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Szentes, 1878. aug. 9-én. 
Az országgyűlési képviselőválasztáson, mely 

nia még lázas izgalomban tartja az ország leg-
nagyobb részét, Szentesen már tul vagyunk. F. 
év anjr. 8 án Simonyi Ernő, városunk volt or-
szággyűlési képviselője ,egyhangúlag lett meg-
választva. A hazánkban lefolyt tizenegy évi al-
kormányoskodás ideje alatt városunkban a jelen-
legihez hasonló választás méor nem volt; bár 
Szentes 1869 ben Kossuth Lajos nagy hazánkfia 
neve mellett szintén egyhangúlag választott; 
azonban akkor a választást megelőzőleg, az el-
élő politikai meggyőződések külön terv és kom-

binációk mellett, más más nevet lengető zász-
lókkal közeledtek a választás elé, s csak, midőn 
a mai közjogi viszonyok által teremtett politikai 
helyzettel megelégedett párt látta, hogy a 48-as 
párttal ez idő szerint Szentesen megmérkőzni 
nein lehet, a kényszerűségnek hódolva, maga 
mondá, hogy hát legyen 48-as képviselője Szen-
tesnek; d« akkor legyen ez K o s s u t h ! 

Igy választott Szentes 1869 ben egyhangú-
lag. Azonban a mai egyhangú választás és a 
69-ik között a különbség nagy és tanúságos; 
mert először akkor Kossuth lett megválasztva, s 
másodszor, mert a választást az elvi eltérések 
nugkisérleft küzdelme előzte meg, mig ma Si-
monyi Ernő választatott meg, küzdelem nélkül. 

Azt hisszük, hogy a 9 évvel ezelőtt és ma 
történt egyhangú választás között levő különb-
ség kitüntetésére, szükségtelen a magyarázat. 
Azonban a mai egyhangú választásból levonható 
tanúsággal tartozunk; mert ez, ha elgondoljuk, 
hogy három évvel ezelőtt itt, Simonyi Ernő csak 
15 szótöbbséggel volt képes elnyerni a mandá-
tumot, igen sokat b'zonyit, s nem pusztán azt, 
hogy ez városunkban Simonyi Ernő neve iránt 
párt tekintet nélkül érzett tiszteletnek kifejezése. 

Ez oly tüntetés volna, mely indokát ma, csak 
hazánk mythologiai nagyságának,egy Kossuthnak 
bűverejű nevében találhatjuk meg. Es az sem 
áll egészen, hogy Simonyi és pártjának politikai 
ellenesei, a 48-as párt többsége által teremtett 
kényszerűség hatalma előtt hódolva, félre léptek, 
a három évvel ezelőtt még oly dicsőn megállt 
küzdelem teréről. Mi nem ezekben, hanem az 
elmúlt három év tapasztalata által teremtett más 
politikai helyzetbén keressük és találjuk legfőbb 
indokát, s midőn erre reflektálunk, ezt tesszük 
lapunk hatáskörén belül, minden politizálás 
nélkül. 

Azt a küzdelemre képes hatalmas pártot, 
mely három évvel ezelőtt városunkban a 48 as 
párttal szemben állt, s csaknem kicsikarta kezé 
bői, a városunk által elvi tekintetben folytonos 
győzelem mellett lengetett zászlót, ezt városunk 
választó közönségének leiénél, nem a kormány-
párt iránti érzelem tette, hanem a kormány élére 
lépett T;sza Kálmán iránti bizalom. Sokan hit-
ték, kogy az a Tisza Kálmán, ki 8 egész éven 
át ostromolta az ékes szólás leghatalmasabb 
fegyverével a 67 ben létre jött egyezséggel te-
remtett közjogi alapot, parhamenti többségével 
és kormányával igyekezni fog 8 éven át hirde 
tett, s ez idő alatt, a nemzet többségéuek meg-
győződésévé vált, elvéhez hűen, a bank és vám-
kérdésben oly egyezséget hozni létre, milyent a 
nemzet óhajtott, s milyennek létrehozását T. K. 
és pártja a választóknak megígértek, s megígér-
hették ; mert ezek létrehozása iránti joga a nem-
zetnek megdöthetlen törvényes alapon nyugszik. 

Országszerte, de nálunk is megigérte három 
évvel ezelőtt a kormánypártnak jelöltje, hogy 
küzdeni fog egy független magyar nemzeti bank 
létesítése mellett. Egy hangot sem szólt, egy 
lépést sem tett mellette, hanem megszavazta a 
közös bankot. Ezen, az egész kormánypárt ré-

széről tapasztalt tény, a választók bizalmának 
megcsalását jelenti. S azon hiu remény «s ábránd 
után, mi* a kormánypárt három év előtt tett 
géret folytán tápiáit a nemzet, a megcsalatás, a 
vád és szemrehányás érzelmét költé föl a kor-
mánypárt iránt legnagyobb bizalommal viseltető 
választókban is. Ezt érezte és érzi ma is min-
denki, s a hit és remény által három évvel ez-
előtt felköltött lelkesültség, mely akkor hatott 
és pártot teremtett, ma egy rideg valóság ta-
pasztalatának kialudt oltára, melyen többé nincs 
joga és nem mer senki a bizalom istenének tüzet 
gyujtaui. 

A megcsalt választók elé, ma, mig feledve 
nem lesz, csak az léphet nyugodtan és bizalom-
mal, ki szavát megtartotta, s ez Simonyi Ernő 
volt, s ezért maradt ő ellenjelölt nélkül. Tehát 
éljen Simonyi Ernő Szentes városának újonnan 
megválasztott képviselője! O 

Az idő intelme. 
(Folytatása és vége.) 

Kézzel fogható adatok ezek, melyek a gazdászat 
előnyére szolgálnak, s hisszük, bogy utánzása esetéa 
nem egy gazda vallaná be annak célszerűségét; de hát 
egy gyengeség lidércként nyomja alföldi gazdáink vál-
lait. — Ezt a gyengeséget nem hallgathatjuk el, pedig 
a gyengeséget az élőknek vajmi veszedelmes megmon-
dani, mert a közpéldaként „szólj igazat, betörik a fejed* 
senkin hamarább nem valósul: mint az igazmondókon. 
De hát mit tehetünk róla, ha nekünk meg az a gyen-
geségünk a reánk rohanó fejtörés ellenében is, hogy 
kimondja szánk, amit szivünk érez, tudván, hogy a be-
tört fej nem halálos és igy kitelik a maga foltjából. 

Mondjuk meg tehát az alföldi gazdáknak, hogy 
főszerencsétlenségük a gazdászat körüli el járásukban 
az, hogy több gazdasági szakavatottságot képzelnek 
magukban, mint amennyivel tulajdonképen birnak, s 
ezen önhitség bennök ugy annyira megrögzött tulajdon, 
hogy azt bármely okszerű s a gazdászat körüli gya-
korlott gazdának kézzel fogható utmutatását megvetik^ 

A burokban szülött. 
— R E G É N Y . — 

Irta: S. F. 
(76-ik folyt.) 

Júlia, Arthur testét kocsira tétette s haza szállít 
tatta a Solandres palotába. Madame Renárd szemeiben 
egy könycsepp jelent meg, midőn e borzasztó valósá 
got megtudá. 

— Ki volt a gyi lkos?! kiálta föl kétségbe esve. 
Kérdésére nem felelt senki; mert a kocsis, ki a 

holt testet haza szállitá, Mirabeaut a küzdelem színhe-
lyén már nem találta; midőn Júlia előszólitá, hogy ura 
testét kocsira tegyék, s Júlia azt mondá, hogy midőn 
ő már a tett színhelyére ért, ott Solandrest találta hal 
dokolva és egyedül. 

— Tehát nem tudja, nem akar ja tudni senki, 
hogy ki a gyilkos, mondá Madame Renard, msjd meg 
oioudom é n : a gyilkos, Mirabeau gróf Legyek átko-
zott, ha nem ő volt! A nagyanya azután mint az őrült 
tépte föl Arthur mellén a ruhát, kereste az ereklyét, 
melyet ő 20 évvel előbb adott Arthurnak, mely az 
anyóka babonás hite szerint miuden veszélytől képes 
megvédeni Arthur életét. 

Az arany szelence, hova azon burok volt zárva 
melyben Arthur született, ott volt egy aranyláncra 
akasztva Arthurnak mellén egy golyótól kellő középen 
átfúrva. 

Midőn ezt Renardné meglátta, fölkiálltott és azt 
mondá, hogy ez nem Mirabeau, ez az ördögök műve volt. 

Júlia gyászba öltözött és gyászt viselt egész éle-
tén át. Alison Júlia komornája állitá, hogy br. Soland 
res halála történt bármiképen ez Marat és Félix műve 
volt. Berg mester Alison édes atyja ugyan ezt elmerte 
a piacon és utcákon is mondani. Egy lény volt, kit 
ösztöne nem csalt meg, ez Madame Renard, ki meg-
esküdött, hogy a gyilkost fölfedezi. 

S a gyilkos ez alatt mit mivelt? 
Szobájába zárkózott és leveté ruhá já t ; egy szi-

vacsot vett kezébe s azzal a melléből szivárgó vért 
törölte le. 

Ámor emléke védte meg életemet, mormogá 
Mirabeau. 

Nézzük, miből állt ez az ámori véd eszköz. Mi-
rabeau ifjúkori szerelmének emlékeül, első kedvesé-
től kapott egy nagy arany érmet, hordott taÜ6mánul 
nyakán. 

Ezen érmet találta Arthur golyója, mely külön-
ben halálos lett volna, s igy megcsúszva, csak meg-
karcolá Mirabeau baloldalát. 

— Jobb szeretem, ha halálos e golyó, mondá 
Mirabeau sötéten: ezt Arthur legkevésbbé érdemelte 
meg tőlem. 

— A sors igy akarta, mondá Mirabeau, azután 
fölöltözködött és az alkotmányozó gyűlésbe lépett s 
azt mondá, hogy : „a nemzetnek halottja van, meghalt 
br. Solandres Arthur!" 

Az alkotmányozó gyűlés minden tagja megdöb-
benve, mintegy kérdőleg tekintett Arthur üres széke-
felé, ha lehetséges-e az. 

Mirabeau elmondá, hogy párbajban öletett meg* 
Az első meglepetés borzasztó csendjével hallga-

ták Mirabeau beszédét, a mély sajnálat kinyomata 
volt minden arc. 

A részvét néma csendjét, midőn Mirabeau ismé-
telten azt mondá, hogy: ő meg van halva, a hallga-
tóságul begyült népből egyközbe kiáltás zavarta meg. 

— Ugy kellett neki, kiáltá közbe egy vén össze-
rogyott a lak : „ő meggyilkolta leányomat ; tehát meg-
érdemelte halálát !u 

Ez az ember Bern ur volt, Bern Anikónak, Art-
hur nejének apja. 

Arthurt másnap nagy fénynyel temették el. Sirja 
fölött Mirabeau mondott emlékbeszédet. 

— Ez borzasztó ember, mondá Júlia. 
Arthur végrendeletet hagyott hátra. Birtokát 

négy részre osztva, egy részt Renardnénak, egyet Jú-
liának, egy részt Párizs szegényeinek, egyet Mirabeau-
nak hagyott azon megjegyzéssel, hogy: „a király ara-
nyaira, melyet senkinek nem adnak ingyen, ne szo-
ruljon." 

Mirabeau visszautasitá ezen hagyományt. Vegye-
nek rajta a nemzet szegényeinek kenyeret, hogy bé-
kén nézhesse mindenki a király teritett asztalát, mondá. 

— Berg Márton, ki Arthur halálával ismét kol-
dus lett, megesküdött, hogy Félix urat, kit Arthur ha-
lála okának tartott, megfogja ölni. 

Alison Marat ellen fente tőrét. 
Madame Renárd, mint a Solandres fényes palota 

örököse minden cselédet elbocsátott, a gazdagon bú-
torozott szobák, termek aj ta já t bezárta, magának föld-
szint, a kapu alatti, az előtt a házmester által lakolt, 



sőt kigúnyolják, hogy pedig utánoznák, azt már ön-
ti its ég ük sem engedi meg, 8 ez az oka, hogy alföldi 
gazdáink nagy része még mindég a dédatyánk áital 
követett gazdászat stádiumán állanak. 

Mi értjük, s feltudjuk fogúi ezen elbizakodás okát, 
t. i. vidékünknek szerencsés helyzete 8 ezzel egybe-
kötött (öld tulajdona s azon könnyűség a gazdálkodás 
terén, mely az elméletet épen nem, vagy igen csekély 
részben tartja elfoglalva. De az még az elbizakodott-
ságra igen csekély ok. Megbosszulta már magát elég 
szer s megboszulandja még számtalanszor, mig gaz 
dámk oda fognak térni, hogy azok a tanácsadók bi 
zony kalácsot osztogatnok akkor, mikor a gazda kö-
zönséget a haladásra buzditják, 8 ez nézetünk nekünk 
is; araikor a gazdaközönséget a legjobb akaratunk 
mellett a gazdászat körüli takarékosságra serkentjük. 

Nem kivihetetlen, vagy fellengős viszketegség, de 
nem is valami nagy anyagi megszorítása a gazdászat-
nak amit mondandunk, mert a jobb sorsban lévőknél 
számításba sem jöhet, a szegényebb 6oreuak pedig sa-
já t erejükből megtehetik, — Es ez mindössze is annyi-
ból áll, hogy tanyáját mindenki egy kis szerény épii 
letkével, amint anyagi ereje engedi, szaporítsa meg 
egy magházzal, t. i. a hová a naponta kinyom 
tátott szóratlan buzaszemet garmadázza, 8 mentse m<*g 
az idő viszontagságától. — Akkor ismételjük : nem fog 
a gazdaközönség sopánkodni, nem egyszer keserűen 
kikelni az idő mostohasága végett, sőt nem lesz kény 
telen fejcsóválva a szürűt körüljárkálni, de a legjobb 
viszonyok közt is hetekig éjelenként őrködni, 8 ingyen 
tartani részeseit napokig, sőt hetekig, mert a kévébe 
kötött búzáját ez épület körébe asztagolja, amiből az 
esős idők alatt is nyer egy órát, melyben a kévés 
búzáját behordja s folytathatja munkáját anélkül, 
hogy búzájában kárt szenvedne, vagyaz eső mun-
kálatjában akadályozná. 

Gazdaközönségünk megértend bennünket, arra 
nézve, hogy mi ezen belső nyomtatást egyedül az esős 
időkre értjük, s ott, ahol arra az alább irt épület nagy-
ságát javasoljuk. Kisebb gazdaságnal egyedül a szó-
ratlan szem megóvására szorítkoznak. Mert mi termé 
szetesebb, mint, hogy a külső nyomtatás előnyösebb és 
kényelmesebb, de hát valamit tenni mégis jobb, mint 
semmit. 

Javaslatunk a magház építésével ismételjük, itt 
csak arra vonatkozik inkább, hogy a kinyomtatott 
magot biztosítsuk, annál is inkább, mert vidékünkön 
szokás — és pedig elég rosz szokás — hogy nem te-
kintjük az időnek célszerű felhasználását, s nem hasz 
náljuk fel a kedvező szelet szórásra időközben, hanem 
elkezdjük a nyomtatást az első vontatónál 8 folytouo-
san nyomtatunk még az utolsó vontatót be nem vé-
geztük, természetesen a garmada felhalmozódott. Akkor 
hozzá fogunk a szóráshoz, de közbe jön a szélcsend 
B ismét, mint az esőzésnél, napokat, sőt tudunk reá 
példát, hogy hetet töllöttek a munkálok tétlenül. Tehát 
az idő reánk akkor is kártékonyán hat, amikor más 
körülmények közt a gazdászatra a lka lmasabba t nem 
is óhajthatnánk. 

Az ily 8 több ehez hasonló félszeg gazdászati 

rendszerünk röviditi meg nem egyszer gazdáink szá-
mításait. — És pedig csak szokásos betegségek ezek 
amelyeket egy kis elmélet után könnyen orvosolha 
tunk s kiirthatjuk egész valónkból — ha hiuságunk 
engedi más tanácsa után a jót is jobbal felcserélni. — 
De nálunk ez nehéz dolog; s nehéz lesz mind addig, 
Qiig a megindult magyar gazdasági intézeteinkben 
egyes g*zdak az ifjabb sarjadéktó! el nem sajátítják 
s jó példával nem indulnak előre. A mit nagyon 
remélünk. 

De ez a következő koré. Addig is hát, mig ez 
bekövetkezik, lendítsünk valamit, legalább annyit, 
amennyit tehetségünk en^ed, hogy a még bekövetkez 
hető idő viszontagságok elöl menekülhessünk, s ha 
nem is egyFzerre mindenben, legalább egy-egy lépést 
tegyünk előre s ne hagyjunk minden teendőt utóda 
inknak, kik előtt majdan kárhozat tárgya lehetünk 
tespedésünkért. 

Ezen lépés pedig először is, — mint előbb em 
litettük — a gazdaság viszonyához mért „magház" 
építése lenne, a hová a kinyomtatott szemet minden 
éjielre begarmadáznánk és zár alá tennénk. 

Ezen épület alakjára nézve legyen 7 öl hosszú 
és négy öl széles —természetesen kisebb gazdaságban 
kisebb s egyedül csak szem számára ésf szórásra használva 
A közepén az átellenben mind két oldalán 1 ö l szé 
les kapuval, vagy kettős nagyobbszerü ajtóval, melyen 
az ágyasból a szemet az itt szokású* lóval való ösz 
szehuzást eszközölhessük, mit a magház közepén el 
hagyva akár az egyik, akár a másik végébe lapátol 
hassunk azon oknál fogva, hogy, ha az essőzi's bekö 
vetkeznék, a közepét szőrűnek használhassuk, vagy 
ha el nyomtattunk legalább a szórásban ne akadályoz 
tassunk. 

Feltűnő lesz gazdáinknak az ereszet alatti 
szórás — Lehet bá t ran ; mert az átellenes kapu ád 
mindig annyi szelet, hogy a lapátali ügye* széjjel 
szórt felhányás után a jól ki gereblyézett és lefelezett 
szemtől a polyvát elválasztja. — Azonban ennek van 
egy sokkal célszerőbb gazdasági eszköze a „szóró ma-
lom" amivel nemcsak kUn az ég alatt, de benn a 
magházban is a legjobban működhetünk 8 oly tisz 
tára szórhatjuk a búzát — kivévén ha földes — hogy 
azt a szűrűről egyenesen a malomba vihetjük. 

Egy ily szóró malomhoz sem kívántatik több 
ember mint a lapáttali szóráshoz, sőt előnye az: hogy 
két férfi mellett három 12—14 éves gyermek, mű-
ködhetik. 

Egy ily szóró malom 30 — 35 forinton beszerez-
hető. Tartósága egy ember életén keresztül biztos. 
Használása pedig miután 3 ember oda viheti hol épen 
használtatni akar , a legcélszerűbb. — Működése pá-
ratlan, már azon oknál fogva is, mert esős időben 
benn a magházban, jó időben künn az ég alatt e g j 
formán használható, oly esetben pedig, mikor a gaz 
dát körülményei siettetik, s amint mondani szoktuk 
„éjeit nappal együvé kell tenniu a legjobb szolgála-
tot teszi, mert éjjel ugy mint nappal igénybe vehető 
anélkül, hogy a buza szórásban elszóratrék vagy tisz-
taságban szenvedne. 

Ugy hiszük hogy ennyi elönyuyel, mint amennyit 
felmutattunk, s amit egyáltalában nem hiszünk megcá-
folhatónak, mondtunk annyit a tisztelt gazda közönség-
nek, amennyit átérzülten magáévá tehet. Ha pedig 
szerény ajánlatunk a szóró malomra nézve bárkinek 
figyelmét felköltené, a módozatról tessék alolirotthoz 
fordulni, a legszívesebben szolgál. 

[Práznóvszky Mihály« 

Világ folyása. 
Egyik szemünk a kis hajlék tűzhelyén, 

másik a házikó kerítésén kivül lesi az események 
folyását. A Duna. Tisza, Dráva, Száva és a feny-
ves kárpátok határán belől, saját tűzhelyénél az 
alkotmányos jogok gyakorlatának elvi harca 
foglalkoztatja egy hét óta, a még házája sorsa 
iránt érdeklődő, jövője iránt reményt tápláló, s 
párt hit hevében lelkesülni képes magyar kebel. 
Az országos képviselőválasztás egy hét óta tartja 
folytonosan lázas i/galomban a magyar nemzetet. 
Mindnyájan élénk érdekeltséggel kisérjük figye-
lemmel a választási lajstromokat. S itt ott a 
megkönnyült kebel fohásza, majd a hazafiúi 
aggódás jóslatszerü sóhaja vegyül a légbe és 
nem hiányzik a lelkesültség dythirambszeríí ki-
törése sem. 

A hangulat az időjárási képét mutatja, itt 
fölragyog a nap arany sugara, ott a felhő ár-
nyéka takarja a tájékot, amint kire kire egyik 
másik választás minő hatást gyakorol. S mig 
belől a hon határain a honpolgárok a legszebb 
polgári jog gyakorlata mellett vívják egy nem-
zetalkotmányos küzdelmét; s saját tűzhelyünkön, 
ha elvünk mellett nem tudtunk is diadalt arat-
ni, megtaláljuk a család békés mosolya mellett 
s a barát kézszoritásaban a nyugalmat és fele-
dést; addig házunk kerítésén kivül, hazánk ha-
tárán tul folyik a véres küzdelem Bosznia okku-
paciójában. Mert nem igaz án», hogy fiaink az 
elfoglalt falvak és városok lakóiban ölelő karral 
várakozó barátot találnak. Ellen és tüz fogadja 
őket mindenütt s ma holnap mi fogjuk fölvál-
tani Muszkaországot az általa a mult évben 
folytatott dicső szerepben. Bosznia lakói ugy 
látszik nem barátjai azon berlini igazságnak, 
mely az enyim és tied közötti különbség tanát 
egy nullában írja el Saját törvényes földjéhez, 
jussához ragaszkodik minden nép. És nem lehet 
azon megütközni és méltatlankodni, ha az ön-
tudat fölébred és tért, jogot követel magának a 
• ^nyák népnél is. A magyarok és a bosnyákok 

jzött Maglaj mellett véres harc volt, melyben 
bír szerint 1000 ember esett el. 

Nem is rosszul kezdi ez a boszniai okku-
pació, ha igy megy a fogadtatás továbbra is. 
ugy nem sokáig kell várni s a vér ismét patak-
ként fog ömleni. 

S ez lesz békés megoldása a keleti kérdés-

szobát választá lakhelyül, B ott élt egyszerűn, szegé 
n>esen, megkezdve régi mesterségét a jóaolást. Pár 
hét alatt száznál több párizsi látogatta meg Renardnét, 

Ki nem kíváncsi tudni, hogy mi van írva élete 
könyvébe? 

Egy embernek azt mondá, hogy mielőtt három 
azor le megy a nap, az alatt meg fog halni. 

Az ember ép és ifjú volt, kacagva beszélte el e 
jóslatot, s Madame Renard előtt megesküdött, hogy 
három nap múlva vissza fog jönni. 

— Megfogsz halni, mondá ridegen a vén jósnő. 
Ezen jóslatról, szájról, szájra szállt a hir. 
A harmadik nap délutánján az ifjú egy barátjá-

nál mulatott, vig pohárkocantás közt kacagva az os 
toba jóslat fölött, B midőn innen harmad magával jó 
kedvvel távozott, az utcán egy pár mészáros kutya 
által üldözve egy bősz bika vágtatott feléjök. 

— íme ez a bika hozza az én halálomat, mondá 
kacagva az if jú; azonban a kacaj vég hangja még el 
sem hagyá a jká t , midőn a bősz állat szarvával oldalba 
döfé ugy. hogy röktön meghalt. Akik a jóslatot ismer-
ték, megdöbbenve vették a véletlen halál hirét S töb-
ben azt mondák, hogy ez a vén asszony a bűbájo 
lás és ördögidézés mesterségét érti és igy maga hajtá 
végre jóslatá t ; mások előtt ezen jóslat rendkívülivé 
tette madame Renardot, 8 kezdték hinni, hogy a vén 
jósnő isteni erővel van megáldva, hogy a jövő titkába 
láthasson. 

S hova néhány héttel t lébb még az ország dol-
gai feletti tanácskozásra gyűltek össze a nemzet jele-
sebb fiai most elmentek, a legjelesebb emberek men-

tek el, hogy madame Renard által tenyerökből kiol-
vastassák jövőjök titkát. 

Egy hónap alatt alig volt jeles ember Párizsban, 
kinek jövőjéről, madame Renardnak itt megdöbbenés-
sel, ott kacajjal fogadott jóslatai után. 

Két hónappal Arthur halála után egy fiatal le-
ány ment lefátyolozott arccal madame Reuardhoz. 

A jósnő kérte, hogy vesse el arcáról a fátyolt, 
a nő megtette, a lyánka Berg Alison volt, 

— Mit akarsz leányom, mondá Renardné a nagy-
kapu folyosója alatt egy kis alacsony székre ülve, s 
egy másik székkel kinálá meg vendégét. 

— Nem jövőm iránt vagyok kíváncsi; a mult 
titkaiba szeretnék lapozni hatalmas kezed és szemeid 
8egit8égével. 

— Mit akarsz tudni leányom? 
— Hogy ki volt Solandres báró gyilkosa, kinek 

halála miatt úrnőm éjjel, nappal folytonosan sir? 
— Mirabeau. 
— Mirabeau gróf! Lehetetlen! 
— Mirabeau ölte meg párbajban. 
Alison elment. 
Ez idő alatt Mirabeau gróf és a királyi család 

együtt folytonosan főzték a tervet, mely a szabadsága 
küszöbén álló nemzetet, republikánus szellemű törek-
vésében egy pár száz évvel visszavetheti. 

Mirabeau terve szerint a királynak családostul 
meg kellett volna szökni Párizsból 8 egy csapat hű 
katonával Párizson kivül szólítani föl a gyűlést a föl. 
oszlásra, a nemességet pedig fölkelésre. S midőn ez 
megtörtént ekkor Mirabeau, mint a gyűlésnek minden 
ható tagja a király fölszólítása előtt az engedelmessé-

get azonosítani fogja az ország, a nemzet érdekével-
S a gyűlés Mirabeau hite szerint engedni fog s ami 
a népet illeti a Párizsi néphez szólani fog, a király 
érdekéből, a forradalom leánya. Ez volt terve Mira-
beaunak, hogy a királyságot régi hatalmával vi sza 
állithassa Franciaoiszágban. 

A királyt elszédité Mirabeaunak ez időben 
mindenható neve és hitte, hogy amit ezen ember ki-
tervel, annak van is ereje hozzá, hogy keresztül vigye. 

A királyné ingadozott s ugy tartotta, hogy Mi-
rabeaunak csak addig lesz ereje és hatain a a nemze-
ti közérzület felett, mig annak fadicalis törekvésében 
hangadója lesz, s azontúl Mirabeau megszűnt hatalom 
lenni. A királyné számot vetett azzal is, hogy Júlia 
szükség esetén mit fog tenni és ugy találta, hogy ez 
az amazon kész lesz még egyszer Párizs minden asz-
szonyának élére állani, s a sereget a király pártiak 
ellen vezetni. 

Mirabeau tervével a király minden nap inkább-
inkább megbarátkozott, s már csak napok választák 
el az időtől, midőn, a tervkeresztülvitelére az aktív 
lépéseket szándékozott megtenni. 

A királyné aggodott, B a terv keresztül vihető-
ségében nem bízott. — Előbb, mondá megkérdezem 
a napok alatt nagy hírre vergődött, Pythiát ; és egy 
este Mirabeau kíséretében fölkereste Renardnét . 

A véletlen ugy hozta magával, hogy a nép hőse, 
a dicsvágyó Marat is épen ezen időt választá ki ami-
kor jövője felöl megkérdezte a jósnőt. 

(Folyt, köv.) 



nek. Nálunk újra mozgósitanak, ez annak elő-
jele, hogy Bosznia és Hercegovinában még me-
leg napokra számithatunk. 

Mindenesetre a legrosszabbakat várhatjuk. 
Darázs. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Simongi Ernő f. év Mig. 8 án egyhangúlag 

lett varosunk országgyűlési képviselőjévé választva. 
Éljen sokáig! 

— Simonyi Ern" városunknak ujon megválasztott 
országgűlési képviselője eddig három helyen van meg 
választva képviselővé. Debrecenben megbuktat ta 72 
szazazattal Tisza Kálmánt, magyarország miniszter el-
nökét, Szegeden, Gróf Károlyi Sándort 3957 szótöbb-
seggel, és nálunk egyhangúlag. 

— Csongrád megye eddig öt függetlenségi kép-
viselőt választott és pedig Szeged: Simouyi Ernőt és 
Kállai Ödönt, Csongrád: Csatár Zsigmondot, Szegvár 
Mindszent: Madarász Jenőt, Szentes : Simouyi Ernőt. 
Tápén aug. 7-én lett volna a választás, de a válasz 
tók egyenetlensége miatt a választás föl lett függesztve 
Mint nekünk irják Nóvák G, függetlenség pártinak 
ezen kerületben többsége van. Még H. M. V. választása 
van hátra. Itt Németh Albert függetlenségi párti meg 
választása bizonyos. Csongrád megye a legmagya-
rabb vármegye tisztéhez raéltólag egy szálig függet-
lenségi képviselőt küld a magyar partementbe. Él jen 
Csongrád megye választó küzönsége! és éljenek a vá-
lasztottai ! 

— F hó 19-én tar tandó budapesti nemzetközi gab 
navásáron leendő képviseltetésünk tárgyában mult vá-
sáruap délelőtt a városi tanácsteremben a gazda közön-
ség értekezletet tartott Balogh János polgármester nr el-
nöklete alatt. Az értekezlet elhatározata, hogy a gabna-
piacon terményét kiállítja s e czélbM egy három tagból 
álló küldöttséget meneszt Pestre, a küldöttség tagjai : Sze 
der János, Abnffy Zsigmond, Sima Ferenc. 

— Tergenyei Ftrcnc ref. tanitó urat, lapunk munka-
társát, ideiglenes minőségben bárom év alatt kifejtett 
tevékenysége és tanitó sikeres működésének méltánvlá-
sául a ret. egyház tanács f. hó 4 én állandósította. (Jrü 
lünk az egyház tanács ezen határozata fölltttt, mert T, 
úrban a legszebb jövőjű ifj. erőt nyeré a szentesi ref. ta 
nitó kar. 

— Mint biztos forrásból értesülünk, Csongrádon, 
f. hó 6-án városi közgyűlés tartatott, hol a n. méltó-
ságú belügyminiszter és Csongrád megye alispánja 
rendeletei olvastattak fel, melyek a tisztújításra vonat-
koznak. — Furcsa állápotok vannak most Csongrádon. 
A képviselő választás meg van semmisítve, a tisztuji-
tás pedig el van rendelve. Ha a választást megej t ik: 
(mit pedig tudomásunk szerint mielőbS keresztül visz 
nek) — a képviselő testületnek csak fele része fog 
a tisztujitás alkalmával alkotmányos jogával élhetni. 
A [egközelebb tartott közgyűlés "elhatározta, hogy e 
bajon segítendő, az aüspán kéressék föl a tisztujitás 
elhalasztására. — Kíváncsian várjuk az eredményt. 

— F. hó 4-én d. 12 és 1 óra között Sarkadai 
Fazedas Lajos 4 éves kii leányáról minden ruhát le-
szedett valami gonosztevő. A tettes még mindig nera 
fedeztetett fel. 

— Emlitettiiuk már lapunkban a szentesi, buda-
pesti egyetemen és akadémián levő ifjúság azon nemes 
törekvését, melyszerint egy társaskör alakításán fára 
doznak. Nevezett ifjúság f. hó 4 én tartá alakuló ülé 
sét. Az alapszabályok fölolvasása után a tisztviselők 
meg választattak. E l n ö k : Vutsák Sándor, II. e lnök: 
Sulc Endre, közgyűlések és bizottségi ülésnek j eayző je : 
Ebrlich Lajos, irodalmi gyűlések jegvzője: Neuman 
Lipót, pénztárnok: Hódi János, ellenőr: Lázár Emil. 

— A fent jelzett ifjúság a „Szenes i társaskör" 
javára f. hó 14 én (Szerdán) műkedvelő előadással 
egybekötött táncvigalmat rendez, mely alkalommal 
„Angyal Bandi" 4 felvonásos énekes népszínmű fog 
színre hozatni 

— A helybeli ifjúság által f. hó 14 én rendezendő 
táncvigalomra a meghívok azétküldettek. Felkéretnek 
mindazok, kik netán feledékenységből vagy tévedésből 
meghívót nem kaptak és erre igényt tartanak, szises 
kedjenek a bizottság irodai helyiségében, (Aradi Kál-
mán ur háza a postával szemben) jelentkeznni. — A 
r e n d e z ő s é g . 

— Abajfy Zsigmond városi mérnök ur megválasz-
tatása, azon okon, mivel illetőuek diplomája nincs, — 
megfölebbeztetett. S ezen megfölebbezésre Csongrád-
megye f. 

lügymuiiaterium, 1875. évi február 3 án 5520. sz. a. 
kelt intézményéhen jóváhagyta. 

— Smidt Ignátc táncmester ur, kinek városunkb5 
jöveteléről lapunk annak idejében megemlékezett, tánc 
iskoláját központi ref. nagy iskola udvarán levő rajz-
teremben aug. 5 én megnyitá, hol tanít délelőtt 10—12 
ig, délután 3— 5 óráig. A tandíj öt heti tanfolyamra 5 
frt. A tanulni szándékozók, a megnevezett tanodai helyi-
ségben a mondott tanórai idő alatta tanulók közé szí-
vesen fölvétetnek 

— A budapesti gabnapiacoii leendő képviselteié 
8ünk tárgyában városunkban megindult mozgalomról 
a napi lapok a legnagyobb elismerés és dicsérettel 
emlékeznek meg. A többek között az „Ellenőr" követke-
zőket i r j a : a „Szentesi Lap" legutóbbi száma igen 
talpra esett cikkben figyelmezteti Szentes gabona-
telmelő közönségét, hogy a f. év augusztus 19 ikén 
Budapesten nemzetközi gabonavásár lesz! Inti őket 
ez alkalomból, hogy ha még ki nem vihető is, „hogy 
a szentesi termelők összeáljanak s a világpiacra ma 
guk menjenek eladni terményeiket" azonban mozog-
janak s ha nera is coinpact tömegben, de minél na-
gyobb számmal je lenjenek meg e gabna vásáron. 
„Saját jól felfogott érdekünk parancsolja14 mondja 
többi között a cikk — „hogy a f. évben tartandó 
gabna vásárt alkalmul használjuk fel arra, hogy ez 
évi kitűnő terményünkkel a külföld kereskedőit a 
legtágabb körben megismertessük s ez által termé-
nyünk minőségéhez méltó keresetet biztosítsunk gab 
napiacunk számára Ki fogja azt állítani, s ha állítja 
valaki, ki hiszi el, hogy mi terményünkkel a világ-
piacon megjelenünk, s a külföld kereskedőit megis-
mertetjük búzánkkal, s azzal, hogy városunknak és 
vidékének mily mennyiségű és minőségű gazdasági 
terméke vau eladó évenkint, hogy ez concurenciát 
nem teremt a piacunk száraára. Akik azelőtt csak hi-
rét sem hallották Szentesnek, az életnek ily jeladása 
után fölkeresik városunkat, 6 vásárolnak nálunk s a 
jövőben rendes piacuknak fogják Szentest tekinteni. 
S igy kereskedő mellé kereskedő jő piacunkja, s ha 
már csak két vevő van is jobban kel az eladó por-
téka, mintha egy van." Üdvözöljük e józan és életre 
való felszólalást s óhajt juk, hogy ez nemcsak Szentes 
értelmes közönségében, hanem több vagyonos alföldi 
városainkban is kellő viszhangra találjon. 

— Szini szemlénket tér szűke miatt most is csak 
megrövidítve adhatjuk. Mint eddig, ez alkalommal is jol 
kell megemlékeznünk Szabó Antiról. Mint említettük is 
már, Sz. nr érdeme miuden eddig itt megjelent igazgató 
felett az, hogy közönségének soh sem traktál fércműve-
ket. A legközelebb heti műsor is a legszerencsésebben 
volt összeállítva. Szombaton — és vasárnap közkívá-
natra, — „a két árva és a sánta köszörűs fiu" hatásos 
dráma került színre. Színészeink valraenyien gonddal 
játszottak. Szirmainé az öreg koldus asszonyt igen jó alaki 
tásban mutatta be, valamint Demény Victória az árvát. 
Dera Paulát csinos eltözéseért kell megemlítenünk. — A 
közönség e két napon szép számmal volt. — K e d d e n 
egy régi, de jó darabot láttunk : „Sárika a falusi egysze-
rűség." Legyen régi de jó, mint uj és rossz. Szabó Antiné 
kedves jelenség volt Sárika szerepében. Szabó pedig na 
gyon jó alak volt jó kedvű szerepében. — C 8 fi t ö r t ö k ö n, 
Szabó Antiné jutalom já t ékáu l : „Róraes és Juliau adatott. 
Várakozásunkban nem csalótunk mert Szabóné Júliát, 
Mihályfi pedig Rómest igen szépen játszották. Szabónét 
megjelenésekor virágsápor és tapsvihar fogadta; több 
ször megérdemelt tapsban fejezte ki a közönség megelé-
gedését. — Ma valamivel nagyobb közönség volt, mint 
rendesen még jutalomjátékok alkalmával is lenni szokott. 

— A reklám és a szerelem. Hogy valaha ameri 
kai szerelmes legyen, nagyon ritka esemény; do, ha 
azzá lesz, őrjöngőbb minden más nemz- tbelinél. Ilyen 
volt Halifax John, ki az angol hadseregben kapitányi 
rangot viselt. Szerelmos volt a gyönyörű Helénába, ki 
szintén kedvelte Johnt, de a kincset imáota jobban, 
mint Johnt. A kapitány szegény volt; de, hogy hölgye 
kedvét megnyerje, feláldozott mindent. Egy forradalmi 
csapathoz szökött át, hol pénzt remélt szerezhetni, — 
kockára tevé életét, becsületét, elvesztvén tiszti rang 
ját . A kísérlet szerencsétleuűl j á r t s Halifax Johnt, — 
dacára rettenthetetlen bátorságának, — elfogták, láncra 
verték 8 halálra ítélték. — Kivégeztetéseig egy nyoino 
rult börtönbe dobták, hol bizony keserves órákat töl 
tött. A város lakossága tudta az elitélt regényes sorsát, 
s nagy részvéttel viseltetett iránta. Ekkor egy amerikai 
gyáros engedélyt eszközölt ki magának, hogy a foglyot 
meglátogathassa. Röktön erre minden kényelemmel 
ellátták Halifaxot, sőt a szegény ördög még végren-
deletet is tőn, melyben nagy összeg pénzt hagyott He-
lenának. Mindenki kíváncsi lőn, hol fedezett föl kin-

más több gabna piacokon a buza árak 10—25 krral 
emelkedtek, mely szilárdság a mi piacunkon is étts 
lelhető volt: A heti árak a következők: Buza 79. 2 
(87) 8. 50 - 78. 3. (86) 8. 3 0 , — 77. 4 (85) 8. -
8. 10 76. 5 — (84) 7. 80. — Árpa jóminüségő. 5. 50 
— 5. 80. — Kukorica. 6 40. — 70. kr Repce. 12 50 
mindezen jegyzés méter mázsánként értendő. 

— Értesítések L^vai József l.t. 485 sz.a, két 
rendbeli külön épületü ház mellék épülettel s két kii 
lön berendezett, több féle j les fajú lugas szőllős és 
faskertel eladó, — Csuka Kis Mihályné III.t 553 sz. 
a. lakosnak 3 első osztály házi földje és vekerlaposi 
7 hold földje eladó. — Borsos Imre Il . t . 744 sz.a. 
lakosnak 21 hold tőkei hat hold králysági és 2 első 
oszt. szentlászlói földje eladó. — Banai Péternek 11l.t 
585 88. a. eladó. — Győri János 356 sz. a. lakosnak 
fáianyi 150 hold földje épöletekkel együtt eladó — 
Buday József háza eladó, bővebbérté«itést Bogyó Ist-
Zugi Sarkakdi Nagy Mihálynak büséri 30 hold földje 
eladó, értekezhetni lehet az attvnál. — Sarkadi N. 
Ferenc nagy gőzmalom melletti lakosuak az alsó 
kompjárón alól 12 részlet ártere eladó. — Győri Jó-
zsef II. t. 686 SE. a. lakosnak nagynyoraásn I oszt. 
földje eladó. — Vida Szűcs Sándor II. t. 292 sz. a. 
lakosnak kajárií 100 hold földje egy vagy tőbb évekre 
haszonbérbe kiadó. — A Csongrádi réten és teési er-
dő alatt a körösbarti közvetlen lenyúló 31119/te«o hold 
réti kaszáló eladó, értekezhetni Filó János tiszteletes 
urnái. — Czeglédi Mihály örökösöknek a kálvária 
melletti I, oszt. földjük eladó. — Juhász Jánosnak az 
alsóréten az első dűlőben ifj Farsang János éB Kátai 
Pál István szomszédságában 7 hold kaszáló és nádas 
földje kedvező föltételek mellett eladó, értekezhetni a 
főjegyző hivatalban. — Haris Zsófiának fábiánban 
Bagi szomszédságában 136 hold szántóföldje egészben 
vagy 30 — 40 holdas részletekben is kiadó, értekezhetni 
Juhász Jánossal a főjegyzői hivatalban. 

Felelős szerkesztő: S i m a F o r e n o . 

Egy olcsó gyógyszer. Mindenki tudja, mily 
makacsak a meghűlések, tüdohurutok, vagy hasonló 
bajok, s mily sok időt igényel rendesen azok gyógyí-
tása, s mily nagy mennyiségű gyógyszereket, mint hű-
sítők, syrupok stb. kell e célra használni. Továbbá 
senki előtt se ismeretlen, hogy az elhanyagolt meghű-
lés gyakran idézett elő tttdőbajokat, ha csak aszkórba 
nem ment át. 

Sokféleképen alkalmazott kísérletek bebizonyiták, 
hogy norvégiai kátrán tiszta állabotában és megfe-
lelőleg előkészítve bámulatos gyorsan csodánál határos 
gyógyerővel bir az emiitett bajok ellen. 

A kátrány eredeti állapotában kellemetlen ize és ^ 
ragadoságánál fogya nem vehető be. Egy párisi gyógy-
szerész Guyot urnák azon gondolatja támadt, hogy a 
kátrány kicsiny, gömbölyded, fagyaiburokkai ellátott 
tokocskákba, pilula nagyságban foglalja be. Semmi se 
könyebb, mint ezen készítmény bevevése, mely könnyen 
felolvadván, a kátrány gyors hatásra ju t . Két vagy 
három Guyot-féle kátrány tokocskák véve minden ét-
kezéskor, gyors enyhülést szereznek, s elegendők a 
legtöbb esetben rövid idő alatt a legmakacsabb meg-
hűlés és tüdőhurut meggyógyítani. Ez esetben a 
kátrány megakadályozza a gümök feloszlatát, s a ter-
mészet segélyével a gyógyulás sokszor gyorsabban 
eszk >zölhető, mint azt hinni és várni lehetne, 

Nera lehet eléggé ajánlani ezen népszerűvé vált 
szert, nemcsak hathatóssága, de olcsóságánál fogva is. 
Miután egy üvegcse mintegy 60 tokocskát tartalmaz, 
az »*gész kura nera kerül többe mint naponta 10 — 20 
krajcárba, s e mellett kizárja a gyógyszereknek, hűsí-
tők, pasztillák és syrupok használását teljesen. 

Hogy egészen biztosan a Guyot féle kátrány 
lokouökakat nyerhessünk, figyelmeztetjük, hogy ' az 
üvegcse címkéje Guyot ur aláírását háromszínű nyo-
másban alkalmaztatták. 

Raktár minden gyógyszertárban. 

_ __ év jul. 10 én, a következőleg határozot t : 
Szentes város tisztújító közgyűlésének 1878. évi májJ eset. A kivégeztetés napja elérkezett. Óriási néptömeg, 
hó 3-án. 5. sz. a. kelt azon határozata, mely szerint | az összes katonaság, sőt maga az indiai alkirály is 
Abíffy Zsigmondott városi mérnökké egyhangúlag ' megjelent. Halifax John nyugodtan, szilárdan lépett 

^választotta, — érvényben hagyatik; Pollák E m á n u e l ki börtönéből, s derült mosolya elérzékenyité a nőket. 
. . . . . / . . . r r , J . _ ' i *»• J " i i t i x 4 ~: c.i _ x . i megválasztotta, 

szentesi lakos és városi képviselő pedig ezen határo I Midőn meglátá az ágyút, vigan kiáltott fel, inert attól 
zat ellen közbevetett feifolyamodásával elutasittatik. | tartott, hogy felfogják akasztani. Oda lépett a löveg 
Mert Abaffy Zsigmond hivatalviselési k é p e s í t e t t s é g e elé. — A vezénylő tisztnek intett s raondá: kapitány ! 
már az 1872 ik évben eldöntetett, a midőn ő az 1871. j szeretnék mondani pár szót. Az óriási falragaszok és 
évi XVII I . t. c. 142. § a alapján városi mérnökké jog- j hírlapi cikkek által egy hónapja összecsőditett nép 
érvényesen megválasztva lőn: mert Abaffy Zsigmond . csendes lőn, mint a halál. Az izgatottság némelyiknél 
1872 ben jogosan választtathatott meg városi mérnökké, 
akkor megválaszttatása most, a midőn őt hivatalában 
szerzett érdemei méltánylásául, a választó közönség 
más pályázókkal szemben osztatlan bizalmára méltatta, 
s ez által hivatala viselésére való képesítettségét ujab-
ban is egyhangúlag elismerte és igazolta, képtelenség 
okán a jogfolytonosság követelményei ellenére meg 
nem semmisíthető; mert nevezett városi mérnök meg-
vá'aszttatábának hasonló cimen történt megtámadását, 
a megye közönsége, 1874. évi december 16 án 319. sz. 
a. kelt határozatával egy izben már visszautasította, 8 
•zen megyei közgyűlési határozatot a magy. kir. be-

a reszketésig fokozódott. Ekkor Halifax John teste 
egész magasságában felemelkedett, s csengő, szerte ri-
valló hangon kiáltá: A világ legjobb csokoládéja a Perkins 
csokoládé/" — Tüze t ! orditá dühvel a kapitány s egy 
dördülés után szerte röppenő hulla darabok estek alá 
a füstgorabolyból. Perkins csokoládé gyáros azóta mil-
liomos lett. 

— Üzleti értesités. A multheti hosszas esőzés 
nagy károkat okozott a mezőn kint levő terménye-
inkben, a hét sem volt kegvező a kint levő munkára, 
s mivelez időjárás országos lévén, a behozatal és kí-
nálat mindinkább kevésbedett, mely végett Pesten és 

H i r d e t é s . 
V a r s á g h fényképész Budapestről 

tisztelettel tudatja, miszerint felvételeit Szentesen 
f. hó 17 én berekeszti. 

Egy jó 
felvétetik Budapest, 
Bővebb értesítéssel szolgál 

Szentes, 1878. aug. 9. 

H i r d e t é s . 
házból való fiu TANONCUL 

vagy H.-M.-Vásárhelyre, 

ifj. Soós Imre. 

H i r d e t é s . 
A főutcában, a volt Hadzsi-féle házban 

két csinosan bebutorozott szoba előszobával, melyhez 
külön kapu bejárás van, elkülönítve is kiadó. 
Bővebb értesítéssel szolgál Veisz Bernát. 

H á z e l a d á s . 
Az I. tizedben a kisvölgyaljon lévő Kanász 

Sándor-féle sarok ház igen kedvező feltételekkel 
eladó. Továbai értesítéssel szolgál Veisz Bernát. 



Amerikai varrógép-ipar. 
Ki hitte volna ezelőtt 25 évvel, mikor egy u j ta lá lmánynak . 

n- 'g csak elhő kezdeményezései .ettek ismeretesek Amei ikában , 
hoify ez u j t a lá lmány l e g j e n hivatva sok embernek , kölönösen a : 
ii' knek kezét pótolni, vagy legalább azoknak munká já t oly nagy-
nzerfi iuérvben megkönnyíteni és gyors í tani ; ki gondolta volna, 
hogy ez a tal» lin miy, a varr<»g»'|> a nők társadalmi ál lásaiban va-
Kdi á ta lakulás t legv-n képes előidénni. A varrógép nemcsak esz-
közt nyuit a varrónőnek, kiin'k a megélhetés különben oly nagy 
goudd.il já r . hogv magát kellőleg és tisztességesen táplálhassa, 
* a társadalmi állását illetőleg fen t ta r thassa : de a családi életben 
is oly megtakarí tást eredménye*, inelv ez ideig a kézi munkák 
lassu-ágánál fogva elérheflen vo l t ; főleg ha még a csa ládanyának 
egv st-reg apró gyermekről is kell gondoskodni, a varrógép segé-
Ivével most néhány óra a ' a t t löbbet kere the t , mint eddig többheti 
megfeszített kézi-munkával 

Mint minden u j t a lá lmánynak , ugy a varrógépnek is sokáig 
sok ellenségenkedés és méltatlan előítéletek ellen kellett küzdenie 
inig jelenlegi helyét a társadalmi életben kivívhatta. 

A ki csiiggethetlen tevékenység és fá radha t lanság ál tal a 
varrógépet folytonos javi tá*okktl oly világsziikségleti czikké tudta 
tenni : fcinger J . M. amerikai polgár. 49 (5—12) 

Siuger J . M. német szülőktől származik, kik kivándorol tak 
Amerikába. Singer J . M. adott léteit a varrógép- iparnak, mely 
most bok százezer embernek ad foglalkozást és kenyeret . Singer 
J . M. varrógép gyárai — czég ; „The Singer Manufactur ing Co-
N. w-Yorku — még az amerikai nagyszerű lognlmak szerint is utol-
érhetleuül á l lanak. 

Hogy a t. olvasóknak fogalmuk legyen e nagyszerf i telep 
kiterjedéséről: néhány hiteles adatot köz lünk itt. A .^inger-féle te-
lep all négy gyárból Amerikában, melyek 7500 munkás t fogLIkoz-
ta tnak s uagyszerfi fametsző gyárakat , se lyemfonodákat stb. foglal 
magában. Legnagyobb az Elisabethport i (States New-York, Nort-
Aiuerika gyártelep. Ennek az épülete oly roppant teiülelet foglal 
el, mint 30 a napkelet i t a r tományok közöl. Az e gyártelephez 
tartozó szabad téren van a kézmfivészet sa já t vasút ja , mely egye-
nes vonalban mintegy 8 kilométernyi hosszaságot tenne ki, A fő-
épületnek van hat emelete, melyek közül kettő a föld alat t van . 
E gyárban készülnek az emberi szellem és tet terő segítségére a 
legtökéletesebb gépek, s éppen ezáltal lehetséges, hogy az ameri-
kaiak a varrógépeket oly szigorú pontossággal és egyenlőséggel 
készítik, hogy azok teljesen elütnek az utánzóktól (Németország-
ban s más egyebütt u tánzot t varrógépektől .) A The Singer Manu-
factui i i .g Co. cég fizetései évenkiut 2.2<H),000 (több mint 5 mii! ó 
S75,oi»0 f r t r a rúgnak. Az ezemvi munká.xokou kivül a Sí. ger 
Coui^any egyedül csali az Egyesült Ál lamokban ISoO utazó ügy-

nököt foglalkoztat . A fióktelepek nagyszámával együtt: de nem 
számítva az alíigyuökség» ket. az e czég szolgála tában álló egyé-
nek száma bátran tehető 4O,000-re. Átlag évenkint 250,000 varró-
gép készí te t ik; 1876-ban a The Singer Manufactur ing Co. czég 
262,316 varrógépet adot t el. Hogy e gépek Európában is mily 
je lentőséget vívtak ki, kitűnik abból, hogv Magyarországban, Ausz-
t r iában és Németországban Neidlinger G. vezérügynöksége alatt 
e czégnek nem kevesebb mint 63 fiókia, Angolországban és Fran-
ciaországban 71, Hol landban 9, és Pétervaron, Stokholmban. Brüs-
fi. Iben, Madridban mindenütt egy-egy üzlete van, s al i lgynökségek 
ál ta l képviselve van minden nevezetesebb városban. Ausztr iában a 
ö«»-as évek óta f á j á t üzletei vannak a gyárnak Bécsben, P ragában 
cs Lincben, 1876 óta Magyarország fováiossában Budapesten is a 
váci u icába i a vastu kónál Az 1876-iki phi ladalphia i világkiáíli-
táxon a Smger-féle családi, sz.ib<>, cipész és más kézműves varró-
gépek a legnagyobb kitüntetést nyer ték , mely csak egyál ta lában 
adható voit, a legte lyetehb szerkezefér t s av.on nagy használa t i 
Képességért, melynél fogva azt oly sok eélokra használha tn i . E 
nagy e redménynek dacá ra is a T h e MUger Manufactur ing Co. m- g 
mindig oda törekszik, hogy a var rógépeket tökéleUsitse, és az n j 
iparágak részére is használhatóvá t eg \e . A családi gépeknél eszkö. 
z»»lt j- l enfékeny jav í táson ki . ül, az emli tet tczégnek sikerült egy 
igeu célszerű tűzőgépet a cipészek, továbbé javí to t t gépeket a sza-
bók, nyereggyártók zsákgyárosok, könyvkötők s. a. t. s z á m á r a 
létrehozni. 

Az eddig mondot takka l a t. olvasó a lkothat magának egy 
kis gépet a / amerikai-varrógép-iparról , s még csak egy körü lményt 
kell figyelembe a j áu l anunk , mely a varrógép-eladást Magyarorszá-
gon némileg bizalmatlan s gynnukel tő színben tünte t te föl, s egy 
fokra helyezte a részletlevelek s más, szédelgésen .ilapuló üzletek 
e ladásaival , melyekkel Iegiukább a középosztá lyt szándékol ták be-
tűzni. (Ep az a körülmény, melyeknek meg k< Ileue lennie köntiyi-
tenie a középosztályhoz tar tozóknak a varrógép vásár lásá t , t. i. a 
részletfizetésre való eladás, azolgált i ío t legtöbb a lkalmat a vis*za-
élésre.) Az oka ennek sok gépgyáros szédelgő e l járása volt, kik 
rossz á ru ikon (többnyire utánzatok vagy ujon fényezett régi gépek ; 
igy ak. tr tak túladni , Száz meg szás ürügy volt, melyekkel az ilyen 
rossz var rógépeke t azoknak, ktk c»ak mentől olcsóbban aka r t ak 
vásárolni , a n y a k u k b a tolták. Ígér tek 10 évi jó tá l lás t s több «tf«-
lét, s ha a vevők meggyőződve a gép rosszaságáról , fi'etni nem 
aka r t ak , vagy uem is levén keresetük, fizetni n m tudtak , kur tán 
bán tak velük, a szegény vevő bepftröltetett, « elveszte a gépet , 
va lamint a már fiz-t tt részleteket, ha ugyan nem még többet is. 
A gépet, ha végletekre kerül t sor, az á rverésen rendesen az előb-
bi e ladó vette meg c-ukély árért , akkor egy k csi» ki iw zo l t i , aztán 
un gint a nyakába tol ta va l ak inek , persze mint n j gépet. 

Ez az eliárás, melyet a sz< de lgö kereskedők nagyon ked-
veltek, eléggé megmagyarázza , hogyan vol tak képesek ezek az 

u rak a középosztály u. n. „jóltevői", sokkal olcsóbb áron adni gé 
peiket , mint maguk a gyári r ak tá rak . Azelőtt sokan elfeledkeztek 
meggyőződni a gép jóságáról , csak azt nézték hogy olcsó, s az-
tán megvet ték. 

De a j ó eredeti amerikai varrógés eknek s különösen a 
Singer Co. fé léknek mind nagyobb mérvben való el ter jedése a 
legfényesebb bizonyítéka annak , hogy a közönség most már egé-
szen más szempontból ítéli meg a dolgot. Mai n a p s á ? már. mikor 
a pénz nem özönlik ugy többé, mint az u. n. „gazdasági föllendü-
lés" idejében k iadot t pénzeér t mindeuki jó és cé l jának megfelelő 
varrógépet aka r szerezni. 

Nem csekéty kérdés a varrógép vét lénél a jótál lás , a ke-
reskedés kérdése sem. Az embernek mindig azt kell magától kér-
denie : va jon létezik e az a czég, amelytől én a gépet vásárol tam, 
add ig a nied lig maga a gép e l t a r t ? Ha az illető efelől bizonyta-
lanságban van, ha gépeladónak még nevetnem ismeri jó fo rmán , 
anná l kevésbé pedig sírnak fönnállási biztosságát akkor j obb ha 
annak gépeivel nem is kezd semmit. Ezernyi varró gép van a 
legkülönfélébb nevek aíatt , melyek közül sok nyi lvánosan aján-
lott is, s melyek némelyike már bizonyos hi-névvel is bir, de a 
melyek most már használha t lanul és hiában hevernek, miután gyá-
rosaik nem léteznek többé, vagy pedig az illető vevő elő t ismeret-
lenek Ennél fogva ar ra nézve, aki varrógépet akar vásárolni igeu 
fontos tudni , hegy ő nemcsak egy szilárd és j '»nevű gyárossal, de 
ép oly szilárd kereskedővel is lép összekötetésbe, ki öt minden 
szükségessel képes ellátni, a mi csak megkívántat ik a varrógép 
célszerű kezeléséhez és hassná la tához . Leginkább ezen alapul a 
jótál lás , amelyet ugyan mind- n gyáros és eladó aká r évek folya-
mára is megigér, de csak r i tka esetben képes meg is tartani , mivel 
e gvárosnak és kereskedőnek legnyagyobb része ép oly vára t lanul 
tűnik el,£mint a hogy jöt t . Minden vevőnek érdekében áll t ehá t 

hogv elővigyázó legyen, s ott vásárol jon gépet, ahol meglehet 
győződve, hogy az üzlet vagy a g.vár szilárd és á l landó lételő, Igy 
második fő föltétel végre, oly varrógépet választani , melyet lehe-
tőleg sok oldalulag leh« ssen haszualui . 

Ezekben ú tmuta tás t ad tunk e lvasóinknak, mit t a r t sanak 
szem előtt a varrógép vásárlásánál , s e közleményt azon kívánság-
gal zá r juk hogy mindenkinek sa já t évdekében, egyet len ház tar tás -
ban se hiányoznék egv jó és gyakorla t i varrógép. A Singer Manu-
factur ing Co. New-York. melynek magyarországi fő rak tá ra Buda-
pesten. a váci-utcában. Fö raktár Szentesen Felsenborg 
B e n e d e k n é l egyersmind minden nagyobb vidéki városban meg-
bízható ügynökségek által van képviselve. 

íi I 11 I) E i E S R K . 

J Le»hhe£t,bo Singer. VJheler éa "EJilson, l ícwo és minűoníéle kézi varrógépek részletfizetés mellett 

e 
í É R T E S I T É S Ö L ! 

AMIirott gyártulajdonosuk, helyben Felsenbarg Benedek óra mester ur kezelése 
mellett, ti«'»k varrógép raktárt r^nd ztünk be, hol 5 évi jóta.LU éa a l»ij»«lőuyö*ebb részletfi-
zetés mellet a«ljuk kitűnő minőségű varró gépeinket. — EA»'H kivül, gyárut»kbiM Felsenbur^ úr-
rá!, varrógéphez való legjobb minősé-ű tíí, cérna, o 'a j ; valamint loini 'U a géphez megkívántató 
r«;s/, mely liMf-ználiít kiivetkeztébMii elromlott, készen kapható Nagyobb javításokat Fel-^MDurg 
ur közvetitóse mellett gyorann és a legjutánosabban teljesítünk. — Melyet, midőn a n. é. k izön-
ségnek btcsis tudomására bozutik^ egyszersmind szíves támogatásukat kérjük. 

The Singer Manufacturing Co New York, 
F ő ü k t á r Budapesten a váci ufeaban. 

Leghíresebb Singer, Wheler és Wil^on, How^ és mindenféle kézi varrógépek részletfizetés mellett 

Ajanciékna adjuk mindenkinek 
a legszükségesebb háztartási cikkeket, ugy mint : ká-
véc- CB evo-kanalakat, késeket ós villákat, 

stb. s tb. 
A nem rég megbukot t nagy angol britania-eziist-gvár 

tömeggouduoksága ál tal meg let tünk bizva, hogy valameny 
nyi ná lunk r ak tá rban lező ezi is t-bri táuia-árukat a szállítási 
költség és a munkabér \ \ részének csekély meg té r í t é semé i 
lett e l 3 j á n u é k o k . 2 ; u k . 

A szállítási költségeknek Angliától Bécsig valamin-
u munkabé r egy csekély részének m« gtéritése tejében, a tár t 
gyak mellett levő összegnek beküldése vagy u táuvétc l mel-
lett is, a következőket kapja mindenki 

8 W i n g y e n 
ti drb británia-ezüst evőkanál, ö drb ugyanolyan 

kávŐ3 kanál, összesen 12 dib. meívek á r a 
e lőbb « frt volt, most mind a 12 drb 
együttvéve frt 2.35 

H r británia-ezüst a s z t a l i k é s , angol acélpengével , 
Ú v ugyanolyan villával, Önzésén 12 drb, me-

lyek ára előbb 9 frt volt, most mind a 
12 drb együttvéve * 3.40 

l r tejzzodö kanál, nehéz fa j ta ,e lőbb 3 frt , most „ 1.30 
1 „ levoöxizedo kanál, legnehezebb fajta a leg-

j obb hritauia-ezüstből, előbb 4 fr t most . - 1.80 
Azonkívül elegáns asztali gyer tyatar tók, páronkin t frt 1 . — ; 
2.— : 2. 6o, 3 .—; íindzaák á 'kr . 60, 75, 80, f r t 1 . - ; 1 .40; 
kávés vagy theakannák k f r t 2 . ~ ; 2 50. 3 . — ; 4 . — ; karos 
gyer tyatar tók, páronkint f r : 8 50, 10 50, 14 .—; 2 0 , - ; cu-
korszelencék k f r t 2, 2. 80, 4. —; 5 "»0f 7 .—; cukorhin tők k 
kr 40. 75, 90, frt 1.— ; ecet- ég ola j tar tók á fr t 2 50, 3 80, 
4.25, ( » - - ; va j szelencék á kr 95, fr t 1 70, 2.80, 3.25, 4,— ; 
kézilámpák drbj 50, 65, 80 kr frt 1. és még számtalan tá rgyak . 

Különösen figyelembe veendő. 
6 drb a s z t a l i k é s , legfin. bri tania-ezüst nyél, ang. acélpenvel, 
ö drb ngyauolvaii villa. t> drb nehéz evőkanál. 
C drb „ kávés kanál, e!eg bársony-tokban együt tvéve. 
24 drb melyek azelőtt tok nélkül 13 f r tba kerül tek , mostani 

á ruk a tokkal együt t csak f r t 6 . 4 0 . 
E tárgyak a legfinomabb bri tánia-ezüstből v a n n a k 

készítve, s a valódi 13 la.'os ezüsttől még öt évi használa t 
után sem különbözte thetők ineg; fehéren maradásuké r t 
egyébiránt Írásbeli kezesség vál lal ta t ik . 

Továbbá kötelezzük magunka t mindenkinek a pénzt 
visszaadni, ha az evő-eszközök vagy kaualai t feketék vagy 

sa .gák lennének . 4256 
C z i m : 

b r i t á n i - e z ü s t á r u r a k t á r 
Bécs, Babenbercjerdrasse 1. 

Haszonbérbeadás, 
Ozv S z a l a y J á n o s s á a Szent, Ilonán 

levő összes tőidét szőlő é« y j liniö'c^ös kert-
jével egy ült C£rymá*utáui i iá rum évre hanzoti-
bérbe «dni szándékozik. A lotszonbéri feltérelek 
n tulajdoTiosnnk kurcnparti utca 1(>. sz. alatti ha-
zánál megtudhatók. 

Boros hordók 
kisebbek nagyobbak jutányos áron kaphatók 
Szentesen Dobray Sándor kereskedőnél. 

K i a d ó . 

Özv WELLESZ JAKABNÉ háza 

§és Mucsihátou 

Il-od osztályú házi földje 
k e d v e z ő feltételek mellett eladó. 

A Scbreier-féle bolti helyiség minden 
benne lévő stellágéval együtt kiadó; értekezni 
L-het A b a f f y László urnái. 

H i r d e t é s . 

A szentes, ref egyház tulajdonát képező 
lapistói kántori tanyatöld, valamint ennek a 
Királyságon, Wkerlaposon és az alsó réten lévő 
járandóságai; iovál»bá a Nagynyomáson és Szent-
lászlón 9 drb. első osztályú házi told, a Tőkén 
5 másod, az alsó réten 9 drb. harmad, a Mu-
csiháton két darab 2 od, Sáphalnmnál egy 2-ik 
osztályú háziföld, nem különben az alsó és kö-
zép u; temetŐbeni szántóföldek f. hó 18 án, eset-
leg az utána következő napon d. u. 3 órakor 
az egyház tanácstermében 6 egymásutani évekre 
nyilvános árverésen haszonbérbe-nfognak adatni. 
Felhivatnak azért a bérleni kívánók, misu int 
a mondott időben és helyen kellő bánatpénzzel 
ellátva jelenjenek meg. Az árverési és leti 
feltételek az ideig is megtekinthetők a go »(inoki 
hivatalnál. 

f i 

,Uj44 fenyőkből készült mindennemű épitkezési faanyagok. 

If f Ő-SIÍI 
cséplésre és „kovács-szén" alulírottaknál mindenkor elegendő 

mennyiségben kapható. 

e m é n y t ű z i f á t 
és pedig fiatal bükfák" ajánlunk, 5 öles és kisebb tagokban 

kirakva s legjobban ölezve. 

Lázár és Sonnenfeld. 
Gőzmalmunk a t. közönség megelégedésére igyekszik. 




