrészről az általam tett interpellátió csúful 
elferdített értelmének helyreigazítása, másrészt azon 
n é h á n y a k felvilágosítása érdekében, kik még 
most a „Szentes és Vidék"-ét olvassák, tartozom 
magamnak, a közönségnek és mindenek felett az 
igazságnak azzal, hogy lerántsam a leplet a Sz. és V. 
szemérmetlen viselkedéséről és az általános köztu-
domás ellenére is megriszkirozott alszerü hazudozá-
sairól. 

Pironkodva veszem e lap, — a Sz. és V. miatt — 
kezembe a tollat, mert valóban szégyenletes még 
csak létezése is egy ily sajtó-organuinnak, mint a 
,Sz. és V.,* mely minden jobb érzésű ember megbot-
ránkoztatására, a ferdítésekben és hazudozásokban 
leli kedvét, s melynek egyik szerkesztőjére maga a 
magyar pénzből nyugalmazott Bach-huszár is azt 
mondta: „Utálom, mint a bűnömet; de most már 
nem szabadulhatok tőle, nyakamon csüng, — fog . " 
Fog a — dogg ! 

De most áttérek a cikkelyecskére. 
Azzal kezdem — mint emlitém, — miszerint 

köztudomásu, mikép a „Sz. és V.* rendszerint hazu-
dik. Ezt a rendszert követte a f. hó 25-iki számában 
megjelent ékes vezércikkében is. 

Hazudott először is — tanúm lehet rá az egész 
képviselőtestület, — midőn azt mondja, hogy én 
e g é s z h a t á r o z o t t a n állítottam, hogy a Sz. 
és V, busásabban számítja i'el dijait a nyomtatvá-

SZENTESI LAP. 
nyokért, mint az ezelőtt történt Én csak azt 
a kifejezést használtam, hogy , u g y v a g y o k é r -
t e s ü l v e , hogy a Sz. és V. busásabban számítja 
fel dijait" stb, tehát nem h a t á r o z o t t a n állí-
tottam, bár állithattam volna egyben-másban hatá-
rozottan is ; mert a felől meg már egész h a t á -
r o z o t t t u d o m á s o m van, hogy egy nagyobb 
hirdetménynél, mely ugy a Szentesi Lap, mint a Sz. 
és V.-ben néhány évvel ezelőtt megjelent, a Sz. és 
V. csaknem k é t s z e r a n n y i dijat számított fel, 
mint a Szentesi Lap. 

Ez az első megjegyzésem. 
Második az, hogy a Sz. és V. újság hallatlan 

impertinentiával ugy igyekszik teltüntetni a közönség 
szeme előtt a dolgot, mintha én egyenesen S i m a 
Ferenc felszólítása folytán és az ő érdekében tettein 
volna meg ismeretes interpellátiómat. 

Erre nézve kijelentem, hogy Sima Ferenccel e 
tárgyban soha még csak egyetlen szót sem váltot-
tam, sőt mikor neki találkozásunk alkalmával a köz-
gyűlés lefolyását és többek között az interpellátiómat 
is elbeszéltem, éppen ő felelte nekem — tanuk előtt — 
erre, hogy ezt kár volt tenni; mert holmi nyomor-
szülött lények ebből is majd ő ellene kovácsolnak 
fegyvert. S igaza volt: utólag el kell ismernem. Uti 
f i g u r a docet. 

De én azért az interpellátiót megtettem; — 
mert előttem a város közjava lebegett, melynek ér-
dekében még legjobb barátaimmal szembon is cse 
lekedni erkölcsi kötelességemnek tartom s kell i 
tartanom. Mert hát „salus reipublicae suprema lex 
esto." 

Meglehetős indolentiával veti ezután oda a Sz. 
és V., hogy az interpellátió folytán a közgyűlés elha-
tározta, hogy ezután a városi nyomtatványok készí-
tését árlejtésen adja ki. — Nem mondja tehát, hogy 
ezt egyenesen én indítványoztam, hanem olybá igyek-
szik feltüntetni az egész dolgot itt is, mintha én 
egyenesen Sima Ferenc nyomdája érdekében beszél-
tem volna, pedig én akkor is egész határozottan ki-
jelentettem, hogy én nem akarok protegálni, sem a 
közgyűlés által protegáltatni egy nyomdát sem, ha-
nem egyedül az lebeg szemem előtt, hogy a város-
nak ez irányban is minél kevesebb kiadása legyen. 

A mi a „Sz. és V. által felhozott statisztikai 
adatokat illeti, arról egyelőre most nem szólhatok; 
mert utána járni annak, hogy igaz-e, — nem volt 
időm és alkalmam; de — tekintve a „Vidéke" egyéb 
viselt dolgait, — azokat is merőben l é g b ő l k a -
p o t t m e r é s z h a z u g s á g n a k t a r t o m . 

A lapban rendelkezésemre álló tér nein engedi, 
hogy még bővebben reflektáljak a „Vidéke44 cikkére, 
csak még egyet kell figyelmemre méltatnom. 

Az a majom-ujság ugyanis megtámad azért i , 
hogy miért nem szólaltam én ily értelemben fel akkor 
is, midőn Szentes város főjegyzője voltam. Hát meg-
mondom ezt is. Azért, mert a polgármesternek ál-
lott jogában az, hogy a nyomtatványokat hova 
küldje, sőt egyenesen meghagyva volt, hogy nyoma-
tási megrendeléseket csakis a polgármester látta-
mozása mellett lehet tenni. Nekem, mint subordinált 
tisztviselőnek, engedelmeskednem kellett, a felől azon-
ban megnyugtathatom a „Sz. és V." gyászmagyarkáit, 
hogy e nélkül se adtam volna sok dolgot nekik. Hogy 
miért ? Azt jól tudhatják ; mert azok, kik a városnak 
annyi kárt, a városban annyi zavart, békétlenséget 

' okoztak, még azt sem érdemlik, hogy a város 
| lakói falaik között megtűrik. Ezenkívül még egy ki-
jelentéssel tartozom. Azzal t. i., hogy nem én voltam 

'az a buzgó tanácstag, a ki a „Vidékét" kizáratni 
akarta a nyomatások eszközléséből, de ha tettem 
voina is, a fentebb mondott indokokból jogosan 
megtehettem volna. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy a mint én nem, 
ugy a közönség sem ad semmit a „Vidéke" hazug 
handabandáira. 

Kérlek kedves szerkesztő barátom, e levelem 
egész terjedelemben közlésére. 

Szentes, 1892. junius. 27. 
őszinte hived 

Dr. F i l ó T i h a m é r . 

Helyi és megyei hirek. 
— Személy i h i r . Sima Ferenc, lapunk 

szerkesztője és a tápéi kerület orsz. képviselője, va-
sárnap este érkezett haza, Kiss Zsigmond kaszinói 
elnökkel vitt párbajáért kapott 8 napi államfog-
házának kitöltése után. Simát barátai ez alkalomból 
éjjeli zenével tisztelték meg. 

— K i r . j á r á s b í r ó s á gunkn á l üresedés-
ben levő albirói allásokra, mint halljuk, az igazságügy-
miniszter Hubacsek Pál mindszenti ügyvédet és Dr. 
Salánky Józsefet nevezte ki. Dr. Salánky szegvári 
illetőségű s a zombori kir. jbiróságtól helyeztetik át 
Szentesre. 

8. oldat^ 

— A ká z imuDka vizsga a szentesi pol-
gári leányiskolában tegnap volt, melyet a szülők 
közül sokan néztek meg; de átjött ennek megtekin-
tésére Csongrádról Hegyi Antal plébános ia, ki Sima 
Ferenc országos képviselővel szemlélte meg a növen-
dékek kézimunkájának gyönyörű kiállítását. E munka-
kiállitas a fiatal gyermekleányok szorgalmának és 
haladásának igazán meglepő eredményét képezi és 
ami bennünket legjobban kielégít, ez az, hogy mind-
inkább kiküszőböltetik az értéktelen csecse-becsékkel 
való foglalkozás, mert Gonda kisasszony csak oly 
kézimunkara tanítja a növendékeket, melyeknek az 
életben közvatlen vehetik gyakorlati hasznát. — S 
ez a fő a kézimunka tanításnál, ez teszi ezt a nö-
vendékekre hassznossá és becsessé. A kiállítás ered-
ményét külösen emelte a külső, ügyes, szinte mű-
vészies beosztás és berendezés. A szülők és látogatók 
kivétel nélkül nagy megelégedéssel távoztak a látot-
tak és tapasztaltak után. 

— Uj ügyvéd . Dr. Purjesz János, minő 
értesülünk, f. hó 27-én az ügyvédi vizsgát kitűnő 
sikererrel tette le Budapesten. Gratuláluuk! 

— Tornav izsga és évzáró ünnepé-

lyek. A polgári leányiskolái növendékek tornavizs-
gája az intézet udvarhelyiségében holnap, szerdán, 
délután fél 6 órakor kezdődőleg fog megtartatni. 
Ugyancsak holnap, szerdán délelőtt 9 órakor a 

főgymn. tanulók, 30-án délelőtt 9 órakor pedig 
a polgári leányiskolái növendékek évzáró ünnepélye 
tartatik meg és pedig mindkettő a főgimn. dísz-
termében. Ezen vizsgálatokon a szülők és tanügy-
barátok szívesen láttatnak. 

— Az iparos t anoncok évzáró vizsgálata 
és munkabemutatása alkalmából a tul a kurcai köz-
gyűlési terem egy kis ünnepélyesség színhelye volt 
f. hó 26-án. A vizsgálatokon, melyet Zsoldoi Ferenc 
ipartanodai oizottsági elnök vezetett, a hatóság ós 
ipartestületen kivül közönség is szép számmal vett 
részt, s megjelent azon Balogh János, városunk orsz. 
képviselője is. A vizsgálatok 12 órakor értek véget, 
s ugyanekkor nyittatott meg a tanoncmunka kiállítás 
is, melyet egész délután sűrűn látogatott a közönség. 

Tanulás és jó erkölcsi magaviseletért összesen 
20 tanonc részesült 1 — 1 ezüst frt jutalomban, és 

pedig: az előkészítő osztályból: Székely Sándor, Tő-
rök László, Velber Jakab; az I. osztályból: Sándor 
Mátyás, Szabó Kálmán, Vass Imre, Zsoldos Imre; 
a II. osztályból: Bajkai József, Csmela Sándor, 
Berényi Ferenc, Rác Sándor; a 111. osztályból: 
Bődi Géza, Csontos Gyula, Sarkadi-Nagy Ferenc, 
Varga Lajos; rajzolásban tanúsított előhaladásért: 
Musa Sándor ács, Sándor Mátyás kőmives, Gyói 
Gusztáv lakatos, Buzi János asztalos, Berényi Ferenc 
asztalos. 

Tanoncmunka összesen 73 mutattatott be. Eb-
ből a bíráló bizotsag jelesnek itélt 28-at, iónak 30-at, 
elégségesnek 15-öt. A jeles munkákat készítette ta-
noncok 1 — 1 ezüst forint és diszokmánynyal, a jó 
osztályzatuak pedig elismerő oklevéllel jutalmaztat-
tak. Megjegyezzük itt, hogy a jelesnek birált munkák 
közül a bizottság 10-et kétesnek tartvan, a megítélt di-
jak csak az esetben fognak az illető tanoncok részére 
kiadatni, ha ugyanazon munkát egy mas műhelyben 
is a bemutatotthoz hasonlóan tudja elkészíteni. Ilyen 
kétesnek birált jeles munkát Szemerédi Kálmán 
szabó, Ácsi-Kovács János korsós, Bori Ferenc ci-
pész, Kiss János szabó, Doszlop-Nagy Lajos csizma-
dia, Kenyeres György kovács, Batka Imre lakatos, 
Markovits Kálmán lakatos, Dinyés Gábor csizmadia 
és Varga Antal szabó tanonc állítottak ki. Jeles osz-
tályzatot a következő tanoncok munkaja nyert: Merő 
László takács, Balázs Antal köteles, Szabó Lajos 
cipész, Geree Lajos csizmadia, Soós Sándor csizmadia, 
Pilc János nyerges, F.-Nagy István asztalos, Tóth 
Sándor korsós, Sarkadi-N. Antal szabó, Gágyor 
László szabó, Árvái Bálint cipész, Dósai Kálmán 
rézöntő, Dósa Kálmán nyerges, Pardi János cipész, 
Sándor Mátyás kőmives, Bajomi-Nagy Lajos, Hajdú 
Antal kőmives. 

A tanoncmunkakiállitást Szabó Lajos tanitó 
hétfőn este 6 órakor buzdító szavak kíséretében 
rekesztette be. 



i. oldal. 
— A t a n á r i k a r éo a t anu lók . Lapunk 

szerkesztőjének távol létében kétrendbeli nyilatkozatot 
is közöltünk a szerkesztő tudta és észrevétele nélkül. 
Ilyen volt és igy közöltetett dr. Veszprémi uré is, ki 
a szerkesztőség előleges korrektiója mellett, illő sti-
lisztikával és tárgyilagossággal ad számot azon tényé-
ről, hogy az őt megmacskazenéző tanulókat miért 
kívánta nemcsak intézeti; de rendes bíróság utján 
is bünfenyitő eljárás alá vétetni. — Most már a 
lapszerkesztő itthon van és igy annak tudta és hoz-
zájárulásával írhatjuk, hogy Veszprémi ur eljárása 
felett most nem akarunk végleges kritikát mondani, 
de az egész tanári karral szemben fentartjuk az öreg 
Balog szuperintendensnek emlékezetesé valt azon meg-
jegyzését, hogy: a szentesi nép első sorban is nem 
azért tartja önöket, hogy a tanulókat megbuktassák, 
hanem azért, hogy megtanítsák. MasodsorbanJ megje-
gyezzük azt, hogy ez a gymnasium a maga tanari kara-
val ma — tisztelet a nagyon kevés kivételnek — a 
város népe ellen foglal el politikai allast és ezt kép-
viseli utcán, közgyűlésekben és a tarsadalom minden 
terén. 8 ez jogos; mert mindenki a maga politikai 
meggyőződesének kepviselője; de ez a tanari kar 
beleviszi a maga politikai magatartasat az iskolaba 
is és ezt érezteti a szülők növendékeivel. Harmad-
szor: ami gimnáziumunkban a goromba, neveletlen 

SZENTESI LAP 

d. e. jelentkezett kis, és nagyszekeresi Szekeres Jó-
fsef felügyelő ur, mint az „Adriai Biztosító Társulat-
kiküldöttje. Alulírott, kí mar 9 év óta biztositok az 
Adriánál, mint Magyarországon a legrégibb és leg-
gazdagabb társulatnál, jóllehet nekem ez alkalommal 
sem volt semmi karom, mégis, mint biztosított, az 
az ügy iránt erdeklődve, azt lépésről-lépésre figye-
lemmel kisértem, a karbecslesnél pedig személyesen 
jelen voltam; mindezek utan azon meggyőződésre 
jutottam, hogy hasonló tisztességes eljárás mellet, 
biztosítás minden mezei gazdanak feltétlenül előnyére 
válik, s nemcsak hogy magam ezután is mindég az 
„Adriánál* fogok biztosítani, — melyet városunkban 
itj. Vecseri Sándor kereskedő, Molnár János nagy-
kiralysagi és Paksi János derekegyhazoldali tanitó 
urak képviselnek, — hanem azt összes gazdatársaim-
nak jó leiekkel minden erdekhajhaszat nélkül me-
rem ajánlani. Nyilatkozatomnak becses lapunkban, 
a „Szentesi Lap'-ban leendő közzétételét kérve, ma-
radtam tekintetes szerkesztő urnák Szentes, 1892. 
junius ho 25-en. Mely tisztelője M.-Farkas József m. k. 
földbirtokos. 

Hazank és a főváros, 
— Éret tség i t tett l eány . A kolozsvári ev. 

ref. kollégiumban e ho huszonkettediken egy Stein 
kifejezések rendre jarjak a tanulokkal szemben, ugy, ¿erger Saroita nevü tiszaujlaki íiatal lany tett érett-
hogy a tanar — tisztelet a kivetelnek — tarsadalmi- segi vizsgalatot. Különösen a természettanból és ma-
lag nem nevelője a tanulóknak, hanem elterelője thematikabol tanúsított alapos keszühseget. Felsőbb 
a helyes illem s érzés teréről. — Ezekről azonban tanulmányainak íolytatasara a zünchi orvosi egyete-
most csak kevés mondani valónk van; de annyit m t í t ke r e s i- *ei-
megjegyzünk, hogy dr. Veszprémi akár van megerő-
sítve, akar nincs, azt Szentes varos közönségé meg 
nem tűn, hogy egy tanar oly nemes indulatu kepvi-
selője legyen a szentesi uj gymnaziumnak, melynek 
sok elnézesre van szükségé a tanari szakerökkel szem-
ben ishogy egy eltévedt tanulóval szemben a tanfegye-
lem legszigorúbb büntetesentul, meg a járásbíróság be-
avatkozasat is igenybe vegye, mert egy rokarol két 
bőrt még Veszpremt ur kedvéért sem enged Szentes 
varosa az altala fentartott gymnaziumban egy ta-
nulóról se lehúzni. Ezt jegyezze meg a tisztelt tanar 
ur maganak. Ennyit erről az ügyről, míg az ílletekes 
lórum ele kerül. 

— Esküvő. Moskovic Oszkár vendeglő tulaj-
donos, ma kedden, junius 28-an delelőtt vezeti oltár-
hoz Ö4V. Brecska Zsólia úrnőt Nagy-Becskereken. 

— Halá lozás . Horváth Mihály gazdaikodó 
polgartarsunkat es nejet szül. Foidvari-Nagy Eszter 
asszonyt súlyos csapas erte f. ho 2G-an, Imre tiuk-
natL 20 eves koraban, hosszas szenvedes utan történt 
gyászos elhunytaval. A megboldogult hült tetemei 
ma, kedden délután 3 orakor lógnak a reform, egyház 
szertartasai szerint a melyen megszomorodott szülők 
11. t. 569. szamu hazatol órők nyugalomra helyeztetni. 

— N y á r i mu la tság . Az egyetemi Ujakból 
alakult .Cisongraduitígyeikör* ma, 1. hó 27-en tar-
tott gyüleseben elhatarozta, hogy a jövő hó első 
feleben a özecheuyi ligetben juiialist tog rendezni. 
A meghívok a napokban fognak szetküldetni. Az 
egyelemi polgárokból alakult rendezóseg mindent 
meg tesz a mulatsag sikere erdekében. Előre is fel-
hívjuk a mulatni vagyo közönség ügyeimet ezen nyári 
mulatsagra. 

— Betegsegélyzö pénz tá rak . Az iparo-
sok, gyárosok és kereskedők alkalmazottjai szamara 
letesitendó betegsegelyző-pénztarak alakitasara most 
folynak az egesz orszagoan az előaeszületek. Szentes 
szekhelylyel a tiszántúli jaras is bekapcsoltatik e te-
kintetben s az adatok összegyüjtese utau az alakuló 
üles nem sokara megtartatik. Szegeden is most foly-
nak az előkeszületek es tájékozásul ide igtatjuk az 
előkészítő-bizottság javaslatat a díjfizetésekre vonat-
kozólag. Az osztályozás igy javasoltatik: L 18 éven 
aluliak es 25 kros napi berü nok részére a heti 
beűzetés 4 kr. 1L Nők részere 50 kr. napi bér utan 
heti beűzetés 6 kr. 111. Fertíak reszere 75 kr. napibér 
utan heti beűzetés 9 kr. IV. Férfiak részére 1 frt 
napi bér utan heti beüzetes 12 kr. V. Ferüak részére 
1 frt 50 kr. napi ber utan heti neüzetés 20 kr. VI 
Ferüak részere 2 frt napiber utan heti befizetés 24 kr! 

— Jégk á r becslés. A f. ho 16-an városunk 
kulhatárat ert jégkárok megbecslesere mar 20-an 

— Énekesek kerestetnek. Odry Lehel, 
az operaliaz tagja, celna vette, hogy Budapesten ope-
rai előkeszilő es énekmuveszeti iskolát alht föl. E 
végből beutazza az orsiagot, iskola, aoa hanganyagot 
keresve es több városiján mar talált is. Aradon a 
varos egy szép hangú ieanynak stipendiumot is igért 
a megnyílandó iskolaban. Odry most Deorecenben 
van, onnan pedig Nagy varadra, Szegedre es Kecske-
maetre utazik. 

Különfélék. 
— Csodálatos óra . Lengyel lapok valósagos 

csoda orarol írnak, melynek mestere Uoldfaden varsói 
óras, a ki már 6 éve dolgozott azon. Az ora, mely 
a chika^ói kiállításon lesz kiallitva, egy vasúti állo-
mást ábrázol, várótermekkel, távíró, pénztári helyi-
segekkel, fényesen kivilágított pályaudvarral és egy 
szép kerttel, amelynek középén szökőkút van, meiy 
ezüst sugarit lövelgeti. Az állomási épület mellett, 
vonulnak el a vasúti sínek, latszanak az őrhazak 
jelző-lampák, taolak, Víztartók es minden a legkiseub 
resztetekig, a mi csak egy vasúti aliomasnoz tartozik. 
Az áilomasi epület középső tornyának kupoláján 
van egy ora, mely a helyi időt jelzi. A ket oldalku 
polan levő órak pedig a newyorki es a pekingi időt 
jelzik. A két szélső tornyon, amelyek az épületet 
szegelyezik, van a naptar es legsuiymérő. Minden 
negyed óraban mozgasba jón az állomás. Legelőször 
is a tavirdasz tog hozza a munkahoz, ki egy tavira-
tot ad le, hogy a vonal szabad. Ezután kinyílnak az 
ajtók es megjelenik az állomásfőnök es a többi 
személyzet; kinyílik a pénztár ablaka es latszik a 
pénztáros alakja. A vasúti őrhazakool kisietnek az 
őrök és eligazítják a jelzőket, a pénztár előtt pedig 
egy csapat utas tolong es ves*i a jegyeket. A hor-
dárok sürgölődnek a pogyaszszal, az állomási őr 
csenget, az alagutoól eiőrobog a vasúti vonat, mely 
megáll, miután a lokomotív erősen lüttyentett. Egy 
munkás azutan sorba megy a kocsikon, egy kala-
pacscsal megvizsgálja a tengelyeket, egy másik munkás 
pedig vizet huz a kazanba. Ezután elhangzik a har 
madik csöngetés, a vonat folyton erősbödő zörgessél 
neki indul es a szomszédos alagútban eltűnik. Az 
állomásfőnök és a töbni személyzet elhagyjak a per-
ront. Bezárul az állomás epület ajtaja, az örök visz-
szamennek hazaikba es teljes csönd all be, hogy 15 
perc múlva az egesz jelenet smétlődjek. 

75. szám. 

az állami és társadalmi élet majdnem minden moz-
zanatára. Rossz termések gyakran évekre vetik visz-
sza az országot a hüladas ösvényéről és a nemzedék, 
mely szük anyagi viszonyok közt nevelkedett, a 
szellemi fejlődés ama magasabb fokát nem érheti el, 
a melyet a szerencsésebb gazdasági viszonyok közt 
élő nemzetek elfoglalnak. Frranciaország minden 
kőnnyüvérüsége és kicsapongása dacára is elől jár 
a népeknek a tudományos fölfedezések terén. A ko-
moly németet túlszárnyalta és az ünnepélyes ánglius 
is hátul ballag a pezsgő vérű francia után. És ezt 
a szellemi fölényt a francia egyesegyedül szerencsés 
gazdasági viszonyainak köszönheti. 

Boldog országban nemcsak a föld, hanem az 
ipar is kincses forrássá válik és e két tényező ész-
szerű kiaknázasa az embereket gazdaggá, azaz füg-
getlenné, hatalmassa, boldoggá teszi és más módon 
nyújt a tehetségesebbeknek, egész lélekkel áldozni 
a tudománynak. 

A nemzetek vagyona és értelmisége közt tehát 
kétségtelenül nagy összefüggés van és ennélfogva az, 
aki Magyarorszag gazdasági viszonyainak javításán 
fáradozik, nemzetének olyan szolgálatot tesz, mely-
lyel szemben minden egyebb szolgálat háttérbe szorul 

A nemzete iránt érző politikus tehát nem tekint-
heti közömbösen a vetesek állásáról megjelenő tudó-
sításokat. Szeme örömtől sugárzik, ha jó híreket ol-
vashat és viszont kinosan dobban meg a szive az 
ellenkezőnek hallasánál. 

Az iden az eddigi kilátások szerint meglehetős 
termést várhatunk. Adja az ég, hogy várakozásaink 
beteljesüljenek. Di ha igy is lesz, a jó termés fölötti 
örömünket mégis zavarni fo^ja egy komor gondolat. 
Az, hogy Mag>arország gazdasagi élete pusztán csak 
a véletlentől íügg. Hirtelen zivatar elmoshatja ösz-
szes reményeinket és egy jégeső elpusztíthatja lét-
alapunkat, azért, mert Magyarorszagon mindent a 
gondviseléstől várnak és nincs iparunk, mely ben-
nünket az ég haragja ellen megvédhetne. 

Szerkesztői üzenet. 
Topscher János Sándorfalva. Nem voltam itt-

honn, igy levelét csak most olvastam el, s erre par 
nap múlva kimerítő választ küldök. 

Zs. F. Kistelek. Elsejéig itthon leszek. Várjuk 
önöket. 

K. L. Kistelek. Nyolc nappal ezelőtt Szegedről 
küldött levelemre még nem kaptam választ. Elsejé g 
Szentesre várom. 

N. J. Szentes. A fogházi életről néhány érdekes 
tarcában lapunk jövő szamanan kezdve tájékozást 
nyujíunk, s ugy kivansagának a kért módon nem 
tehetünk eleget. 

1 . . . ka. Helyben, B. és D.-hez írott csattanós 
valaszt — kívánságához képest ugyanezen helyen, — 
lapunk pénteki szama hozza. 

Közgazdasag. 
Nem sokara itt lesz az aratas ideje. Vidéken-

ként meglehetős jó termés igerkezik s ha az utolsó 
hetekben közben nem jö valimi varatlan szerencsét-
lenség, szép kamattal jutalmazza majd a gazdaközön 
seg munkáját az anyaföld. 

Bizony rank is férne a jo termés. Sok mulasz-
tást kell helyreütnie, mert az utolsó években a ma-
gyar gazdát valóban nem kényeztette el valami kü-
lönösen a gondviselés. Alig volt középtermésűnk ;s. 
Olyan országban, mint a nuenk, a hol ai ipar még 
gyermekéveiit éli, a termesnek nagy befolyása van 

ftwntes, 1891. Nfomatott Sima Ferenc gyorwajtóján 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 1892. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-
teken délután 3 órakor. Ejjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és ped;g az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 orakor. 

Lefelé: 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjeiizés Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasarnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

Be küldetett. 
Fekete, fehér és színes selymeket ^ R u T n t l 

krifl, sima és mintázott, mintegy 240 különböző fajta és 2000 
különböző szinben s< állit megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is, postabér- és vámmentesen Henneberg 6. (cs. kir. 
udvari szállitó) selyemgyára Zürichben. Min ák postafordulóval 
küldetnek. Svájcba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 

Egy tanonc 
i f j . Varga Imre roiöa üzleteken azoaual 

tel vétetik. 




