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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Kedd, május 8« 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos : 

S IMA FERENCZ 

Lapunk megrendelhető : 

a kiadóhivatalban és lapklhordóink ut ján, 
kik az előfizetesi pénzeket is felvehetik. 

A községek anyagi helyzete. 
Tudvalevőleg lapunk felelős szerkesztő-

jének, Sima Ferencz országgyűlési képvise-

lőnek indítványa folytán a vármegye még a 

mult őszszel egy bizottságot küldött ki, annak 

kipuhatolására, mi az oka a vármegyebeli 

községek háztartásában mutatkozó aránytalan 

különbségnek, mely szerint mig némely köz-

ség 10 — 15 százalék községi adóval admi-

nisztrál, addig a többi községek 80—100— 

sőt 160 százalék községi adot kénytelenek 

kiróni í Ennek a bizottságnak feladatává té-

tetett továbbá az is, hogy tegyen indokolt 

javaslatot a közterhek által mélyen sújtott 

községek helyzetének javítására. 

Kezdettől fogva mindenk tisztában volt 

azzal, hogy a baj kútforrása az úgynevezett 

uradalmi községek fentállásában keresendő. 

Tudtuk mindnyájan, hogy a községi adókban 

mutatkozó aránytalan nagy különbség azóta 

jelentkezik, mióta a nagybirtokosok rengeteg 

uradalmait kiszakították azoknak a régi köz-

ségeknek kötelékéből, amelyekhez tartoztak, 

és megengedték az uradalmaknak, hogy bir-

tokaikból puszta községeket alakítsanak ame-

lyek élvezik a községi jogokat, a nélkül, hogy 

a valódi községi élet attribútumaival bír-

nának. 

Épen azért, mert ezt mindenki tudta, az 

uradalmak és az ő barátaik kedvetlenséggel 

fogadták a Sima Ferencz indítványát. S ez 

a kedvetlenség meglátszott a dolog előkészí-

tésén ; meglátszott abból, hogy a kiküldött 

bizottságnak f. hó 7-re összehívott ülésén a 

szükséges adatok olyan hiányosan terjesztet-

tek elő, hogy a bizottság nem mehetett bele 

a kérdés meritumának tárgyalásába, hanem 

tanácskozását kénytelen volt elnapolni ad-

dig, amig a vármegye kormányzata ,a fo-

gyatékos adatokat kellően kiegészíti. 

De bármily kedvetlenséggel tekintsék a 

mozgalmat az érdekeltek és az ő barátaik, 

annyi bizonyos, hogy a kérdés elől többé 

kitérni nem lehet; s a megoldás — akár 

meddig huzzák-halasztják — végre is nem 

lehet más, mint amit Sima Ferencz a f. hó 

7-én tartott bizottsági ülésen megjelölt, mi-

dőn rámutatott arra az abszurd állapotra, 

hogy például a Pallavicini-féle Sövényháza 

község egy százezer holdat magában foglaló 

puszta, melynek csak egy birtokosa van, mely 

e szerint nem birván a törvényben előírt 

50 birtokossal, községgé szervezhető sem lett 

volna; s amely sok mértföldre terjedő te 

rületénél fogva sem közbiztonsági, sem köz-

egészségi, sem egyéb közigazgatási tekintet-

ben helyesen nem adminisztrálható; köve-

telte tehát, hogy az ilyen községek szüntet-

tessenek meg, s osztassanak fel a szomszéd 

községek között. 

Teémészetesen, az olyan községeket, a 

melyek a törvényszerű kellékekkel bírnak, és 

a helyes adminisztráczió követelményeinek 

megfelelnek, létyjá&ükben és fenmaradásuk-

ban megtámadni nem lehet. 

De a Sövényháza-féle Potemkin-falvak 

nem tarthatók fenn tovább. Azok felett meg 

kell húzni a halálharangot, ép ugy a jó ad-

minisztráczió érdekéből, valamint azért, mert 

csak így lehet javítani a régi tőzsgyökeres 

községek immár tűrhetetlenül nyomasztó 

anyagi helyzetén. 

U l l i k l l l l l . A maga nemében igazán párat-

lan az a csodabogár, amit a Pallavicini uradalom 

tisztikara a »Szentes és Vidéke" f. hó 6-iki számá-

ban, egy nyilatkozat alakjában talalt a közönség 

elé, abból az alkalomból, hogy lapunk felelős-szer-

kesztője, Sima Ferencz országgyűlési képviselő, a 

függetlenségi és 48-as párt központi lapjában, a 

»Magyarországában, „Agrárszocziál izmus* czim alatt 

egy czikket irt az alföldi inunkaskérdesről, a mely-

ben leleplezte a Pallavicini uradalom embertelen 

barbarizmusát, s konkrét esdtek fölsorolása mellett 

egy kicsit megcirógatta a basaskodó uradalmi tiszt-

séget. 

Hát igaz, hogy ez a czirógatás nem volt va-

lami túlságosan barátságos, s megengedjük, hogy 

az ostor hegye elevenre talált. De ha sértve érezte 

magát az érdemes uradalmi tisztség, akkor, közön-

séges polgári észjárás szerint, az lett volna a fel-

adata, hogy védekezzék ugyanabban a lapban, ahol 

megtámadtatott, s esetleg inditson sajtópert a tá-

madó czikkért. 

Az uradalmi tisztség azonban bölcsen hallga-

tott a „Magyarországában, hanem a .Szentes es 

Videke*-ben tett közé egy förmedvényt; (amelyben, 

mellekesen legyen megjegyezve, egészen mást be-

szél, mint tíodóné, mikor a bor árát kérték) s azlan 

nem indit sajtópert az áliitólag rágalmazó czikkért 

hanem ő szóltja fel Sima Ferenczet, hogy lépjen a 

perlekedés útjára. 

Sok tekintetben rokon-észjárás ez annak az 

urnák a fnrcsa észjárásával, aki pofon ütött egy 

urat, s mikor a bántalmazott lovagias elégtételt kért 

tőle a sértésért, hetyken azt felelte, hogy felpozott 

emberrel nem szokott párbajozni. 

Soha ilyen bolond gombát. Ók érzik magukat 

sértve, ők állítják, hogy Sima Ferencz rágalmazta 

őket, és még is ők várják, hogy Si na Ferencz in-

diison ellenük sajtópert. 

Azonban . . . . még sem olyan együgyűek ezek 

a jó urak, mint a milyeneknek látszanak. 

Először is, nem viszik mosni a szennyesüket a 

fővárosi sajtóba, nehogy a gazdájuk szeme, és talán 

másoké is, meg akadjon rajta; hanem elviszik egy 

zuglapba, amelyet rajtuk és a hozzájuk tartozókon 

kívül más aligha olvas, s amelyről annyit bizonyo-

san tudnak, hogy Sima Ferencz sem elolvasásra, sem 

vitatkozásra nem méltatja. 

Aztán, nem indítanak sajtópert a „Magyaror-

szágában megjelent czikkért, mert az a per a bu-

dapesti esküdtszék elé tartozik, s tudják, hogy ott 

alaposan meg lennének szapulva; hanem azt nem 

bánnák, ha Sima Ferencz a .Szentes és Vidéké"-ben 

megjelent czikké»t megindítaná a sajtópert, mert az 

már a szegedi esküdtszék elé tartoznék, s ott házi 

körben nyerne csöndes elintézést. 

Lám, lám, milyen fifikusak a tisztelt urak. 

Csakhogy a számításuk most az egyszer csütörtököt 

mondott. Sima Feiencz nem hajlandó megcsinálni 

azt a bolond tréfát, hogy ő inditson sajtópert akkor, 

mikor az uradalmi tisztség érzi magát sértve. 

Kossuth búcsúja. 
Egy régi, kopott irás nyomán, melyet 

az 1891. év végén Molnár Imre kőmives-

segéd a csongrádi „Szarvas" korcsma nád-

fedelében talált, közöljük az alábbi, rendkívül 

érdekes levelet. A kézírás annyira kopott, 

hogy betűi több helyen alig olvashatók, semmi 

kétség azonban benne, hogy ez másolata 

valamely eredeti szövegnek. A levél alatt hi-

ányzik az aláírás, de szövege világosan bizo-

nyítja, hogy benne a kibujdosott Kossuth 
Lajos búcsúzik hazájától és nemzetétől. Ki 

rejtette volt a nádfedélbe ezen érdekes leve-

let? teljesen ismeretlen Szövege szóról szóra 

igy hangzik : 

Hazám ! magyarok hazája, Isten veled ! 

Többé nem látom hegyeid ormait, többé 

nem mondhatom hazámnak azon földet, 

hol anyám emlőiből szívtam az igazság 

és a szabadság tejét. Hazám, megbocsájt-

hatsz-e annak, ki jólétedért küzde, s most 

rajtad kivül kénytelen futóként barangolni ? 

Megbocsájthatsz-e nekem, ki belőled még csak 

annyit sem mondhatok szabad földnek, hol 

most térden állva vagyok családom nélkül, s 

néhány fiaival a megdőlt magyar hazának f 

Hátam mögött te fekszel kiszenvedett hon, 

előttem egy bizonytalan jövendő. 

Téreid piros vérrel vannak beborítva, 

melyet az irgalmat nem ismerő enyészet 

feketére fog változtatni, gyászolva azon győ-

zelmeket, melyeket kiöntött vérükkel szülöt-

teid nyertek szentségtelenül tapodó elleneiden. 

Mennyi szív borús imája rezgeti meg a 

Mindenható füleit, te föld, te az Isten aka-

ratjával ellenkező helyzetbe sülyedett föld! 

Mennyi milliók könnyei csepegnek alá a mély-

ségbe, magát a kárhozatot is könyörületes-

ségre hozni fel ? 

Mégis hazára te rab vagy. Földed fiaid 

számára saját gyomrából vaslánczokal fog 

teremni; lenyűgözni mindazt, ami szent: és 

megengedni mindazt a mi szentségtelen. 

Isten! ha szereted népedet, melyet any-

nyi harczokban Árpád hős atyánk alatt 

győzni engedtél: kérlek s könyörgök előtted, 

ne alázd meg hazámat! Hazám, e kétségbe-

esés közt is utolsó határvonaladon igy szólok : 

bocsáss meg, mert számtalan szülötteid on-

ták vérüket miattad s érettem. 

Én ügyvivőd voltam, én pártoltalak, 

midőn sorsodról a vesszen szót feljegyezzék. 

Én szót emelék, midőn azt mondák: Légy 

szolga. Én kardot öveztem oldalamra s ke-

zembe ragadtam a véres tollat, midőn, azt 

riadták : többé nem vagy nemzet a magya-

rok főidén ! 

Az idő elhaladt sebes léptekkel. A zor-

don enyészet sárga fekete betűkkel irta be 

történeti könyveinkbe a halált s megpecsé-

telte azt. Elhívta az éjszaki kolossust, hogy 

a pecsétnyomó a viaszba, mélyebben irnyo* 
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múljon, melyet csak a meleg kelet fog fel- Isten dolgaiba; mert azt mondja az Ur, te-

olvasztani. 

Látod föld, mely annyi vért bocsájtál 

mélyedbe, számodra nincs kegyelem; mert 

honfi csontokból domborult halmaidon a zsar-

nokság durva önkénye szegi meg az átkos 

kenyeret. 

Te szolgaság hazája vagy drága hon. 

Kedves nemzetem ezt mind eltűröd, elszen-

veded, mert minden rémeid felett befészkeli 

magát kebledbe a remény. 

Nemzetem, magyarok ! Ne fordítsátok el 

tőlem arczitokat, hiszen most értetek - kö 

nyezek s e roskadozó lábaim alatt lévő föl 

det is magyar földnek hívják, engedjétek 

meg, magyar földről szólok igy hozzátok sz-

méletlenül, mert többé nem vagytok hazám fiai 

Többé nem szabad hozzátok magyarnak 

magyarul szólani. 

Te megbuktatott leghivebb nemzetem ! 

megbuktál azért mert megbuktattad önma 

gadat. Nem az ellened tört tizennégy nem 

zet ágyúi ijesztének el hazád szeretetétől; 

hanem a Kárpátokon áttört tizenötödik ellen-

ség kényszerite hatalommal letenni fegy-

vereidet, nem fájdalom — kintól borulsz le a 

földre, hanem elvalál adva te haza. 

Meg volt irva gyásziratod te nemzetein 

s ez mind azon ember által, kiről merész 

gondolatom szárnyain előbb tettem volna fel 

azt, hogy nincs Isten, minthogy őt legkisebb 

álmomban is mint hazaárulót vallottam 

volna, — őt kinek kezébe az előtt 

napokkal tettem le a magyar haza kormá-

nyát s ki esküvel pecsételte azt utolsó csepp-

vérig védeni s ő hazaáruló lett; mert kedve-

sebbek voltak a csábító arany színei azon 

vérnél, mely számos eretek testéből kiomlott 

a drága hon megmentésénél. Kedvesebb a 

nemtelen érez előtte hazájánál s Istennél, 

kit a pokoli szövetkezések után elhagyott. 

De magyarok ne vádoljatok, kénytelen 

voltam e férliut kiszemlélni, állomásomat 

neki átadni, niert ő benne bizott a nép, re-

mélt a nemzet, szerette a hadsereg, ő magá 

nak olyan állást vivott ki, melyre magam is: 

büszke leheték; mégis ezen ember meg-

hiúsította a nemzetnek benne helyezett bizo-

dalmát, megcsalta reményeit s a hadsereg 

szeretetét gyűlölséggel viszonzá. 

Átkozd meg őtet nép, átkozd meg az 

emlőt, mely néki először életnedvet adva el 

nem fonyadott. 

Én szerettelek Európa leghívebb nemzete, 

mert szeretted a szabadságot, melyért hiven 

küzdöttél. A szabadság Istene azért nem fog 

emlékéből kitürülni. Légy áldva örökre ! Jö-

vendőd egy pokol, melynek piszkát, fertelmét 

Albion ágyúi fogják a büzbödéstől kitisz-

títani. 

És e jövendőt én varázsolom elédbe. 

Nem helyheztettem reményimet egy kaczér 

nemzet kajánkodó Ígéreteibe; nem épitem 

légvárra azon óhajtást, hogy te, hős nem-

zetek leghősebbike, szabad is légy. 

Én szabad nemzetet óhajtok, szaba-

dot, milyenre Isten embert teremteni 

tudhatott volua: és te meghálál, mint 

meghala a liliom, hogy jövő évre izmokkal 

erősödve, szebb virágokat hajtson. Meghálál, 

teled megérkezett, de teled nem lesz oly tar-

tós, mint Szibéria fagylaló levegője alatt sin-

lődő nemzettársadé. 

Nem, fölötted tizenöt nemzet ásta meg 

a sírhantot; de azt elvenni rólad, nemzetem, 

eljövök a tizenhatodik nemzet százezreitől 

kisérve. Légy hű nép addig is, mint eddig 

valál. Szabd magadat a szentírás szavaihoz: 

mondj halotti Miatyánkot, énekelj halotti zsol-

tárokat és csak akkor danold nemzeti nótá-

dat, midőn meghallod dörgeni Albion hatal-

mas ágyúit. 

Én megyek, viszem magammal a kin-

remtettem embert szabadot: ők pedig mon-

dák, akarjuk, hogy rabságban sinlődni lássuk 

De te hosszútűrő Isten, tudod, mit té-

szesz, ha most elfordítod orczádat tőlünk ! 

És te nemzetem, most Isten veled ! em 

lékem s a szabadság angyala legyen veletek 

magyarok ! 

Ne átkozzatok meg, hisz ti büszkék le-

hettek ; mert a pártütőket legyőzni Európa 

oroszlánjai kelnek fel. 

Én mint vitézeket foglak bemutatni a 

világ előtt és a vitézeket pártolni fogja a 

szabad népek legszabadabbika. 

Isten veled föld, melyre annyi honfi vér 

ömlött! Megengedj te is, ellened is ha vé-

tettem ! Rólad a vérfoltoknak elenyészni nem 

szabad ! Azt még jelül mutatjuk be egy nép 

nek, mely téged szeret. 

Isten veled magyarok fiatal királya! Ne 

feledd el, hogy a nép nem a tied ; a korona, 

mivel hős királyok ültek a trónon, nincs fe 

jeden; mert viszem azt, mint szivemet, 

mely szegény hazámért dobogni soha meg 

nem szűnik 

Isten veled még egyszer király! Ne fe-

led el azt, hogy a nemzet nem teérted van, 

s ezt, hiszem isten után, Budának miattad 

lerombolt falain lesz alkalmam megmutatni, 

A nemzetek Mindenhatója áldjon meg 

nemzetem. 

Higyj, remélj és szeress ! ! 
* 

Ki és mikor másolhatta ezen ódon, 

alig olvasható levelet ? ki tudná meg-

mondani ? Annyi bizonyos, hogy abban az 

időben kerülhetett a molyette papiros a tető 

nádja közé, mikor még fejével játszott az a 

polgár, ki ilyen dolgokat merészelt házánál 

tartani. Közre bocsátottam pedig a kifakult 

betüjü, porladó másolatot azért, hogy a 

benne foglalt magasztos eszméket megment-

sem az enyészettől; mert bizonyosnak lát-

szik előttem, hogy akárkitől származott is 

az irás, azok az eszmék a Kossuth Lajos 

eszméi. 

Hegyi Antal 

Helyi és vegyes hirek. 
— „Egyéni becsület" czimü czíkksorozatunk 

befejező részét — akaratunkon kivül eső okoknál 
fogva — kénytelenek voltunk lapunk jövö számára 
hagyni. Az önkéntelen mulasztásért olvasóink szíves 
elnézését kérjük. 

— Balogh János országgyűlési képviselő 

állapotában — nagy sajnálatunkra — még nem ál-

lott be javulás. Annyit azonban megnyugvással je 

lezhetünk hogy az eddigi tünetek komoly aggo-

dalomra nem szolgáltatnak okot, s reméljük, hogy 

a betegség enyhe lefolyást nyer, amit bizonyára ve-

lünk együtt mindenki őszintén óhajt. 

— A Kossuth szobor javára ujabban Gólya 

Sándortól 1 trtot, Kiss István késes mestertől 40 krt. 

kaptunk. Legutóbbi kimutatásunk 39 frt 63 kr; s 

igy eddigi összes gyüjtésünk 41 frt 03 kr. 

Horváth Gyula arczképének lelep-

lezése mint már jeleztük — f. hó 12-re volt 

kitűzve; az ünnepély felkért szónokának, Balogh 

János országgyűlési képviselőnek közbejött betegsége 

miatt azonban a leleplezés, bizonytalan időre el-

napoltatott. 

— A szinház tűzbiztonsága érdekében 
Aradi Kálmán főkapitány 16 kemény pontozatokból 
álló rendeletet bocsátott ki A czélszerü és szüksé-
ges rendeletet legközelebb egész terjedelmében kö-
zölni fogjuk. 

— Szinház. Vasárnap este meglehetős nagy 

számú közönség előtt került itt először színre Lu-

kácsy Sándor „Az asszony verve jó" czimü népszín-

műve, mely a budapesti színpadon is előadatott, habár 

nem valami nagy sikerrel, inert a darab compositió-
cseket, melyekért anynyi vért ontál, melyeket! jura nézve rendkívül gyenge mü. Bokody kis szere-

szazadokon át hiven őrzöttél s azért hogyjpét kitűnően alakította Kissné Tajthi Etelka és Sipos 

olyan fejekre s vállakra ne helyezd, meiy Gizella jól betöltötték helyüket, Zsófi nótáit Beke 

neked megtiltotta élned s ki belevágott az Lilla énekelte s Kissel együtt kellemes hangjukkal 

60. szám. 

sok tapsot arattak. Hrubos ellen sem találhatunk 

kifogást s ez estén kitűnt hogy a társulat ügyes és 

tehetséges tagja. Figyelmeztetnünk kell azonban a 

direktort arra, hogy a súgót kissé halkabb súgásra 

intse, mert az mégis kellemetlen, hogy a közönség 

előbb hallja meg a szerepet, mint ezt a játszó szí-

nész elmondja ; és fordítson gondot a szereplők öltöz-

ködésére is, nehogy oly botrányosan öltözködve je-

lenjen meg még egyszer valaki, mint Bogár Dani 

szerepében Szilágyi. A darab különben meglehetős 

gördülékenységgel folyt le. 

— A baka n em lóra termett . A huszá-

roknak bizonyára nagy lelki gyönyörűséget fog okozni 

a következő eset, mely vasárnap délután valósággal 

megesett: Az előfogatosok egyik kocsisa egy szürke 

lovat vezetett ki a kaszárnyává alakított kurczán uli 

épülethez, hogy onnét a lajtos-kocsit az ártézi kút-

hoz vontassa. A kurczahidon egy „pocsolyakerülő" 

bakkancsos a ló hátára perdült, s szép lassú ügetés-

ben bevonult a „kaszárnya" udvarra. Ott azonban 

a baka czimborák egetverő riadallal fogadták a vi-

téz lovagot, amitől a szürke megvadulva, hirtelen 

visszafordult, s őrült vágtatásban vitte a megrémült 

bakát vissza a város felé. A sipka elmaradt a lovag 

fejéről, sőt apránként elfogyott a lélegzete is, de a 

neki szilajult szürke nem tágított, rohant, egyre ro-

hant, s mintha csak kiszámította volna, ép azon a 

helyen vágta földhöz a bakát, ahol a lovaglás kez-

dődött. A szörnyű esésben a feszes kék nadrág 

czombtól bokáig végig repedt, szerencsére azonban 

a jó kemény bakacsontokban nem esett semmi hiba. 

Tanulság: „Nem jó a bakának huszárosdit játszni". 

— Esküvő. Pap József gazdálkodó f. hó 

16-án délután 2 órakor tartja a helybeli ref. temp-

lomban esküvőjét özv. Soós Józsefné unokahugával, 

Esztikével. Áldást kívánunk frigyükre. 

— A katonaság tegnap este hat órakor in-

dult vissza Szegedre. Nincs kizárva azonban, hogy 

már a közeli napokban vissza jön s talán az aratás 

bevégeztéig itt marad. 

— Iparosok és mezőgazdák segélyezésére a 

a vármegye 500 frtot szavazott meg. Ezen 500 frt 

azon iparosok és mezőgazdák között lesz felosztva, 

kik az ezredéves orsz. kiállításon részt vanni akar-

nak. A segély kiosztást az alispán elnöklete alatt ki-

küldött albizottság fogja eszközölni. A segélyezés 

iránti kérvények az alispáni hivatalhoz nyújtan-

dók be. 

— Vásár a szomszédban. Szegváron f. hó 

19 és 20-ik napjain lesz az országos vásár. 

— Tiszteletbeli t agnak választotta meg a 

szegvári 48-as népkör april 29-én tartott közgyű-

lésében egyhangú lelkesedéssel Sima Ferenez orszgy. 

képviselőt és Hegyi Antal plébánost mint a megyei 

ellenzék lelkes vezéreit és erről a megválasztottakat 

jkvi kivonatban értesíteni rendelte. Igy írja ezt a 

„Mindszeuti Lap", de alig ha egy kis tévedés nincs 

a dologban, mert tudtunkkal Sima Ferenez már 

régen tiszteletbeli tagja a szegvári 48-as körnek. 

— Nagy hűhó semmiért . E czim alatt a 
„Mindszenti Lap" a következőket irja: „Évek óta 
folyik már a harcz az uradalom és község között a 
szabad kikötő és rakodó helyért és e küzdelemben 
— mondhatni — elő harezos a „Haász és Schön-
feld" czég, mi természetes is, mert legnagyobb mérv-
ben van érdekelve és mi természetesebb, minthogy 
e czég mindig czéltáblája volt az uradalom részéről 
a község ellen intézett minden támadásnak, mit 
azonban, hol sikerrel, hol anélkül — a megtámadott 
czég igyekezett olykép ellensúlyozni, hogy azokból 
a községet nagyobb károsodás ne érje, jogait el ne 
veszítse. Mig végre bekövetkezett az a világ, hogy 
az uradalom elárkoltatta a Haász és Schönfeld czég 
tulajdonát tevő füzes végét a Tiszától olykép, hogy 
a Tiszán érkezett fenyőt és fát nevezett czég a sa-
ját földjére ki nem rakodhatta, minthogy pedig az 
a Tiszába csak nem maradhatott a czég behuzatta 
az árkot és ugy rakodott ki földjére mint az előtt 
mindig. Ekkor azután több hűhóval, mint jogi tudo-
mánnyal fenyítő perbe fogta az uradalom nevezett 
czéget vagyon rongálásért képviselőjét pedig felbuj-
tás czimén. A panasz érdemleges eldöntése április 
27-ik napjáig húzódott még pedig nem a vádlottak, 
hanem a p a n a s z o s k é r e l m é r e mig vég-
tére is az egész falut becsődítve a bírósághoz kény-
telen volt megelégedni Haász és Schönfeld czég azon 
kijelentésével, hogy ők az uradalom jogát, sem a 
múltban nem sértették, sem a jövőben sérteni nem 
volt szándékuk és a nagy port fölvert fenyitőt visz-
szavonta ; nyilván jobban félt tőle, mint vádlottak, 
mert előbb még azt akarta és a kiegyenlítés egye-
düli föltételeként azt követelte, hogy a czég ismerje 
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el az uradalom tulaidon jogát a Tiszapartjához, mit crármester, Draskóczy Lajos és Garzó Imre törv. találnak lakókra, lassan-lassan összeomolnak. Csak 
a czég nem tevén mog nyilatkozata nem egyéb mint biz. tagok. Az értekezleten először Baksa polgármestert odatévedt csavargók, madarak és vadállatok teszik 
dokumentálása annak, hogy a czég az árok behu- M M f , m j n i s z t e r h d j elő a munkás-mé« n é h a néPessé a v á r o s utczáit, a mely egy 
zásával nem sértette az uradalom ogát és gy az ' , , ^ a aJd e ,° a m u n K a s elhibázott sDekuláczió folvtán uirvszólván e n éien 

árkot az uradalom jogtalanul huzatUa mi "rend viszonyokról nézeteit, k, e tekintetben terjedelmes ^ ^ ^ ö l S ^ o ^ 
kivQl jellemző egy hatalmas uradalomra nézve. De előterjesztést tett; a többi között azzal a furcsa esz- változzék 
mi megvalljuk sokkal szivesebben láttuk volna ejmével állván elő, hogy a munkásmozgalmak ellen-! _ Hal lat lan indiskréczió. Sopron város 
ha almas fenyítő pernek ítélettel befejezését, niort|suiyozására adjanak Vásáihelynek törvényszéket meg egész leányvilága izgatottságban van. Egy házasu-
hála Isten van még törvény, mely nem hagyja meg- dohánygyárat. A többi meghívottak is mind n y i l a l l a n d ó fiatal ember hosszú utánjárással megszerezte 
torlas nélkül azt, hogy valaki bármi magasan álljon, . . J 4 . w _ . 
mások becsületébe oknélkül gázolhason, a jelen eset-koztak s a t e e n d ő intézkedésekre 
ben azonban csak az ügyvéd fele iránti kötelessé-[eszmét vetettek fel, de az ankét kellő statisztikai 

nézve sok helyes,a Sondosan titkolt adatokat, hogy az uri kisasszo-
nyok mikor születtek, e kellemetlen dátumokat egy 
könyvben összeírta s készül nyomtatásban is kiadni. gének érzete mentette meg a tisztelt följelentőt a adatok hiányában, e tekintetben megállapodásra nem Az illető kellemetlen ur ugy akarja közrebocsátani* 

beláthatlan következ-fi.«»*»» A « Í « ; « ^ N..„I ez t a könyvet, hogy minden név mellé oda jegyzi 

azt a kort is, melyet a kisasszony a népszámlálás-
kor bevallott. 

látunk közérdekűnek közleni, hogy a munkás gyű-

lésekre nézve a tilalmat egyelőre fentartja s a kor-

mánynak terve, hogy az Alföldön a csendőrséget 

szaporítani fogja, egyszersmind az aratási szerződé-

sek ügyét is törvényhozási uton készül szabályozni. 

— Dujka-képzés. A nagyméltóságú vallás 
és közokt. m. kir. miniszter ur f. évi ápr. hó 29-én 
19,264. sz. a. kelt rendeletével a szegedi jótékony 
nőegylet belvárosi kisdedóvójának megadta a jogot 
nyári menedék-házakat vezető dajkák képzésére s az 

jogtalanul indított fenyítő per beláthatlan következ-jjutott. A miniszter nyilatkoztaiból ez úttal annyit ezt 
ményeitől. Megjegyezzük, hogy ezen fenyítő ügyben 
a Haász és Shönfeld czéget Reiniger Jakab szegedi, 
lapunk szerkesztőjét pedig dr. Filó Tihamér szentesi 
ügyvédek képviselték. Ezen fenyítő pernek mégis van 
egy tanulsága és ez az hogy a mindszent-algyői 
hitbizományi uradalom jelenlegi feje Pallavicsini 
Sándor őrgróf ö exelentiája csak játékbáb saját 
tisztjei kezében mikor megengedte sőt Bécsben cs. 
és kir. közjegyző előtt hitelesített név aláírásával 
ellátott meghatalmazással kijelentette, hogy ügyészét 
Nóvák Józsefet, a Haász Juda és Schönfeld Márton 
ellen, vagyon rongálásért és lapunk szerkesztője el-
len felbujtásért megindított fenyítő ügy tovább vite-
lével és folytatásával megbizza. Váljon mi czelja 
volt-e fenyítő pernek ? — Bizonyára az, hogy egy 
kétségen télül álló jogtalanság megtoroltassék, mert 
jobban véljük ismerni az őrgrófot, hogy sem oda 
adta volna nevét, nevével egybekötött magas szemé-
lyiségét egy fenyítő perbeli meghurczolásnak akkor, 
ha annak a fenyítőpernek teljesen biztos jogi alapja 
nem lett volna és ha már az őrgróf személyes hozzá-
járulásával indíttatott meg a fenyitőper azt csak egy 
marasztaló birói ítélet nyilváníthatta volna az őrgróf 
részére jogosultnak nem pedig a felek bármely nyilat-
kozata — talán a megkérés esetét kivéve de nem 
ez történt, hanem panaszlottak kijelentvén, hogy 
valamint eddig ugy jövőben is tartózkodni fognak 
az uradalom jogait sérteni, az ügyész a vádat min-
den további jogfentartás nélkül visszavonta, holott 
pedig előbb ózt követelte, hogy panaszlottak ismer-
jék el az uradalom tulajdonjogát a Tiszapartra, kér-
jék mej? Nóvák József ügyészt, hogy az őrgróf ur-
nái számunkra kegyelmet eszközöljön ki és ma meg-
elégedett olyan nyilatkozattal a mi panaszlottak ál-
láspontját igazolja, mert ha a múltban is tartózkod-
tak az uradalom jogait sérteni világos, hogy az árok 
behúzása által nem sértették az uradalom jogát és 
igy világos az is, aogy ott árkot húzni az uradalom 
nem volt jogosítva és igy a fenyitőper nem birt 
semmi alappal. Kíváncsi vagyunk mit szól mindezek-
hez az igy felültetett Őrgróf." 

— »Vigyázz, ha j ö n a vonat !• A Mind-

szentnél elhúzódó pályatesten a napokban egy 2 

mindszenti majorban szolgáló béres átakart szekeré 

vei a robogó vonat előtt menni, de nem sikerült, 

mert a vonat hamarabb oda ért s vonatvezető lát-

ván az életével játszó bérest, a vonatot nyomban 

megállitotta. Drága kis megállás volt ez! — mert a 

vasúti igazgatóság 50 frt pénzbüntetést kér a sze-

gény bérestől, vigyázatlanságáért. 

Vasúti menetrend, 

Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 

— Szerencsétlenség a futtatáson. Nagy 
szerencsétlenség történt a mezőhegyesi lóversenyté-
ren. Rónay Lajos százados lóháton nézte végig az 
utolsó akadályversenyt. Az egyik ló kitört s az izga-
tott tömeg lármájától annyira megbokrosodott a szá-
zados lova, hogy levetette a lovasát és olyan erővel 
rúgta fejbe, hogy az arczcsontja és az álkapezája 
teljesen összezuzódott. A kapitányt még az éjjel hal-
dokolva szállították a fővárosba. A felgyógyulásról 
lemondtak az orvosok 

— A hagyma veszedelme. Makóról jelen-

tik: A hagymatermelők nagy ellensége az idén is 

pusztit, néhol egész nagy tábla hagymát tesz tőnkre, 

Egy makói hagymatermelő a héten 700 négyszög-

ölnyi földön egy vékahernyót szedett össze. 

— Kossuth Ferencz az .Egyetértés" 

főmunkatársa . Csávolszky Lajosnak, az .Egyet-

értés- szerkesztőjének — állítólag — sikerült szer-

ződtetni főmunkatársul Kossuth Ferenczet. — Kos 

suth okt. 1-én lép be a szerkesztőségbe. E hir 

azonban még megerősítésre vár. 

— Anké t a munkáskérdésben a bel 

ügyminiszternél; Pénteken délelőtt 10 órakor ült 

össze és esti 5 óráig tanácskozott Hieronymi belügy-

miniszter elnöklete alatt azon ankét, mely a várói 

sunkban és vidékén mutatkozó munkás bajok oka-

és orvoslás módjának megbeszélése végett hivatott 

össze Az ankétén a miniszteren kivül jelen voltak : 

Andrássy Gyula gróf államtitkár, Tallián Béla és 

Kállay Albert főispánok, Csató Zsigmond alispán, a 

e végett szükséges tanfolyam tartására. A tanfolyam délutáí^ó^oVSjjeí 8 ** ^ ^ rCgge1' * ** 
Szegeden, nevezett egylet belvárosi óvodájában a> Szolnokra érkezii 11 óra 28 perc délbe, 4 óra 25 perc 

jelentkezők számától feltételezetten f. évi május hó délután, 1 óra 20 perez éjjel. 

15-től junius hó végéig fog tartani. Ezen tanfolyamra! . , Szolnokról indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 51 perc 

egészséges és éptesttel biró 19 - 40 év között levő, YL 5* perc déiuUn, 8 6ra 36 p.rc 

magyarul tudo nők bocsáttatnak, kik írni es olvasni este, 8 óra 15 perc reggel, 

tudnak és kifogástalan erkölcsi viseletűket községi 
bizonyitványnyal igazolják. Mindenkor előnyben ré-j Szentes—Budapest, 
szesülnek a tanítók özvegyei, nejei és léányai. A tan-' 
folyamban résztvenni kívánók kérvényeiket dr. Ter- Szentesről indul 6 óra 5 percreggel.il óra37 pered, e 

gina Gyula kir. tanfelügyelőhöz f. év május 12-ig b 10 6ra dél.l«t3 6r. 48 p.,c d. a-
terjesszék De. i ¿ra perc e8te 

- Hí r lap a szocziáliziuus elleu. A Sze-' . ^ « k o i r á J indul l l óraJíperc d.e. 4ór» 10 perc. d. u 
* 1 óra .i4 perez éjjel, 

gedi Híradó felelős-szerkesztője .Népjog" czimen egy Budapestre érkezik lóra 20 perc d. u. 7 óra 25 perc éjjel, 

hírlapot szándékozik megindítani, a melynek czéljaj5 óra 50 percz r e^eL 

volna a szocziálizmus ártalmas elvei terjedésének;-

ellensúlyozása. A szerkesztő, mint a Szegedi Hiradó 

irfa, ezt a szándékát Szeged, Szabadka és Hód-

Mező-Vásárhely polgármestereinek továbbá Gson-

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest - Csongrád. 

grád, Csanád és Békés* vármegyék alispánjainak be-

jelentette. 

— Parasztribi l l ió Kopházán. Emberemlé-
kezet óta csönd és nyugalom uralkodott Kopházán 

falut jóravaló, szorgalmas, munkás nép lakja, a 
mely nem törődik sem politikával, sem szocziáliz-!perc este! 

mussal s ha békén hagyják, szívesen marad meg 
nyugodt kerékvágásában. Most azonban nagy dolog 
történt Kopházán, olyan dolog, a mely a jámbor 
lakosokat forradalmi hangulatba ejtette. Baj történt 

marha levelek kiállítása ügyében. A kopháziak 
javarészt marhakereskedők s az igazoló leveleket há-
rom krajezár díjért mindeddig a biró állította ki. A 
körjegyzőnek, mint irják, sikerült bebizonyítani, 
hogy a biró nem ért a marhalevelek kiállításához, 
minek következtében a főszolgabíró elrendelte, hogy 

biró május 1-én adja át ezeket a teendőket a köz-
jegyzőnek. A biró nem akarván engedelmeskedni, a 
főszolgabíró fel akarta az állásától függeszteni. Ettől 

szándékától elállott ugyan, de megtiltotta a bíró-
nak a marhalevelek kiállítását. Rendeletét hivatalos 
hirdetés utján adatta tudtára a lakosoknak. Ebbe 
azonban már a kopháziak is beleszóltak, még pedig) 
ugyancsak hangosan. A nép össze csődült a jegyző 
háza előtt és követelték, hogy a birót helyezzék 
vissza jogaiba. Majd erőszakosabb eszközökhöz nyúl-
tak ; beverték az ablakokat és a kaput. Azután a 
konyhát vették ostrom alá. A jegyző, látván a ve-
zedelmet, visszaadta a bírónak a marhalevelek ki-

állításának jogát s ünnepélyes ígéretet tett, hogy 
ezentúl nem fog beleavatkozni a biró dolgába. A 
feldühödött nép azonban már benne volt az erősza-
koskodásban é& tegnapelőtt éjféltájban újra megro-
hanta a jegyző lakását s mindent összezúzott, a mit 
délelőtt épségben hagyott. Hajnalra járt már az idő, 
a mikor megnyugodtak. Másnap valóságos haditerv 
szerint akarták összedönteni a jegyző lakását, de a 
kirendelt csendőrségnek sikerült megfélemlíteni a né-
pet s a nyugalom nagy lassan ismét helyreállt. A 
biró most zavartalanul folytathatja a marhalevelek 
kiállítását. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 2 óra 20 perc 
lélután, 4 óra 25 perc délután. 

Filegyhására érkezik 12 óra 11 perc délután 4 óra 43 
perc délután, 7 óra 57 perc este. 

2* Hegyhátáról indul 12 óra 25 perc délután, 5 óra 10 
perc délután. 

( Csongrádra érkezik 1 óra 25 perc délután, 6 óra 10 

Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházár i érkezik 10 óra 21 perc délelőtt, 4 óra 

10 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 56 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 25 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 

Félegyhásáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatyraaz 
Dorozsma felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 44 perc délután. 

Ütegedre érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 45 perc d. u 

Szeged — Félegyháza. 

Ütegedről indul (Dorozsma, Szatyroaz, Kistelek, Puszta 
Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 

Félegyhátára érkezik 11 óra 04 perc délelőtt, 4 óra 
39 perc délután. 

Szentes—h.-tn. vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.M-Vásárhely. 

Szentesről indul 4 óra 50 perez éjjel, 8 óra 45 percz 
reggel, 5 óra 13 percz délután. 

H.-M.-Vásárhelyre érkezik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
32 percz délelőtt, 7 óra 10 percz éjjel. 

H. M. Vásárhely—Szentes. 

U.-M - Vásárhelyről indul 7 óra 40 percx reggel, 4 óra 
4 percz délután, 8 óra 11 percz éjjel. 

Szentesre érkezik 9 óra 30 percz délelőtt, 5 óra 55 perez 
délután, és 10 órakor éjjel. 

H.-M.~ Vásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

óra 

— Elhagyott város. Ez sem lehet másutt, 
mint Amerikában. A Rev-River nyugati partján északi 
Dakotában van egy város, számos, teljesen jó álla-
potban lévő házzal, a melyben egy emberi lélek sem 
lakik. A város neve West-Lynne és a keleti államok 
vállalkozói abban a reményben építették, hogy aNorth-
Pacific-vasut egyik főállomása lesz. A telkek árát a' „ ^ , . . _ . . . _ . t_ , . 

. , .. / 1 ® J , „„„„ rto;„A„*<iir u<-»rr*T JI.-M.- Vásárhelyről indul 6 óra 57 perc reggel, 3 
város építésekor oly magasra csigázták hogy számos ^ délután> 9 ó r a^ 5 perc éjjel 

telek ára 20 ezer márkánál is több volt A sikerült r
 Szegedre érkezik 7 óra 63 perc reggel, 4 óra 33 perc 

tervezet u'án épült város gyorsan épült fel, szép( délután, 10 óra 20 perc éjjel. 

alékkal és nyilvános terekkel, kő- és faházakkal. De, 
a vállalkozók és a rövid idő alatt ezrekre szaporo-j Szeged — H.-M.-Vásárhely. 
dott lakosság csufossan csalódott reményeikben. A| Szegedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 5 perc délelőtt 
North-Pacific-vasut egyatalaban nem érinti a várost 6 óra 52 perc este. 

után költözött el keletre, mindszenti és szegvári községi jegyzők és városunk- ¿g y ik csaiád a másik után költözött el keletre, 1 L-M.-Vásárhelyre érkezik 4 óra 34 perc raggel, 10 6r% 
bol Burián Lajos polgármester, Aradi Kálmán fő-!0ly helyekre a hol több munka akad. Most az utczák 50 perc délelőtt, 8 ora 01 peregte, 

kapitány, H.-M.-Vásárhelyről dr. Baksa Lajos pol- puszták, a lakások üresek és a házak, a melyek nem 
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Hirdetmény. 
A^körös-tisza-marosi ármentesitŐ és bel 

vizszabályozó társulat báboczka mindszenti 

szakaszának védgátjain, azok lejtőjén és 

töltés-padkákon a l u c z e r n a k a s z á l ó k -

n a k és egyéb f ű t e r m é s n e k ez é v i 

h a s z n á l a t a — kizárásával a magterme-

lésnek és a legeltetésnek — 100 vagy 200 

méteres szakaszokban, nyilvános árverés utján 

s a z o n n a l i k é s z p é n z f i z e t é s me l-

l e t t , a helyszínén, a legtöbbet ígérőnek 

f. évi május hó 15., 10. és 17-ik 
napjain bizottságilag haszonbérbe fog 

adatni. 

Az eladás sorrendje a következő : 

1-ör május hó 15-én kedden 
reggel 9 órakor a „Szegfű csárdá"-nál kezdve, 

délig a kurczatoroki őrházig ; délután 2 óra 

kor folytatva a szegvár—szeiitesi határig ; 

2-or május hó 16-án szerdán 
reggel 9 órakor a szegvár szentesi határnál 

kezdve, délig a kuczori őrházig; délután 2 

órakor kezdve felfelé a teési magas partig ; 

3-or május 17-én csütörtökön 
reggel 8 órakor az öcsöd — báboczkai határ-

nál kezdve, délig a tűzkövesi őrházig; dél-| 

után 2 órakor pedig ezen őrháztól a teési W 

magas partig. 

Bérelni szándékozók ezen árverésre azzal 

hivatnak meg, hogy a haszonbérbe adott lu-

czerna és futermés kaszálásának joga olyó 

évi november hó 1-éig adatik ki és hogy a 

kuczori őrháztól, a teési magas partig terjedő 

gát vonalon esetleg a liba legeltetés joga és 

a vizfelőli előtér is ki fog adatni. 

Szentes, 1894. május 7-én. 

1—4 Schneider József, 
b. igazgató, sz. mérnök. 

Sí 1720. aü. 894. Szentes város adóhivatalától. 

Hirde tmény* 
Szentes város 1894. évi házadó kivetési-

lajstroma a városi adóhivatalban a f . é . 

május hó 9-től május hó 16-ig, 
oly figyelmeztetéssel lesz közszemlére kitéve, 

hogy mindazok, kik a kivetésben meg nem 

nyugszanak, felszólamlásaikat, és pedig : 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 

ezen adónemmel már a mult évben is meg-

voltak róva, a lajstrom kitételének napjától; 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-

tett adónemmel e kivetési évben először ro-

vattak meg, adótartozásaiknak az adóköny-

vecskéikben történt bejegyzést követő 15 nap 

alatt beadhatják. 

Megjegyzem, hogy a határidőn tul el-

késve beadott felszólamlások figyelembe vé-

tetni nem fognak. 

Szentes, 1894. május 7. 

1-3 
Bugyi Antal, 
h. a. ú. tanácsnok. 

OOQOÖOÖÖÖi ooooooooo 
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fogorvosi mű te rme SZEGEDEN, 

uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

Műfogak és fogsorok 

24—48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
Plombirozások 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

Fogak tisztítása, 4 

mindenféle fog- és szájmütétek. 

Rendelési idő: d. e. 9—12, d. u. 2 - 5 óráig. 
F o g m ü t é t e k oooa inna l es a l t a t ó-g á z z a l de. 11—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS ÁTUTAZÓK 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
jére különös tekintetben részesülnek. 

Ű O O O O O O I O O I O O O O O O O O O ' J 
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Esterházy Géza-féle 
Cognacgyár részvén3^táirsaság' 

BUDAPESTEN. 
Y 
• l 

Teljesen befizetett részvénytőke 

640000 korona 
- t 

4 

az osztr.-magyar birodalom egyik legnagyobb cognacgyára. 

Gyárunk a legújabb teciinikai vivmányob 
alapjánvan berendezve és a franczia gépeink fel-
dolgozási képessége évenkint 

1 m i l l i ó 753 ezer l i ter bor t 
vesz igénybe. 

2 1 C 0 & K & C 
tiszta borból idegen anyagok hozzákeverése nélkül készül s ezért a 

közönség kedvencz itala. 

Legelőkelőbb orvosi tekin- Ip, 
télyektöl ajánlva. " 5 3 8 | d 

Több 1000 e l i sme rő 
n y i l a t k o z a t . 

UzOk loTé l , a r a n y é r e m 
d í s z ko r s z t t e l k i t ü n t e t v e 

Kapható Szentesen: 8-15 
Horváth István, iij. Kovács Sándor, Szépe Káro ly és Mannó József-nél. 

m m m m m m m m m m m m m m m m m • 
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Gépműhely« 
Alulírottak tisztelettel hozzuk a n. é. közönség b. tudomására, hogy Szentesen gőz-

malmunk telepén gőzzel hajtott vasesztergákkal és vasgyalukkal felszerelt, a mai kor igé-
nyeinek megfelelő 

OÉPM fHELYT 
rendeztünk be, melynek vezetésével egy budapesti elsőrangú gépgyárban alkalmazva volt 
művezetőt bíztunk meg. 

Gépműhe l yünkben mindennemű gazdasági, ipar- és gőzgépek, szi-
vatt yuk, kutak, tűzi fecskendők, új tüzszekrények, gőzhengerek fúrását, 
stb. ugyszinte kazánkovács munkát, valamint gépalkatrészek ujboli elkészítését 
és minden e szakmába vágó munkákat mérsékelt dijért elvállalunk. 

Ugyancsak G É P M Ű H E L Y t « K B E i \ rézöntvények gépalkatré-
szekhez nyers és kidolgozott állapotban jutányosán kaphatók. 

Ilma és 

Sun tM, 1894. N f t i u a U U Sim* Ferancz uyorssajtójA®, 




