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E L Ő F I Z E T É S I Á B : 
Epéaz évre . . 4 frt 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E G J E L E N 
i p i n r l e n v a s á r n a p . 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez., a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ARAK : 
3 hasához petiNorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr, 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért G kr szá-

míttatik* 

NTILTTÉR! 
minden «-gyes sora 15 kr. 

BÉLTEGDI J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

E l ő f i z e t é s i f ö 1 h i v á s 

S Z E N T E S I L A P 
X-ik év folyamának II[-ik évnegyedére. 

Fölhívjuk lapunk szíves olvasóit és előfi-
zetőit, hogy ez uj negyedévre lapunkra előfi-
zetéseiket megújítani, illetve előfizetni szíves-
kedjenek. Lapunk iránya jövőre is marad a 
régi. Személyeskedéstől ment tárgyilagosság 
lesz a főelvünk. 

Lapunk előfizetési ára: 
Egész évre . 
Fél évre . 
Negyed évre 

Kiadó. 

4 frt. 
2 frt. 
1 frt 

Szerkesztő. 

Az emberek tiszta erkölcse, talp-
köve a jó társas életnek. 

Öt cikk.) 
I I . 

Társas életünk bajairól és ennek orvoslási 
módjáról akarok írni. Miután e tárgy kötetek-
ben is elég bő anyagot nyújtana, hogy egy 
heti lap szűk terén, rövid 3—4 cikkben vi-
szonyainknak kellőképét nyújthassam,e bajokat 
két csoportra osztom és először i< szólok a társas 
élet kül, azaz közéleti bajairól. — Ezek igen 
foutosak és nagy befolyással vannak a mai kor 
romlottságára. 

Köz-, vagyis politikai életünk bajai az egész 
ország társadalmi egyetértésit zavarják és mé-
telyéül szolgálnak a nemzeti tiszta erkölcsnek. 
— E bajok, ha voltak is azelőtt, fenyegető 
jelleggel l8G7-ben, a nemzet egy nagy részét 
ki nem elégítette, kiegyezés után léptek föl és 
növekednek folyton. A nemzet polgárai meg-
nyerték a jogot, bogy szabad akaratjokból folyó 
választás utján alkotott országgyűlés és ebből 
kiforrt felelős magya»- kormány által kormá-
ny oztas-ék a haza. a nemzet ügyei. 

A különböző felfogásból származó azon vi-
szonynál fogva azonban, hogy egyik ember 
igy, a másik amúgy véli legjobban boldogítani 
a hazát, ezen legszebb polgári jog gyakorlása 
nem ment minden vesztegetéstől, mert a párt 
érdekek előmozdítása céljából meg megújuló 
küzdelemben, nemcsak hogy semmi tiszteletben 
nem részesül az egyéni meggyőződés: de e küz-
delem miatt egyes emberek és egyes körök 
örökké és mindenben ellenségei lesznek egy-
másnak és ezen oktalan ellenségeskedés átmegy 
a városi, megyei, egyházi életbe és megtépi a 
társas összetartás láncait. Es e pírt küzdelmet 
csak el mérgesíti azon szomorú tapasztalat, hogy 
a nemzet választottai, kiknek feladatuk volna 
minden idegen befolyástól menten munkálni a 
haza boldogságát, őrködni jogaink felett, gon-
doskodni célszerű törvények alkotásáról, szelle-
mi, anyagi jólétünk fejlesztéséről. a tudomány, 
ipar, közmivelődés emeléséről, szóval a nemzeti 
közjólét előmozdításáról; mondom a nemzet vá-
lasztottai közül sokan ahelyett, hogy igazi fel-
adatuk e nemes céljaira törekednének, magasztos 
szerepöket saját érdekeik előmozdítására hasz-
nálják föl. 

Es az ilyenek, hogy önös céljaik elérésére 
szükséges teret kivívhassák magoknak, nem 
riadnak vissza semmi erkölcstelen eszköztől, 
vesztegetnek pénzzel, vesztegetnek szóval S az 
előkelők ezen tiszteséglelen szerepe azt ered-
ményezi, hogy vannak vidékek, hol a köznép 
politikai meggyőződését már nem a tiszta er-
kölcs, honszerelme vezérli, hanem a pénz és 
más helyen, hol a becsület szilárdabb, az elv 
tagadás tapasztalata teszi közönyössé az embe-
reket. Ugy, hogy csak szomorral nézhetjük azt 
a rohamos erkölcsi hanyatlást, mit az utóbbi 
évek politikai élete mutat — Es ennek okát 
nem lenn, hanem fenn kell keresni, hol az önös 
célokért küzdők vesztegetnek, ámítanak. A szi-
lárd államéletnek talpköve, a tiszta erkölcs 
meg van ingatva az emberekben Nemzeti po-
litika helyett, családi, egyéni, önző érdekek 
vezérlik azokat, kiknek élete példaadással szol-
gál a nemzetnek. Fényleni, uralkodni, ez a jel-
szó és ezzel szembon elvhűség, polgári erény, 
haza és nemzet, csak mosolygás tárgya lesz; 

mert hazafiasság, becsület, elv és minden ami 
s zen t : eladó pénzért. Ez a képe nemzeti politi-
kai életünknek. Ez oly baj,Jmely ellen ajnemzet 
szerepvivői volnának hivatva tenni, kik meg-
rontották a nemzet politikai erkölcsét 

Könnyű belátni hogy ott, hol a nemzeti 
közélet i omlott, nem lehet szilárd a községi 
közélet erkölcsi alapja sem. — Vessünk csak 
egy futó pillantást városunk közéletére, bár itt 
meg kell jegyeznem, hogy országszerte az áta 
lános viszonyokat véve mértékül városunk egyike 
az ország azon városainak, hol még a legtűr-
hetŐbbek a viszonyok, de ami békétlenség, 
egyenetlenség van: nem lehet tagadni, hogy 
ezt nem a pártélet okozná. Az örökös választá-
sok miatt, örökké forr a párt küzdelem. S ez a 
párt küzdelem nem volna baj, ha volna elég 
erkölcsi erőnk tisztelni mások meggyőződését, 
ha mások állásának megdöntésére a tisztességes 
okokon kivül, a piszok és gyalázat legotrombább 
fegyvereihez is nem nyúlnánk Hiszen érvvel, 
eszmével, a bizalom tiszta lelkesültségével küz-
deni valaki, vagy valami mellett: dicső, magasz-
tos dolog, de e nép erkölcsének megrontásán 
munkál az, ki. hogy győzzön szól, gyaláz, becs-
mérel és fájdalom ez nálunk is nem ritkán 
megesik. Azután nincs-e panasz különösen in-
telligens osztályunknál az okon, hogy nálunk 
közéleti törekvésöket a 4S-as párt miatt nem 
érvényesithotik; mert ezen párt nagy és erköl-
csileg szívósan összetart. Nem tudom, hogy ezen 
párt pártszerűleg mennyiben igyekszik kifejteni 
erejét a város, megye és egyház ügyeinél; 
azonban bármint volna is, itt a vád és felelős-
ség súlya a panaszkodókra esik. — Nem aka-
rom legyezgetni a dolgot, ki mondom ugy amint 
van, ami intelligentiáuk panaszkodik, beszél, 
de nem tesz, sőt mondhatom, hogy — tisztelet 
egy pár kivételnek — közönyös, semmit sem 
igyekszik tenni azért, hogy panasza okát meg-
szüntethesse, semmit sem tesz azért, hogy az 
értelmet méltán megillető tért kiküzdhesse. 
Pedig ez nem jön magától. Csakhogy ha azt 
akarjuk, hogy a népnek szeme minden köztisz-
tesség betöltésénél az intelligens emberek sere-
gén legyen, mig ott ember van, onnan válassza 
képviselőjét, presby terét, akkor minden iutelli-

f 
T A R C A . 

E R G A Z E S Ó 
P e r g a z e s ő p e r g a k ö n n y a v i r á g r ó l . . . 
l i a r n a k i n l á n y t k i f o g t á k a T i s z á b ó l . 
H e b á n t s á t o l c f h a u g y t e t t e , j ó l t e t t e , 
M e r t n e m a d t á k a h o z , a k i s z e r e t t e ? ! 

K z ó l a h a r a n g c s o n g o r á d i t o r o n y b a ; 
A z t m o n d t a , h o g y o t t a l e á n y m á s f o r m a 
I n k á b b l e s z a s z e r e l m é n e k h a l o t t j a , 
l ) o a s z i v é t H o h a m á s n a k n e m a d j a . 

Már ideát okosabbak a lányok ! 
A mi s z emünk könnyezhetik után ok : 
Kér jhe ' mennek akárkihez, ha lehet, 
Rot selyemért eladják a lelküket I 

Kivirágzott kertemben a rózsafa . . , 
V o l t nekem is szép szeretőm valaha. 
J">e a vihar mind letépte az ágát . , . 
Szép szeretőm mással éli világát! 

Ug.V h u z e n g e m a T i s z á h o z v a l a m i . . 
A z t b e s z é l i k s z o m o r ú k a h a b a i : 
A n n a k i s j o b b p i h e n n i a T i s z á b a , 
A k i t e l h á g y s z e r e t ő j e , b a b á j a , 

Csáktornyái Lajos. 

A SierraMorena nemesei. 
— B E S Z É L Y . — 

Irta : Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y M I K L Ó S . 

Ezen uton csak egy negyedmértfóldnyi térségen 
tizennyolc keresztet számláltunk meg. 

Most az ösvény meredekebb helyen vezetett s 
minél feljebb haladtunk annál inkább látszott a világos-
ság felénk közeledni. Az ut hat-nyolc lábnyi szélességgel 
fordult balra a Sierra oldalán, s jobb felöl mélység 
tátongott, mely minden másodpercben mélyebbedett. E 

mélység fenekén még ej volt, mig a távoli sik tisztább 
szinben kezdett előtűnni. 

Távolabb pedig Kordova lépett elő fehér fénynyel, 
s kék árnyal színezve quadahjuivir jávai, mely a hajnali 
pirt visszatükrözve, lángfolyam gyanánt látszott kanya-
rogni. 

Végre a legtávolabbi láthatáron a hegység, melyen 
mi mentünk átlátszó ibolya szinben tiint el. 

Mig tekintetünk beláthatta e csoda-sikságot, nem 
fordult el róla. Festészeink bámulva kiáltanak fel, s 
sajnálatukat fejezték ki, mert jól tudták, hogy nincs 
ecset, nincs kréta, nincs festék lap azon magasztos kép 
lefestéséhez, melyet a Sierra tárt fel szemeink előtt. 

Végre elértük a magaslatok egyikének csúcsát, s 
hirtelen balra fordulva, hátunk megett hagytuk az egész 
csoda panorámát. 

Tiz perc múlva fafViggönynyel volt az elleplezve, 
visszajovetelkor pedig nem lehetett reményünk azt újra 
feltalálni. 

E fönsikra jutva egy ideig egyenes területen men-
tünk ; azután másik magaslatra kezdtünk felfelé haladni. 
Mintegy három óranegyed múlva a másik magaslatra 
is feljutottunk, s lefelé vonultunk egy erdő alatt, melyen 
az első napsugarak már áthatni kezeiének. 

Egy jó félórára volt szükségünk, hogy keresztül 
mehessünk ezen erdőn, melynek fái nemsokára meg-
világosodtak s a nyílásokon keresztül egy kis jól meg-
világított térséget vettünk észre. 

E térség közepén egy kut emelkedett ki, melynek 
bő vize egy nagy kőváluba folyt; e kut körül bennünket 
várva, körülbelől harminc ember, s mintegy negyven 
kutya volt. 

Midőn bennünket megpillantottak, a férfiak kala-
pot emeltek, a kutyák pedig csaholtak. 

Jobb felől a térség felett uralkodva, melyen em-
berek és állatok csoportosultak, egy tetőzettel ellátott 
ház emelkedett ki, mely a felelet-iratban a kut megje-
löléséül szolgált. 

E kut volt a találkozás helye; ezen férfiak voltak 
gazdáink, a Sierra Moréna nemesei. 

Megsarkantyúztuk állatainkat; tiz lépésnyire előt-
tük megállottunk, s leszállánk. 

Minthogy a kirándulás kezdeményezője én voltam, 
engem tettek főszemélylyé, s előre mentem. 

Az ut felén egy 40—42 éves férfival találkozám, 
a ki valódi spanyol jelenség volt. . . fekete szakáll, fekete 
szemek, bronz arcbőr, rövid göndör haj, fehér fogak, 
nyílt arculat. 

Ez volt Torero. 
Kezet nyújtva néhány szót váltánk, melyeknek 

megértéséül kölcsönös udvariasságot fejezénk ki arcun-
kon. Erre minden csoport összeelegyedett s egy össze-
tett egészet képezénk. 

A reggeli, mely füstölt szarvascomb, vaddisznó 
sódar, malaga, alicante és xeresi borból állt, már készen 
várt reánk. 

Mi is lerakattuk ennivalóinkat. Mi olyanokat hoz-
tunk, melyeket a hegységben nem igen találhatni, ne-
vezetesen pástétomot, granadai sonkát, pulykát, tyúkot, 
olajbogyót, s telt tömlőket könnyű Montilla-borral, mely a 
mi Goave-borunkhoz hasonlít. 

Mindezt a földre helyezték. 
Intettem Pálnak. 
Pál megértette; kinyitá az ezüstkészlet tartót s 

egy marok kést és ezüst villát vetett a pokrócra, mely 
abrosz gyanánt szolgált. 

Azután pedig az üres ezüst készlettartöt letette a 
vendégek közé. 

Torero oly arckifejezéssel tekintett társaira, mintha 
kérdezné: Nos! mit szóltok hozzá ? 

Gazdáink a megelégedés jelével látszottak felelni. 
Mindenki kezébe vett egy kést vagy villát s kez-

detét vette a falatozás. 
E pillanattól kezdve oly annyira teljes lett az is-

meretség, hogy gazdáink ránk nézve, mi pedig ő rájuk 
nézve nem voltunk egyebek mint közönséges vadász-
cimborák. 

Ettől kezdve a kutyák sem ugy néztek ránk mint 
idegenre, hanem mint uraik megszaporodására. Es ez 
nem megvetendő kibékülés volt, mert ezen félig vad-



gens ember jőjön el é* menjen oda, hol köz-
életi céljaiban a népin k okos tanácsadókra van 
szüksége. Nem mondom, hogy pacsizzon, de 
ne gondolja senki, bármily fényes is kabátja, 
hogy nevét szégyen, kezét piszok éri, ha egy-
szerű, de becsületes embertársaival kezet szőrit 
és talán elmegy közéj ok, ha jó tanácsára szük-
né:Ok van. — Ez nem. de szégyen az, ha va- ! 
laki, midőn szavazatokra van szüksége, házról 
házra jár, utón útfélen kezel és midőn az ez 
utón összetákolt bizalom karjain tisztességes 
állapotba helyezkedik: fölfujt képpel néz ember 
fárszira. — Legyen csak ívinden intelligens 
ember egy jó társasélet követelményéhez ké 
pest — be es ülője rang tekintet nélkül ember 
társainak, ne lenézze, de tanácsolja őket, ugy 
egy erős belső érzelemnek oly tisztelete, rokon-
szenve fogja körül venni, melylyel szemben 
elnémul miudeu párt tekintet. — Es ekkor 
meg fog szűnni azon szomorú helyzet i«, mely 
nálunk g) akori jelenség, h o g y a legtekintélye-
sebb hivatalos állásokra nem ritkán arra qua-
lificatióval nem biró emberek választatnak csu-
pán azon okon: mert az intelligens emberek 
népszerűtlenek és kerülnek, kik ezen fatális 
helyzetet kiaknázzák saját ambiciójok kielégí-
tésére. És ez szüli azután azon szomorú ered-
ményt, hogy a tudomány és készültség kellő-
leg nem méltányoltatik; mert egy példa után 
gyökeret ver aznn szerencsétlen fölfogás, hogy 
ez elvehette ezt a hivatalt, miért ne vihetné az 
amazt. Ezen szomorú fölfogás azután az értelem 
rovására melegágya a hivatalbeli hivatatlanok 
e g é s z sereginek. S nem mondok nagy vádat, ha 
azt állítom, hogy ily eset csakis az intelligens 
osztály közönségében, feladata mulasztásában 
leli meg valódi okát Föunebb elmondtam okát. 
Szóval nincs kellő tere az értelemnek; mert ez 
nem teljesiti kötelességét Szomorú képét ad-
hatnám ez állitásom valóságának, ha különben 
már önállóságra vergődött intelligens ifjaink 
közéleti nullitását megvilágítanám; pedig ezen 
emberek zászlóvivői lehetnének társas életünk 
nek minden szép és jó dologban Nincs meg 
ifjúságunkban az eszményiért hevülő nemes 
ambicio. — Ennek oka a kor erkölcsi nyomo-
rúságában keresendő. Marjai Péter, 

Vasutügyiink. 
Amilv nagy reményeket fűztünk vasutügyünkben 

gróf Károlyi Sándor nevéhez, épen oly nagy érdeklő-
déssel vártuk, hogy körünkben megjelenvén, elmondja 
nézeteit, s nyilatkozzék arra nézve, l»«>gv mint gróf 
Károlyi László gyámjától Derekedyháza után mily mérvű 
erkölcsi és anyagi támogatást remélhetünk. 

A gróf f. hó 14-én, az ez alkalomra! összehitt vas-
utügvi bizottsági ülésben megjelent, Hallotuk beszélni; 
nézeteit kifejté, mely nézet egy a hazai vasutügvi po-
litikaiba mélyebben tekintő praktikus ember előrelátó 
gondolkozásának kifolyása: de e nézetek nem egészben 
coord inalnak ami általunk egyelőre elfogadott vasút-
építési tervvel, nyilatkozata hűti azon előlegezett remé-

nyünket, hogy a gróf Károlyi nemzetiség tekintélyes 
befolyásán tul, nagyobb mérvű anyagi támogatásban 
részesüljünk vasútépítési törekvésünkben. 

A grófnak aggálya van, hogy a Szentes-szajoli 
vasútvonal kiépíthető legyen; mert itt egy nagyobb 
csomó érdekeltséggel van dolgunk, mely érdekeltséget 
nehéz lesz értlek arányú egyetértésre hozni. Sokkal 
könnyebben kivihetőnek találja egy Szentes-szarvasi 
vonal kiépítését, miután itt csak Szentes és gróf Károlyi 
lenne érdekelve ; arra azonban, hogv a vonal kiépítése 
esetén, mily airányban járulna és hogy egyátalában já -
rulna-e a gróf a vasútépítés költségeihez: nem nyilat-
kozott, sőt szavaiból ki lehetett érezni, hogy ezen vas-
útvonal építési terhét legnagyobb részben, talán egész-
ben a városénak tekinti. 

Szóval, a gróf nagyobb mérvű talán csak érdek 
arányú anyagi támogatására is, a hallottak után kevés 
okunk van támaszkodni. — Azt azonban megígérte a 
gróf, hogy akár szajoli, akár a szarvasi vonal kiépíté-
sében lesz városunknak vég megállapodása, szívesen 
fog közben járni mindenütt érdekeink előmozdítására. 
A vasutügvi bizottság elnöke Balogh János melegen 
köszönte meg a gróf ezen ígéretét, melyért mi is örömmel 
mondunk köszönetet a nemes grófnak. O ezen téren is 
sokat tehet ér tünk. 

Vasút építési törekvésünkbél kifolyólag a gróf 
egv eszmét vetett tol, mely kereskedelmünk előmozdí-
tását vasút hiányában a Tiszán célozza, hogv ugyanis 
terményeink továbbítása céljából létesítsünk egy Szentes 
és szolnoki hajózási közlekedést. Erről, valamint 
vasul üdvünkről jövő számunkban többet. Egyelőre is 
azonban annyit és aizt mondjuk, amit már többször 
hangsúlyoztunk, hogy ha vasutat akarunk, ne várjunk 
se jobbról se halról, hanem tegyünk magunk mindent. 
— Erős akarat nem ismer akadályt . 

Valami a fürdésről. 
Bernstein után közli: Szántba Lajos. 

1. 
(Két cikk.) 

A forró nyári napok bekövetkeztével, alig hiszem, 
hogy valami időszerűbb tárgyról lehetne inkább irni, 
mint ai fürdésről és annak jótékony hatásáról. 

Korunkban a fürdők használata annyira el van 
terjedve, annak oly sokféle jótékony hatásáról hallunk 
beszélni, hogv önkénytelenül is az a kérdés támad 
bensőnkben: váljon igaz-e, hogy a fürdőnek a testre 
oly jótékony hatása van? 

Csak egyetlen egy fürdőt nézzünk meg, az itt 
összegyűlt vendégsereg bő tanulmainyozásra szolgáltat 
alkalmait. 

Itt látjuk a tulhizottat, ki azon reményben jő ide, 
hogv túlságos terjedelmű testét a habok valamikor le 
fogják soványitani. 

Közelében egy hét szűk esztendő nézi irigyen 
fürdő társát, s sóhajtva gondol azon időre, midőn teste 
szomszédjaiéhoz hasonló terjedelmet nyer. 

Ott laitjuk a tudóst, hivatalnokot; ki egész nap 
asztala mellett görnyed, s ki szabad idejében aizon re-
ményben jő ide, hogy a fürdő ismét vissza adja tag-
jainak, s szellemének rugékonyságát . 

Egyiknek a fejében, másiknak a lábában fáj va-
lami, a harmadik álmatlanságról panaszkodik és száz 

meg szaz KUIUUICIV ^f t j ——rj/ — • 
jainak orvoslását reméli ; - s ezek között nyüzsögnek 
az egészségesek, kik csupa pezsgő életkedvből úszkál-
nak, lubickolnak a habok között . 

Sem célom, sem szándékom a ftirdők egészségi 
és gyógy hatásait tárgyalni, csak is a szabadban való 
fürdésről, s ennek jótékony hntásáról óhaj tók szólani. 

D e mielőtt ezt tenném, ne rohanjunk mindjárt 
hanyatt homlok a vízbe, — hanem hogy tulajdonkép-
peni tá rgyunkhoz érhessünk, tegyünk egy kis ke rü lő t 

Ismeretes dolog mindenki előtt, hogy bensőnk 
és a levegő közötti összeköttetést bőrünk közvetíti, 
mert nem csak tüdőnkkel szívunk be levegőt, hanem 
bőrünkkel is. Ha a köztűnk és a levegő között lévő 
kölcsönös hatás megszűnnék, vagy valami módon meg-
akadályoztatnék, az élet is lehetetlen volna. 

H a testünket valamely áthatlan mázzal vonnánk 
be, ugy hogy mind az izzadás, mind aVlevegőnek a 
bőrre való hatása lehetetlenné volna téve, rövid időn 
bekövétkeznék a halál. 

Így történik ez ÍIZ égetéseknél, mert az összeégett 
test ugy a ki párolgást, mint a levegő behatását meg-
akadályozza, ugy hogy nem annyira a sokszor csekély 
égési sebek, mint ezen okból következik be a halál. 

Már ez egy példából láthaitjuk, mennyire fontos 
szerve a bőr az emberi testnek, i smerkedjünk meg 
tehát egy kissé vele. 

Hat magát a bőrt vizsgáljuk, már szabad szemmel 
is számtalan apró lukacskát veszünk raj ta észre, gór-
csővi vizsgálat alatt pedig számuk temérdekre szaporo-
dik. Ezen apró lukacskákat „izzadsaig csa tornáknak" — 
porusoknak — nevezzük. 

Kitűnő természet búvárok a lehető pontosságig 
állapították meg az emberi test izzadság csatornáinak 
számait, melynek száma a különböző testrészeken jelen-
tékenyen véltozik, és ped ig : egy négyszöghűvelyknyi 
téren az ember nyakán és hátán 400 izzadság csatorna 
létezik, ép oly terülétén az arcnak 5 4 0 ; a hason és 
mellen 1130; a homlokon 1258; a talpon pedig 2C585 
tailáltatik e csatornákból. E szerint egy kifejlett ember 
testén — nem kevésebb, mint 2 millió háromszázezer 
izzadság csatorna létezik. 

Ezen csatornákon eszközöltetik a viznek csepp 
vagy vizgőz alakban kiválasztása testünkből, és pedig 
nem csekély mértékben, mert egy felnőtt ember na-
ponként rendes körülmények között a bőrkipárolgás 
utján körülbelől 2 font vizet vészit. H a már most tes-
tünket por, vagy más szenv lepi el, az izzadság csator-
nák bedugulnak, mi áltad a kipárolgás és levegő fel-
vétel a bőrön keresztül megszűnnék, — a leghevesebb 
betegségek szülő okaivá válnék. 

Ez ellen azt hozhatná fel valaki érvül, hiszen csak 
ovakodni kell a por és szennytől, más szóval természeti 
tisztaságában és szépségében igyekezzünk bőrünket 
megtartani, mindjárt felesleges lesz a fürdés. 

Igen ám, csak hogy a kik igy gondolkoznak, ba-
josan tudják , hogy a természet ebben a tekintetben 
nem keresi a szépséget, mert nem csak kívülről rako-
dik testünkre por, és a bennünket környező testek pa-
rányi részecskéi, hanem belőlről kifelé is felhasználja a 
természet a bőrt arrai, hogy mindent, mit a testből el-
távolitani kedve jön, — ott lerakja , s azután ránk bízza, 
— ha nekünk nem tetszik — bogy e lerakodásokat 
valiimi uton módon eltávolítsuk, ugy ott maradnak. 

kutyáknak, melyek középfajt képeztek a farkas és róka 
közt, félelmetes tekintetük volt. 

Szűken kimért kenyérdarabokat osztottak ki köz-
tük, hogy erejüket fenntartsák, anélkül azonban, hogy 
jóllaknának. Az agarakat, hogy jól vadásszanak, csak 
félig kell jóltartani. 

Sietett mindenki a vadászait megkezdésére. Félóra 
múlva, mialaitt a kések és villák a kútnál megmosva 
visszatétettek aiz ezüstkészlet tartóba, a mi házi gazdáink 
maguk is jelt adtak az indulásra. 

A nap épen ekkor kezdett a láthatáron feltűnni. 
— N o s ? kérdezém Pált. 
— Micsoda, u r a m ? 
— Az ezüst készlet ? 
— Megszámláltam s nem hiánvik belőle. 
— A k k o r hát előre! 
Felvetem magam pompás szamairamra, a menet 

élére állottam s még mélyebben nyomultunk a hegységbe. 
Félórai menet után az öszvérhajcsár őrizete adai 

bízva a lovakat, öszvéreket és szamarakat, gyalog foly-
tattuk utunkat . 

Torero magára vállalta, hogv nekem és fiamnak 
állást fog kijelölni, s mint mondá legalább az ő véle-
ménye szerint, erre nézve a legjobb helyet szemelte ki. 

Mihelyt a kijelölt helyre elérkeztem, megállottam, 
s előre irányzám karabély* inat, mely pompás kétcsövű 
fegyver volt, szurony helyett ellátva vadászkéssel s 
megtöltve hegyes golyókkal. 

Torero kért engemet, hogy előtte mutatnám meg 
vele a bánásmódot, hogv hithassa a szerkezetét, ez 
volt aiz első fegyver, mely kíváncsiságát felkölté. 

A legnagyobb figyelemmel átvizsgálva, visszaiadta 
ai fegyvert, s minden saijnálás és irigység nélkül tölté 
meg az ő egy széni egycsövű fegyverét s ellátta egy 
irott füzetből kiszakított papir foly tussal. 

Egyúttal pedig nekem csendet ajánlva, tovább 
vezette fiamat. 

Midőn magamra maradtam, szemlélet alá vettem 
a környéket. Uula alakú hegy környezett bennünket, 
mely egészen be volt nőve fi 8 láb magas mastiksz 

és kukojca fákkal. Helyenként a fák sötét zöldjéből 
mint óriás szemölcsök emelkedtek ki a gömbölyű alakú 
homokkő sziklák; lábaim alatt köralaku völgvecske 
^erült el, mely a hegy alapjait jelölé s folyton kiszéle-
sedve kalap karimájához hasnlólag emelkedett fel. Ezen 
rész. mely kevésbbé volt benőve mint a gula alakú 
hegv, nem akadályozott bennünket abban, hogy a kutyák 
és vadászok által felénk űzött vaslakat megláthassuk. 

Torero előre megmondta nekem, hogy bele telik 
fél óra, mig a vadászat megkezdődik. En tehát körül-
tekintve azon tanakodtam, vaijjon mit tegyek ezen fél 
óra alatt ; ezen tanakodásom közben észrevettem a földön 
azon füzetet, melynek fedeléből Torero már két folvtást 
készített, s melyet kétségkívül zsebébe akart csúsztatni; 
de véletlenül mellé ejtett. 

Felvettem a földről s egy kukojca fa á rnyéka alá 
ülve, melynek földi eperhez hasonló veres gyümölcsei 
fejem felett himbálóztak, következőt olvasám: 

História inairavillosa de Don Bernardo de Zuniga. 
Vagyis : 
Zuniga Don Bernardo csodatörténete. 
Ezen történet kézirat volt, s igy alkalmasint egé-

szen ismeretlen. 
Miután e történet rövid és a vadászat fél óra 

helyett 45 perc múlva kezdődött , elég időm volt azt a 
kutyák hangjának első zajáig elejétől végig olvasnom. 

íme a történet. 
(Folyt, köv.) 

- B E S Z É L Y . — 

irta: S. F. 
Kuti Emil esete nagy föltűnést keltett Feketehá-

zán. Nem lehet azonban taigadni, hogy az esetnek nem 
az Ilonka szerencséjét görbe szemmel néző mániák 
örültek volna legjobban. Ezek a kaívé-ozsonna mellett 
a legnaigyobb megelégedéssel beszéltek róla, hogy Emil-
nek mindenét elvették és ki is jelentették azon véle-
ményöket, hogy most már nem hiszik, hogy Sugáry 

Ilonkát rokonai hozzá adnák. De hát hogy is adnák , 
ha csak egy helyett az esetre kettőt nem akarnak 
eltartani. 

A kaszinók a komolyabb oldaláról tárgyalták az 
esetet, mely valóban méltán ütött szeget mindenkinek 
fejében. Hogy mi összeköttetése lehetett a Kántor-szegi 
papnak Emillel, hogy ennek kötvény és minden bizto-
síték nélkül 50 ezer fortot adjon. Ez egy oly probléma 
volt. melyet sem a törvényszék sem a feketekatzi ka-
szinó nem volt képes megoldani; de maigyarázgatták 
csűrték, csavarták jobbra , balra. Voltak kik azt álli-
ták, hogy Kuti Emil a vizből menté ki a b lkész t 
mások kártyabeli összeköttetésről beszéltek. Legjobban 
bántott mindenkit, hogy Kuti Emil aiz első bíróság Íté-
letében megnyugodott és a kántor szegi egyház részére 
perelt 50 ezer Írtért eladá mindenét és kifizette* 

No ez a dicsőség nem tartott soká. Nagy volt az 
öröme a lyányaikat semmiképen fér jhez adni nem tudd 
mamáknak . — E s a lyányok sem akar tak j o b b a k 
lenni Deákné vásznánál. Kacagva beszélték, hogy most 
legyen már oly büszke Sugáry lluskai jegyesére . Alii 
ták, hogy már ugy sem akairta meglátni barátnőit . Sze-
gény I luska pedig ő volt a legjobb a legkedvesebb, 
legszelídebb leány aiz egész városban. Valóságos an-

j gyal volt és az ő lelkére nem is volt csapás Emil esete 
hiszen ő nem vagyonáért , hanem személyeért tuladon-
ságaiért szerette mikor ennek semmije sem volt. — 
Haít Emil ? (i t thon ül lakásán, két tenyerébe haj tva fe-
j é t gondolkozik. 

Tehát koldus lettem, mondá az if jú magában, 
csak az bántotta, hogy per nélkül miért nem vetette 
magát alá Kadvincky végrendeletének. Hiszen meges-
küdött rá és megszegte igy haldoklónak adott esküjét . 

Elhatároztam, gondolkozott az i f jú , hogy felha-
gyok a bankó hamisítással; de koldus nem lehetek* 
Nősülni akarok, pénzre van szükségem. Folytatom 
mesterségem, s ha bele vesztettem, vesszek. 

Emil most nem remegett a bankó hamisítás gon-
dolataitól, a hamis százas angyalai ahelyt, hogy elrémí-
tették volna, csábitólag mosolyogtak felé. Az i f jú el 



A víznek ugyanis oldó hatása van. Tapasztalásból 
tudjuk, hogy a sót, cukrot és sok más egyebeket fel-
oldani képes, ha már ilyen oldatot elpárologtatjuk, a 
viz gőz alakjában el fog illanni, a feloldott test szilárd 
al ak ban^hátra*marad. 

Igy vagyunk az izzadsággal is; mert ez sem tiszta 
viz csupán, sok mindenféle anvag — melyekre a testnek 

inmi szüksége — találtatik benne feloldva, a levegő 
ugvan kitűnő közvetítő arra nézve, hogv a viz alkat-
részeket elpárologtassa, hanem a többiekkel már nem 
bir, azokat ott hagvja a bőrön, melye': visszamaradá-
sukkal szükségtelen és ártalmas kérget képeznek. 

Ezekhez járul még egy körülmény, nevezetesen: 
egy másik forrásból valóságos fagyit réteg rakodik le 
bőrünkre. 

A bőr ugyanis három részből áll: a felső réteg 
m ve szaruhártya, a második — melv közvetlen ez 

1 itt van, a rendkívül érzékeny és vérdus középső bőr, 
harmadik réteg az albőr sejtszövet, a melyekben az 

izzadság csatornák forrásai is találtatnak. Ezek sajátsá-
gos alakú mirigyek és gazdag fagyu rétekben helyezvék 

l. Az érintettem fagyu lerakodás tehát innen veszi 
eredetét, s az izzadsággal együtt vezettetik ki. 

Láthatjuk ebből, hogy a természet nem igen pi-
peréz bennünket, bár azt sem állit hatjuk, hogv egész 
könyörtelenül bánik el hősünkkel, mert a felső bőrré-
teget folytonosan háinlitja testünkről; s ez által a lera-
kodásokat is eltávolítja; de ez olyan lassan megy, hogy 
addig mig erre várunk, a korpa alakban hámló szaru-
hártya, a szintén lerakodott réteghez csatlakozva, oly 
alaposan elzárja bőrünk minden nyílását, hogy a mo-
sakodás és fürdés elhanyagolásának gyakran nehéz be-
tegségek. lesznek következményei. 

A mosakodás is a bőr tisztítását eszközölvén, si-
keresen pótolhatja a fürdőt, a langyos vízben való 1110-
sakodást különösen szappannal nem lehet eléggé aján-
lani olyanoknak, kik a hideg vízben való fürdéstől 
visszaretten nek. 

Tény az, hogy a bőr tisztítása ennek tevékeny-
ségét fokozza, s a fürdő a bőr áthatóságát erőniűvileg 
lövelvén, képessé teszi, hogy feladatát pontosabban 

teljesítse • 

Világ folyása. 
A francia nemzet jul 14-iki ünnepe fog-

lalkoztatja napok óta a sajtó világot. Európa 
legszabadabb nemzete ünnepel. A köztársaság 
diadalának ünnepe volt, melyet Franciaország 
ült meg jul. 14-én. E napon cseréltettek ki a 
császárság korából maradt zászlók a köztársaság 
z szlóival. A császárság gy őzedel mének és bu-
kásának lobogói múzeumba tétetnek és jövőre 
n francia katona a köztársaság zászlai alatt fog 
küzdeni, küzdeni egy szabad, független Francia-
ország boldogságáért, küzdeni fog eszméért, mely 
lelkesíti nemzetét és nem fogja és ne is ontsa 
többé vérét a koronás f i szeszélyeért. E zászló 
változtatási ünnepe feletti örömét hatványozta 
i\ francia nemzetnek azon körülmény, hogy 
épen e napon jöttek haza Franciaországba az 
amnestiált száműzöttek Minő öröm volt ez, 
legyen ennek bizonyságául följegyezve itt, hogy 
egy száműzött hírlap írót Rochefort Henriket, 

volt határozva, szilárd volt akarata. — Elment Iluská-
j:iln»z és ennek valamint rokonainak elmondá, hogv 
pár hétre távozik Fekete házáról. — Életmód után 
kell látni i ; mert nem akarja koldus tarisznyára vinni 
baza feleségét. Iluska szelíden simult az ifju karjai 
közé. — Ne menj, oh ne menj Emil, mondá: meg 
élünk úgyis. — Eladjuk azokat a drága ékszereket, 
melyeket vásároltál nekem. Ebből nagy összeg gyűl 
össze és kezdünk vele valamit. 

Pár ezer frt az egész, felelt az i f ju : légy nyugodt 
angvalom nekem jó csillagom van, bízom istenben, 
hogv rövid időn lesz annyim, mint volt. 

— Istenem, szólt a lyánka alig hallhatólag: de 
becsületes uton-e ? 

Emil arca elkomorult e szóra és nem mert a 
lyánka menytiszta szemeibe nézni. 

— Imádkozzál értem. 
— Imádkozom. 
Azzaí az ifju távozott, elment haza, otthon ma-

gára zárta a szoba ajtaját, a függönyöket leereszti, le-
ment a pincébe gyertyát gyújtott és a földből föl ásott 
egy szekrényt; ugyanazt, melyet Kadvinckytól elhozott, 
melyben a bankóprés, papir és festék volt. Az ifju 
hozzá fogott a dologhoz reszkető kézzel rakta ki az 
eszközöket, keverte a festéket remegve nyomta le az 
első bankót, s midőn ez készen volt, kéjes örömet ér-
zett a sikerült gyártmány láttára. Nem remegett tovább, 
hévvel és lázzal dolgozott, dolgozott estig. De az ifju 
nem tudta és nem törődött vele, hogy este van. Dol-
gozott tovább már nem volt a pincében száraz hely, 
hova bankót rakhatott volna le. Meg viradt, fölhagyott 
a munkával. Vissza rakta az eszközöket és a szekrényt 
élásta az elébbi helyére. És midőn ezzel készen volt 
elhagyá a picét, egy száraz kiflit megevett és lefeküdt 
aludt estig, ekkor fölkelt, vissza ment a pincébe össze 
szedte a hamis százasokat. 560 db. volt. — A ban-
kó Kat külön féle helyre elraká zsebeiben tárcájába és 
midőn igy fölkészült elhagyá a házat, el hagy á a várost. 

(Folyt, köv.) 

midőn 8 évi száműzetése után jul 14-én Pá-
risba érkezett 50 ezer ember fogadta a viszont-
látás örömének eget rázó éljenével, s boldog 
volt ki ruháját csókolhatá és a nép kocsiját 
maga vontatja végig a városon, ha ezt Roche-
fort engedi. Igy ünnepel Franciaországban a 
köztársaság szelleme által lelkesített nemzeti 
közérzület. Boldog nemzet. Szép volna, ha min-
den haza népe igy ünnepelhetne; do délkelet 
egén, Törökorrzág felett a kétséges jövő fellegei 
borongnak. Törökország készül az ellenállásra, 
vér nélkül nem engedi határára tenni lábát 
Görögországnak. Európa hatalmai fenyegetnek 
ellenállás esetére. 

Török nrszújj fc'oszlásának kérdésével foglal-
koznak Az a szép, hogy Angolországban azt 
hitték, hogy Oroszország nem fogja jó szemmel 
nézni Görögország határának nagyobbitását és 
Oroszország c hiedelemre azzal telel, hogy föl-
ajánlja fegyvere segítségét a berlini conferencia 
határozatának végrehajtására, ha a török csak-
ugyan ellenállna. A s/ultán Osman pasát föl 
mentette a hadügy miniszterség alól, e tényt 
oda magyarázzák, hogy e hős basának a szultán 
a háború vezetése feletti főhatalmat akarja ke-
zébe adni. 

A bolgárok sincsenek még megelégedve 
Nem elég nekik a berlini congressus által nyúj-
tott alkotmány ; most határuk nagyobbitásáról 
ábrándoznak — Es e *ok apró nyomorult állam 
mind Törökország testéből kívánja terjeszteni 
határát Látják, hogy ezen alapjában meginga-
gatott birodalom egy nagy préda, melyből 
minden szemtelen követelő koncát hajlandó ki 
adni a dicső Európa! 

A török birodalom fölosztásának gyalázatos 
elvén nagy népszerűségre és hatalomra jutott 
Gladstone angol miniszter elnök is csehül áll, 
mint a lapok irják. E matador, amily hatalom 
volt kinn a piacon, utcai szónoklatával, épen 
oly gyöngének bizonyult a parliamentben, hol 
már nemcsak beszélni, de tenni is kell Ha 
bukik, nem sokat vészit vele Angolország, sem 
az európai diplomatia. 

A pápa ő szentsége mégis csak zokon vette 
a jezsuitáknak Franciaországból való kiűzését 
és miatt a pápai nuueius a minister elnöknél 
megjelenvén, kijelenté, hogy a pápa elhatározta, 
miszerint vissza fogja hinni követét Franciaor-
szágból és szakit vele végképen. Frayeinet mi-
niszterelnök azt mondá, hogy tessék szakítani. 
Természetes, mert akkor nemcsak az apraja, 

de a legnagyobb jezsuita is el fogja hagyni 
Franciaországot. Hadd menjen! A köztársaság 
szelleme hadd ünnepeljen! 

Színházból. 
Bár az elmúlt heti műsor a legnagyobb gonddal 

volt összeállítva és leginkább megérdemelné a mult hét 
szinművészcte, hogy hosszabban foglalkozunk vele, 
mindamellett tér szűke miatt csak pár sort írhatunk. 
A r Legénv bo londja / Proletárok- és a „Jó barátok" 
előadásáról emlékezünk meg. A 1UO aranynyal jutal-
mazott legény bolondjából nem tudtuk kinézni, hogv 
100 aranyra mi benne az érdemes. Ez estén Halmainé 
játéka emelkedett ki. Igazi műélvezetet nyújtott hétfőn 
este Csíki „Proletárok1" cimű nagyszabású műve, melyet 
ön fija által írottnak, büszkén mondhatna el a művelt 
világ bármely nemzete. Színészeink nem rontották, sőt 
fokozták a nagybecsű mű hatását. Ami azonban a szín-
padi siker érdemét illeti, itt az első bokréta föltétlenül 
Vécsei Annát illeti, ki valóban igazi érzelemmel, nagy-
hatással játszott. Osztozkodnak vele a sikerben Siposné, 
Makó, Abonyi, Halmai, tfodroginé és Bodrogi Károlyka, 
ezen alig 5 éves fiúcska, kinek bátor föllépte, ottho-
nos mozgása, mondhatni játéka valóban meglepett. 
Még sokra viheti. 

Csütörtökön Abonyi jutalomjátékául a „Jó barátok" 
Sardou e kitűnő darabja adatott. Ahonvit megjelenésekor 
tapsviharral és virág csokrok záporával üdvözölte a 
közönség. A szokott sikerrel játszottak ez este Siposné, 
Bodrogi, Makó és Abonyi, Megyeri vigyázzon, hogy mikor 
beszél ne rángassa mindig szemöldökét, mi sokszor kelle-
metlen és kétes kifejezést ad arcának. Jól játszott még 
Peterdi. Abonyi azonban szerintünk nem jól választotta 
meg a darabot jutalom játékául; inert ő nem társalgási, 
hanem dráma színész és mint ilyen csakis egy komoly 
drámában fejtheti ki tehetségét. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Hymen Vecseri Imre városi iktató f. hó 

12-én jegvzette el magának Sulc Juliska kisasszonyt Sulc 
Lajos földbiriokos kedves leányát. A nászuagyi tisztet 
az eljegyzési ünnepélven a férfi részéről Balogh János 
polgármester, a nő részéről Mátéfty Ferenc urak vé-
gezték. 

— A dilitori töltés bellebbvitele tárgyában le-
érkezett a nagyérdeklődéssel várt miniszter tanácsi ha-
tározat A megye fölfolyamodása nielvszerint a 
kérdéses gátaknak 500 ölre leendő bellebbvitele kére-
tett — elutasittatott és helyben hagyatott Ordódv mi-
niszternek azon rendelete, melyszerint a viz lefolyási 
tér 800 méterben állapíttatott íueg. 

— A kőrgát épités költségeinek városunk 
lakosai által miként leendő viselése tárgyában, a városi 

képviselő testületiek a közmunka és közlekedési minisz-
terhez intézett fölfölvam >dís, a m 'gvvlie? lett letéve vé-
lemény adás végett. A megye ez ügyben már egyszer 
határozott és kimoiidá, hogy a g^ít főntartási költse 
gekkel már megterli»4t réti föl;lek kivételével a többi 
földek birtokosai, kell hogy földa fajok arányában hwzz í 
járuljanak a költségekhez, ennélfogva miután a viszo-
nyok azóta mit sem változtak, az ujabbi megyei véle-
mény nem lehet más mint ami már egy évvel ezelőtt 
határozatilag kimondatott. 

- A me^yagydlés közi*? jött akadályok miatt 
e hónak nem 20-án, hanem 2<í-án fog megtartatni. 

— L a p u n k egyik közelebbi számában jeleztük 
hogy hitzamoshh idő óta Szathmáry Kde urnái segéd-
kezett HoHzömúu'/i Károly ur az iigyvéíli vizsgát letevé, 
városunkban le fog telepedni, nevezett hikosittatá mu 
gát és Jurenák Ede ur házában, „Szépe test v érek-
boltja mellett ügyvédi irodát nyitott. E tehetséges ifju 
prokátort ajánljuk az ügyfelek figyelmébe. 

- Pénz ált lehet A ref. K ő h á z a k lxm szom-
bati napon nem eskettetnek. Azt mondják, hogv ez 
canon ellenes. Legközelebb ifju Temesváry Antal tartá 
esküvőjét és előre elhatározá, hogv szombaton fog es-
küdni. Lelkészeink kijelentették, hogy ez neiu lehet, 
mert ez canon ellenes. A vőlegény mind a mellett nem 
állt el szándékától és követelte meg eskettetését. Lel-
készeink táviratoztak az espereshez az esketési enge-
Edélyért. s az esperes azt irta, hogy <> frtért nneg le-
het eskettetni. - Mi ezen eljárást föltétlenül elítélen-
dőnek ta r juk; inert a szombati esketés, vagv cánon 
ellenes vagy nem, ha cánon ellenes akkor a cano,u 
rendeleteit nyomorult C> frt fölnem függesztheti. És 
hogyan fér az össze a protestáns egyház egyenlőség 
elvét dictáló szellemével, hogy ki (>'frtot bir Űzetni 
az akkor esküszik mikor akar, az kivül áll a canon 
korlátain, s a ki nem bir t> frtot fizetni, annak meg 
kell hajolni a cánon rendelete előtt. 

A Kurca szedi áldozatait. Fehér Mi-
hály 28 éves ifju, helyben volt rom. kath. kántor-segéd 
f. hó 12-én „a Kurcába fult. Ez már a második eset *z 
évb n. — E> ez igv niegv évről évre. Ideje volna már 
a Kurcában ott hol a fürdés életveszélyei nem jar, el-
korlátolva egy helyet jelölni ki és szigorúan büntetni 
azokat, kik e helyen kivül fürdenek. Így talán megle-
hetne gátolni a minden évben ismételten meg-megújuló 
szerencsétlenséget. 

- A hadmeatességi adót fizetni fogják mind-
azok, kik 1 Xt»*> óta a mai napig bármily ciinen megsza-
badultak és fölmentettek a hadi szolgálat alól. A vá-
rosi hatóság katonaügyi osztálya már nálunk összeállitá 
a hadmentességi adót fizetők névjegyzékét és eszerint 
1682-en esnek ezen adófizetés terhe alá. 

- Mihályfi Károly, ki két évvel ezelőtt szín-
ház látogató közönségünktől annyi tapsot r virágot és 
elismerést nyert művészi játékáért, s kit tehetsége e 
rövid idő alatt a nemzeti színház tagjává avatott föl, 
az elmúlt héten városunkba jött és vendégszerepelni 
fog. Ma (szombaton) lép föl először. Fölléptéül adatik: 
n A crenionai hegedűs." 1 felvonásos dráma és ezt kö-
veti a „Becsületszó.- eredeti vígjáték. Miltályfk mar 
nálunk ismerik, igy ő nem szorult ajánlgatásra. 

- Köszönet nyilvánitás- Mindazok, kik 
hold. Emil fiam temetésén jelen voltak s rész vétőkkel 
családom fájdalmát enyhíteni iparkodtak fogadfák ma-
gam és családom nevében hálás köszönetemet. Szentes, 
1880. jul. 13. Lázár Dávid. 

- V a s u t ü ^ y . A makó-szajoli vasútvonal kiépí-
tése tárgyában f. hó 2f>-én Hod-Mező-Vásárhelyen a 
tervelt vonal menti érdekeltség közbejöttével egy nagy 
értekezlet fog tartatni. — Ezen értekezletre vasutügyi 
bizottságunknak is több tagja el fog menni.. 

- Szinházi hirek. Mihályfi Károly a nemzeti 
színház reményteljes fiatal tagja négy este fog vendég-
szerepelni Szentesen, első föllépte szombaton jul. 17-én 
lesz „A crenionai hegedűs" uj dranioletteben,' mely ez 
alkalommal adatik itt először, és „A becsületszó" jeles 
kis vígjátékban, második föllépte hétfőn lesz n A fény 
árnyai" 100 aranyos drámában, a többi föllépésére még 
nincs meghatározva nap és a darabok. - Vasárnap 
adatik: „A piros bugyelláris" jeles népszínmű. — Kedden 
nem lesz színielőadás. — Szerdán jutalomjátéka iesz 
Váradi József népénekesnek. 

- ÉRTESÍTÉSEK. Derekas Andrásnál f. hó 
25-én d. u. .') órakor árverés fog tartatni házbeli esz-
közök és asztalos mesterségre kívántató szerszámokra. 
— Van szerencsém a tisztelt közönség tudomására 
hozni, mi kép a kispiac utcában I. t. t>U5 sz. a. lévő 
Vince-féle házamban csinosan berendezett kávéházat nyi-
tottam, hol finom hegyi és kerti borok valódi tiszta jó 
minőségű pálinkák és ízletes étkek a legmérsékeltebb 
árak és pontos gyors kiszolgáltatás mellet kaphatók. A 
n. é. közönség szíves pártolását kérve, vagyok tiszte-
lettel Kreisz József. — A szele vény i határban a 
Bogyó József örököseinek mintegy 250 hold szántó, 
kaszáló és legelő, jó minőségű földjük uri lak és gazda-
sági épületekkel kedvező feltételek mellett (> évre haszon-
bérbe kiadó; értekezhetni Bánffy Ferenccel II. t. 1(10. 
hsz. a. < )zv. König Simonné asszonynak van Tőkén, 
Donáton és Királyságon földje örök áron eladó vagy 
haszonbérbe kiadó. 

Egyveleg. 
Irodalom. 

Kovács Pál ur a „Szentes és Vidéke" újságban 
csakugyan elkezdte a „ Váltóhamisítás" cimű beszélyt, 
csakhogy a történet kezdetére nézve nekünk ugy tet-
szik, hogy anacronismust követ el: mert az a váltó-
hamisítás nem 1875-ben, hanem 1878-ban tör tént 

CSARNOK. 
Regény dióhéjban. 

i . 
— Tehát Nagysád megy? 
— Igen, Iloluap utazunk. Nápolyba. 
— Hosszabb időre? 
— Ugvleliet. 
— Akkor tehát jól vigyázzon, itt ne felejtsen 

valamit. 



Huhulia! On bizonyosan a szivemet érti ? Ne 
féljen, éppen azt akarom innen elvinni. 

— Es nekem mit hagy i t ten? Mit hagy emlékül? 
— Mit? Istenein, mit i s ? . . . Tudja mit, ez leg-

jobb lesz. Itt hagyom önnek Nérót, a kutyámat. 
— Erről én nem tudok ö n r e emlékezni. Hisz a 

kutya a hűség jelképe, tudhatja jól. 
— Ón mindig oly akaratos. Nyugodjék meg már 

egyszer az én akaratomban. . . . Néró! Néró! J e r ide. 
Nézd, ez itt a bácsi, Csejthy Aladár ur. Van szeren-
csém bemutatni. . . . 

— Részemről a szerencse, mélyen tisztelt Néró! 
A hatalmas new-foundlandi komoly becsületesség-

gel nézett föl Aladárra és lassan farkat csóvált. Megis-
merte a régi vendéget. 

— Látod Néró! Csejthy ur emléket kér tőlem, 
mivel én holnap elutazom, Nem lennél e te olv udva-
rias, hogy kérésemre hozzá mennél — emléknek? Azt 
hiszem, jól ki fogtok jönni. Csejthy ur művelt ember, 
beszél magyarul, franciául, németül (a kutva morogni 
kezd ). . . . Nono ! Meg fogod őt közelebbről ismerni és 
ő megnyeri a te nagyra becsülésed. Dominiumain nem 
kell sokat szaladgálnod nyulak után, mert az ő domi-
niumain nincsenek nyulak . . . akarom mondani: mert 
neki nincsenek dominiumai. Meg fogsz vele barátkozni. 
Mindössze a hold fölött lesz közöttetek némi nézetel-
térés. Mert te azt megugatod, ő pétiig — megdalolja. 
Majd el feledem megjegyezni, hogy Csejthy ur üres 
óráiban költő. Nagyrabecsülendő állás. A konyha üres. 
de tele van a padlás — verssel : áldással, átokkal, vi-
rággal, zephyrrel, haj^irtökkel. . . . Szóval Néró, fogadd 
el őt ezennel ünnepélyesen gazdádnak, nyújtsd neki 
becsületes uszhártvás praclidat és légv hű hozzá 
mindhalálig. Mert ő a hűség után eped. Bizonyára meg 
is fog énekelni. . . . Hahaha! 

Aladár csak nézte, nézte némán a könnyelmű, 
hiu kevély nőt. Hallgatta tompán gúnyos, sértő szavait-
Megszokta már. Szive tele volt szerelemmel és keserű, 
séggel. Lábainál ült a kutya, becsületes négylábú ál-
lat ; előtte a büszke hölgy: s ő mérlegelte a kettőt: 

— íme az istennek két szép teremtménye 
Váljon melyik többet? 

— Blanka! A kutyát elfogadom; öntől — szá-
momra ez is szép. Hanem engedje meg, hogy én is 
viszonozzam az emléket. 

Lehajolt és megcsókolta a hölgy kezét. 
— Hahaha . . .! Egv csók és egy könny! köszö-

nöm. Ideális egy emlék. Látszik, hogy ki adta. 
— Nos igen. Egy semmiházi, egy borzas fickó, 

a kivel ön megszokta játszani, a kiből ön megszokta 
gúnyt tizni. S a ki önt mégis szereti, mint a három 
isten mellett egy — negyediket. Ne kacagjon; sokszor 
elmondtam úgyis, nem folytatom tovább. Törölje le 
könnyemet, feledje el e csókot s ne jussak eszébe. De, 
ha jön oly idő, midőn nem tesz kebel, a melyre fáradt 
fejét haj tsa; sziv, a melyen üldözött szivét megpihen-
tethesse: jöjjön hozzám! ez a kigúnyolt ember akkor 
is, mindig szeretni fogja, ez a hitvány mindent meg-
tud bocsátani. 

— Aladár! Komolyan szólok. Társadalomnak csa-
ládnak, szerelemnek, házasságnak éppúgy megvan a 
maga törvénye, mint a folyó folyásának. A ki megszegi: 
törvényt szeg meg, tehát bünt követ el s biine mellett 
még nevetségessé teszi magát. Minket a sors szeszélye, 
az élet, társarialmi rangfokozat — mert a pénz is az —, 
fogalmak, nevelés elválasztottak egymástól örökre. Lehet, 
hogy egymásnak születtünk, de egymásért nem élhetünk. 

— Oh Blanka! ha igazán szeretne, szétzúzná 
egy szavával e korlátokat; azzal a szóval, mely vilá-
gokat alkot és virágokat teremt; azzal a szóval mely 
a szivnek tíz- és mrgis egyugyanazon -parancsold t ja; 
azzal a szóval, melyet ön még soha ki nem mondott. 
De a ki a szerelemben lát és hall, okosodik és szá-
mit, az nem tud szeretni igazán, annak nincs szive. 
Onnek ' s incs ! 

— Szivem? Joga van önnek ezt hinni, mert szi-
vemről ínég nem szóltam soha. Nem is szólok. Hisz' 
lássa, javát akarom. Játszom önnel, gunvt űzök belőle, 
sértegetem is. Azt hiszi jó kedvemből teszem ? Nem, 
hanem ki akarom önt ábrándítani, meg akarom önnel 
magamat gyülöltetni; azt akarom, hogy ön megvessen 
engem, kerüljön el, és átkozzon meg. Mert kettőnk 
közé álltba sors, s letépett közöttünk minden kis virá-

got; a remény utolsó levelét is, hogv mi még valaha 
egymásé lehessünk. 

— Óh lesz e hát idő, midőn a világ belátja, hogy 
a legnagyobb méltóság a szellem, a legnagyobb erény 
a sziv, mert ezt isten adja, a többit — emberek. Oh 
Blanka, hogyha. . . . 

— Csitt! Ne szóljon. Nem akarok semmitsem 
hallani. Bocsássa el kezem. Annáin jő. Nem mondtam 
semmit. Feledje el. Bohóság volt. Most is csak tréfát 
űztem önből. Távozzék, távozzék. Az isten áldja meg! 

— Áldja meg! Óh Blanka, önnek nincs szive. . . 
Néró, Néró te igazabb vagy hozzám. Jerünk mi innen! 

Aladár napbíjáhól: „Ott hagytam a fővárost. Meg-
untam. Utazni kezdtem. Meguntam. Lejöttem falura. 
Meguntam. Udvaroltam, bálokba jár tam. Meguntam. 
Ah! unalmas itten minden minden. Unalmas a hegy, 
völgv, kert, rét, erdő mező, állat, ember, magány és 
társaság. Ali unalmas az egész világ, ha tégedet nem 
látlak ! Üres és puszta minden, mint a pókhálós keret, 
a melyből kivették a képet." 

I II . 
Levél Nápolyin „Dárga Blanka! Köszönöm a meg-

hívást mennyegzőjére. A gróf urat, kedves vőlegényét 
ismeretlenül is üdvözlöm. Néró igen jól érzi magát s 
ínég mindég hü hozzám Most már ugathatjuk inindaket-
a holdat. Csókolom liliom-kacsóit. — Aladár." 

IV. 

Könnyű az olvasónak nemde átsiklani ezeken a 
dontokon! De mikor minden pont egy-egy könny, egy-

j*j> egy-egy kín, egy-egy nap, hét és hónap! . . 
Es Aladár i r j a : 

„Almos napok, álmatlan é jek! 
Bolygók bennök, mint a kisértet 
Sötét, kietlen temetőben . . . 
Fejfák utánam és előttem; 
Vagy jeltelen sirok, melyekbe 
Nem tudni, hogy ki temetve. . . . 
Csak azt tudom, hogy oda minden, 
A mit szerettein, a mit hittem !u 

Kinn ül a kertben. Fe je fölött a szomorú éj, lá-
bainál a hű kutya. Föl-folnéz urára. Nézi annak tompa 
mozdulatlanságát s érzi, hogy gazdájának bánata van. 
Fölkel, egvet nyújtózik; egyet vakkant. Nem veszik 
észre. Odakullog gazdájához s megnyalja annak le-
csüggő merev kezét. . . . 

H a j h ! Nápolyban bezzeg vígabb az élet! Csillog-
ragyog a Santa Mária templom : azután a gróf Francis 
kastély! Azután az a rcok! Boldog vőlegényé, boldog 
menyasszonyé, legboldogabb anváé! A pénz szövetke-
zik a címerrel. Fényes összeköttesés, grófi rokonság! 
Kápráztató . . ! 

Te fényes, büszke hölgy! Leszámoltál-e az ör-
döggel? Azzal a nyomorult husdarabhal, mely ereidbe 
átdolgozza a zsibongó vér t? Mely föllázad ellened, fe-
jedre gvüjti bűnöd eleven panaszát, szemedbe égő 
K ö n n y e i d e t ? Mely törvényt tart fölötted, mely elitéi. 
Elitéi arra, hogy ne legyen párna, a mely áhnot ad-
jon, hogv ne legyen pohár, a mely szomjad oltsa . . . 
Leszámoltál-e — sziveddelf 

. . . Letörli könyeit. 

. . . Leszámolt mindennel! 
De Néró hű kutya, Néró becsületes állat! 

V. 
Ti évek, évek! Be rövidek vagytok ti azoknak, 

akik boldogok. 
Ti órák, percek! Be hosszuk vagytok ti azoknak, 

akik boldogtalanok! 
My hair is gray, but not with years! Aladár el-

mondhatta most Byronnal. 
Francis gróf pedig boldog volt. Blanka is. Leg-

alább azt mondta. Sorba jár ták Európa országait, ha-
vasait, virányait. De legszebbnek találták Florenczet, 
Baden-Badent, Monacot és Hamburgot, mert ott lehet 
— roulettezni. A grófnak szenvedélye lett a j á t ék : 
neje segített neki. Őrült pazarlásba ölte szerelmét'bá-
natát. Olyan volt az neki, mint a boldogtalannak a 
mámor, a részegség, melyet következetesen keres. 
Feledni, feledni! 

A szerelem mindent pótol, — a szerelmet nem 
pótolja semmi . . ! 

Váljon hát ezt el lehet-é felejteni? 

VI. 
Egyszer csak Francis gróf neve kimaradt a gót-

hai almanachból — Neve elé a mult évben keresztet 
tettek. De a feje fölé is. Fashionable gyerek volt : 
tönkre jutott, gazember lett, öngyilkos azonban nem 
akart lenni, Az nem illik egy igazi anstokratához, egy 
comme il faut kékvérhez! Párba j t keresett. Egy-két 
embert megöl; valahára csak megtalálja a golyó, vala-
hára csak megtalálja, a mit keres . . ! 

Ugy lett. A high life ilyen halált követel, ha 
egyszer ímpossible lett az emberre a lét. 

A legboldogabb anya megszökött egy csomó pénz-
zel és egy klavirmajszterrel. 

Hát Blanka? A büszke lélek, a kevély s z iv? . . 
az összetört nő, a koldus asszony . . ? 

Mély a Duna. 
Hazajött — meghalni. 

VII . 
Mert büszkesége megtiltá neki Aladár szavaira 

emlékezni: „Ha ion oly idő, midőn nem lesz kebel, a 
melyre fáradt feiét ha j t sa : sziv, a melyen üldözött szi-
vét inegpihentethesse: jöjjön hozzám! ez a kigúnyolt 
ember akkor is, — mindig szeretni fogja ; ez a hit-
vány mindent meg tud bocsátani !u 

Nem akarta magát megalázni, bocsánatot kérni 
attól, a kit ő annyiszor megalázott, a ki néki mindent 
előre megbocsátott. 

Kiment a Dunapar t ra ; ott jár t-kel t fel s alá. Igy 
szokták azt az öngyilkosok. Szoktatta magát a szörnyű 
gondolathoz. Jött a hajó. Legszebb lesz a hajóról, ta-
lán legbiztosabb is. Leugorni onnan, egyenesen a hajó 
kereke alá. 

Hanem abban a percben, mint a villám utána 
ugrott egy hatalmas uszkár, megragadta ruhájánál fogva 
és megtartá a viz szinén, mig a matrózok a leoldozott 
csolnakon odasiettek és kimentették. 

A hű uszkár — Néró volt. 
VIII . 

— Hát ezt t evéd? Inkább ezt, minthogy eljöttél 
volna hozzám ? Nem bűnbánólag, nem bocsánaatot kérni, 
— hiszen tn szent vagy nékem, te nem tehettél bűnt ! 
— hanem, szomorúan, édes bizalommal, régi szeretet-
tel . . . Oh ennek is megkellett történni, hogy mintegy 
képletileg meghalj, be legyen fejezve a régi élet s hogy 
mintegy feltámadjál szűzien, tisztán, mint a viradti fény, 
vagy újra szülessél és vedd az u j életnek feredőjét, 
hogy enyém légy végre folttalanul, mindörökre. 

— Óh Aladár, Aladár! Mi a te szived az enyém-
hez képest! Te meg tudsz bocsátani? 

- Nem szeret az, a ki meg nem tud bocsátani! 
Engedd átölelnem a szörnyű megpróbáltatás után fehér 
vállaid, engedd megcsókolnom ezt a nekem oly soká 
tilos a jakada t ! 

— Hisz én mindig csak téged szerettelek ! 
— Tudom. De gyönge voltál. A pénz, a pénz, 

ezen átka az emberiségnek, a babonás műveltségi fo-
galmak, a nagyzás, a ferde nevelés megnyesték igaz 
szived rózsabokrát, s nem engedték, hogy szerelmedet 
annak add, a kié szived volt! Szegénynyé kellett len-
ned, el kellett buknod, hogy én felemelhesselek, hogy 
a szenvedés iskoláján át az egyenrangúságig ju tva szi-
vedet a szivem fölé ölelhessem. Ez az isten műve, az 
ő igazság szolgáltatása! 

— Most már tied vagyok, az leszek örökre. Ér -
zem csak, mily boldogság szegénynek lenni s jogot 
nyerni általa: követni a sziv szavát, menten minden 
balfogalom korlátaitól, melyeket élet, társadalom, és 
összeköttetés hidegen elénk szabnak. Dolgozni értem, 
dolgozni érted, és szállani együtt egy virágról más virágra 
ebben a nagy pusztaságban, melynek élet a neve. 

IX. 
Karancsalján van egy kis nádásház. Vigan füstö-

lög a kémény. Benne a falu jegyzője kedves kis fe-
leségével . . . 

Aladár és Blanka. 
A tornácon pedig a hű Néró vigyáz, és megugatja 

még azt is, a ki a kis menyecske arcára néz ! 

Csáktornyái Lajos. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 

H I R D E T E S E K. 
H i r d e t m é n y . 

A szentesi követválasztó kerület központi 
választmánya által közhírré tétetik, hogy a 
követ-választóknak 1881-ik évre összeállított 
ideiglenes névjegyzéke Szentes város iktató hi-
vatalában folyó évi julius hó 5-ik napjától 15-ig 
bezárólag közszemlére lesz kitéve, mely ido alatt 
a névjegyzéket d. e. 8 órától 12-ig, mindenki meg-
tekintheti, 2-től 6 óráig lemásolhatja; miről oly 
hozzáadással értesíttetik a közönség, hogy a név-
jegyzék ellen, az 1874. évi XXXIII. t. c 44. 
§-ának rendeletéhez képest, bár ki is ugy saját 
személyét illetőleg valamint a névjegyzékben 
történt bármely jogtalan felvétel vagy kihagyás 
miatt felszólalhat; a felszólalásokra teendő ész-
revételek beadására pedig az idézett törvény 
53. §-a értelmében határidőül julius 16-től 25-ig 
bezárólag eső 10 nap tűzetik ki; figyelmeztet-
nek az érdekelt felek, hogy a felszólamlások és 
azokra tett észrevételek a szentesi választó kerület 
központi választmányához címezve, és a szük-
séges okiratokkal felszerelve, bélyegmentes be-
adványban Szentes város polgármesteri hiva 
tálához írásban nyújtandók be. 

Kelt Szentes város központi választmányá-
nak 1880 évi junius 23-án tartott üléséből. 

Ónodi Lajos, Balogh János, 
kpv. jegyző. polgár mester, közp. vál* elnök. 

Cipő végeladás. 
A legjobb minőségű o ipök nők, férfiak és 

gyermekek számára 

gyári áron alul 
3 0 , 4 0 50%-K leengedéssel kaphatók, 
alulirott vegyes kereskedésében. 

Egy 6 Iderejti 

c s é p l ő g é p e l a d ó . 
A venni szándékozók megtekinthetik és 

működéséről próba által meggyőződhetnek a 
tulajdonos g y a l u i (Kun-Szent-Márton mellett) 
tanyáján, levélbeni megkeresés Jurenák József 
puszta Sápon, utolsó pósta Cibakháza intézendő. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

g r Ezüst érem Páris 1878. 

Brogle J. és Rlftller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

Tr ieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle n a g y s á g b a n . 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




