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M E G J E L E N 

m i n d e n vasárnap . 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénikftl* 
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz kflldendok. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI AxlAK: 
8 hasához potitnon'rt 
»•<*yszeri hirdetésnél 18 
kr . 2 hasábosért 12 kr, 
1 h;i .-ibosért fi kr szá-

míttatik • 

N T I I T T É R 
minden egy«* sora 15 kr. 

BÉLYEODIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A valósulás küszöbén. 
Eddig csak reméltünk, most már hisszük, 

hogy lesz és pedig rövid idő alatt lesz vas-
utunk. 

A magyar vasút bank igazgatósága vál-
lalkozik vasutunk kiépítésére. — Erre nézve 
Szolnokon 1880 okt. 31-én Gulácsi Kálmán 
a bank igazgatója és Sipos Orbán Jász-Nagy-
Kun-Szolnok megye alispánja között a követ-
kező pontokba foglalt egyezség jött létre: 

1. A magyar vasút bank készségét jeleati ki, 
hogy Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye területén tervezett 
uj-szászi, Jász-Ladán}-Jász-Kisér (mert a Jás^-Nagy-
Kun-Szoluok megyeiek a Szajolin kivül ezen községe-
ket érdeklő vasutakat is ki akarják épi eni), továbbá 
Jász-Kun-Szolnok megyét élénken érdtklő Szajol, eset-
leg Szolnok, Kun-Szt.-Márton, Szentes, H.-M.-Vásárhely 
helyi 11-od rendű vasutak építésében, az építési töke 
y3 r é s z e e r e j é i g kibocsátandó elsőbbségi részvény-
nyel részt vesz, s ezen elsőbbségi részvény biztosításán 
felül se külön javadalmazást, se a jövedelem vagy a 
kamat külön biztosítását nem kívánja. 

2. Az építési toké V á t , melyben minden szolgál-
ólányok szintén betudandók; az érdekelt vidék, illetve 
megye vagy megyék kötelesek saját erejükből nyújtani, 
mely összeg ntán a fent érintett sorozat utáni részvé-
nyek adatnak ki. 

3. A magyar vasúti bankot a vállalatok intézésé 
ben s vezetésében, a többi részvényesekkel egyenlő 
szavazat illeti: mikre nézve a közelebbi meghatározá-
sok későbbre tartatnak fenn. 

4. A magy. vasúti bank a vonalok nyomjclzését, 
tervezését és a többi előmunkálatokat eszközli a ezen 
muii halatok kiadásait az építkezési toké terhére fo£í\ 
elszámolni. A vonalok iránya megállapításánál s as 
indóházak kitűzésénél az érdekelteknek kellő befolyás 
biztosíttatik. 

5. A magy. vasúti bank az előmunkálatok s költ-
ségvetés alapján egyezség szerint meghatározaudó ösz-
szegért as építkezést saját veszélyére kész eszközöltetni. 

9. Ka valamely község, vidék vagy megye a szük-
séges és a reá eső tőkét az épités idejére folyóvá nem 
tehetné va^y hosszabb lejáratú kölesönt kívánna fel-
venni, vagy a reá eső tőke erejéig kamatbiztositást 
vállabi, a mr»gy. vasúti bank kész ezen fedezetet az 
illető ha?yett kellő időben, bfeető jutányos kölcsön utján 
folyóvá tanni, vagy pedig a biztositott tőkét sajátjából 
fedezni, mely utóbbi esetben a bank ezen tőke erejéig 
is tulajdonosa lesz a vállalatnak. Az ily kölcsönökre 

vonatkozó szerződések jelen megállapodástól, B az épít-
kezési vállalattól egészen függetlenek. 

7. Habár ez alkalommal csupán az Uj-Szász, 
Jász-Kisér s a Szajol, esetleg Szolnok, Kun-Szt.-Márton, 
szentesi, illetve h.-no.-vásárhelyi vonalok építése vétetik 
tervbe, a magy. vasúti bank készségét jelenti ki az 
előnyösnek mutatkozó kareag-, kun-hegyes-, T. burari 

innen Jász-kisér-, Jász-apáti érintésével Jász-Berényig 
vezetendő vasút létesítéséhez a kölcsönösen megállapí-
tandó föltétel k és módozatok mellett járulni. 

8. Amennyiben jelen megállapodások által Csongrád 
megye is érintetik, ennek, valamint Szentes; H.-M.-Vásár-
hely városoknak s az érdekelt vidék birtokosainak 
jelen megállapodasukhozi járulás épségben fentartatik, 
kieszközlésével alólirott alispán bizatik meg. 

9. Az előleges engedélyt Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megye közönsége s a magyar vasúti bank kéri s a 
mennyiben addig az előző pontban érintett közös meg-
állapodás létesíthető, azokkal is együttesen. Az épitési 
engedély kérése tekintettel az 1880-ik XXXI . t. c. ha-
tárózmányaira két részre osztandó: külön a Szentesig, 
s külön az innént H.-M.-Vásárhelyig vezetendő vonalra. 

10. Mihelyt ezen előzetes magállapodások kölcsö-
nösen elfogadtatnak a további teendők vitelére minden 
részről bizottság küldendő ki. 

Mikor Szentes városa megszavazta az épí-
tendő vasút költségének egy harmad részét, 
már biztunk és erősbödött hitünk megyénk 
határozata után; de minden reményünket két-
ségessé tette azon kérdés, hogy a még fede-
zetlen 2/3-ad rész épitési költségnek hol kerül 
gazdája? — mert Szentestől Szajolig az egy 
Kun-Szt.-Mártont kivéve nagyobb áldozatra 
egyik érdekeltségtől sem lehet számítani és 
Szentestől H-M.-Vásárhelyig? — No már itt 
ismerjük a gróf Károlyiak nézetét. Szegvár 
Mindszent hajlandó némi áldozatra; de H.-M.-
Vásárhely telebillélő magatartása vajmi ke-
veset enged remélni. Ugy, hogy hónapokig 
(hauem évekig) tartó alkudozás után is arra 
voltunk elkészülve, hogy a 2/3-ad épitési költ-
ségnek nincs gazdája és ha azt akarjuk, hogy 
vasutunk legyen, hát pótoljuk meg határoza-
tunkat és hozzunk a megszavazottnál nagyobb 
áldozatot. — Ily kilátások között vártuk vas-
utügyünk tovább fejlesztését; midőn a közvetlen 
érdekeltség körén kivül jön egy társulat, mely 

azt mondja, hogy ő részvényes lesz V3-ad költ-
ségig és vállalkozik a kiépítésére. Ezen vállal-
kozás a valósulás küszöbére emeli vasutügy ünket; 
mert épitési költségét Szentes, !|3-ad 
épitési költségét a társulat, a harmadik V3ad 
részét Csongrádmegye, H -M.-Vásárhely, Mind-
szent, Szegvár és Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye 
és ezen megyebeli érdekelt községek fedezendik. 
Igy tehát biztositva van az összes épitési 
költség. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye f. hó 8-án 
tartott gyűlésében megszavazta az ő rá eső 
terhet, és ha H.-M.-Vásárhely soká késik vagy 
épen nem akarná meghozni a kellő áldozatot: 
mi minden tartózkodás nélkül kimondjuk vé-
leményünkképen, hogy Szentes és a többi 
érdekeltség nem teheti függővé eljárását H -M -
Vásárhely határozatától, hanem amennyiben 
már eddig is biztositva van a Szajol-szentesi 
vonal költsége, épitünk vasutat Szentesig és 
ha érdekök a hód-mező-vásárhelyieknek, hogy 
ezen vonal nálok bekapcsoltnssék, majd azután 
ha már Szentesig kiépült a vonal, nem késnek 
meghozni az áldozatot, hogy ez továbbittassék. 

E lap mindig a mellett volt, hogy a vasút 
részvényekre építtessék; mert erősen hisszük, 
hogy itt a vasút mint vállalat is igen előnyö-
sen fogja magát kifizetni és ugy lehet, hogy 
azon összeget, mit a város kölcsönképen a vas-
utba bele fektet, a vasút jövedelméből minden 
külön teher nélkül apródonként visszatéritgeti 
és néhány év múlva, midőn már'a város vissza-
fizette a kölcsönt, mit a vasútépítés céljából 
felvett, megmarad neki a közpénztár javára 
előnyösen jövedelmező forrásul a yasutja, mely 
ha ma félmillió tőkét képvisel, 10 év múlva 
egy milliót fog képviselni. És igy a vasút 
nemcsak mint közlekedési eszköz fog hathatósan 
befolyni városunk anyagi, szellemi jólétére; 
de mint a város tulajdonát tevő nagy tőke, 
jövedelmével könnyíteni fog városunk lakossá-
gának mai közterhén. 0 

x á r c a# 
p Z E V E I \ _ S Z E R E L M E . 

— Töredék egy verses regényből. 

Te vagy az eszmény eszményképe, te 
Te vagy a halhatatlan, az örök, 
A többi váz, utánzat, rossz cserép, 
Törékeny, gyarló, sár- görörgy. 
Hiába minden. Megadom magam 
Téged másolni : nincsen arra inód, 
Az isten csak egyszer ^remekelt, 
Másodszor ő sem tud teremteni 
l jyet , minő te vagy. — Egyetlenegy 
Es kikerülhetetlen módja annak, 
Hogy rólad másolhasson bárki i s : 
Lelkébe fogni, oda s/.ivni mint 
A rózsa illatát; szemével nézni 
Mint a napot, s becsukni hirtelen^ 
Hogy ott maradj örökre és a gyarló 
Mindig csak téged téged lásson aztán 
S bebolyongja a bús vadont, az éjt, 
Elpanaszolva minden funek-fának 
Minden madárnak: ah szeretem ő t ! 

Igy voltam én. Bármerre jártam, 
Bármerre hitt el a goromba élet, 
Mely nem néz semmi érzést, semmi szentet, 
Mely elszakítja a kis gyermeket 
Az anyja keblirol, a házikótól, 
Hol élte öntudatlan örömét ; 
Mely felrángatja kedvese elől 
A térdelő ifiut s kidobja a 
Széles világba, vele lerovatni 
Kötelességét enmaga meg a 
Társadalomnak nevezett sakálok 

Bandája irányában bárhol is, 
Csak őt láttam, csak öt szerettem én. 

Lakat, nehéz lakat volt szivemen, 
Könnyebb bejutni kacsalábon forgó 
Tündérországba, mint az én szivembe 
Bejutni másnak! — S nem jutott be más. 

Mig egyszer összejöttem ő vele, 
Ütött az óra : elmondtam neki 
Mindazt, a mit régen tudott, — imádom. 
S ő mitse szólt, csak rám borúit; 
I)e én szólottam, azt zokogtam ott, 
Hogy megbocsátok az egész világnak! 
S mi lett a vége ? — Egy szép reggelen 
Hirül hozák hogy : férjhez ment a lány. 

. . . S irt, irt tovább, mig ráköszönte halkan 
Az ifjú szép nap : „jó reggelt Szevér!u 

Pokolba is! Már reggel van? No lám, 
S még alig kezdtem hozzá a levélhez. 
Eh badarság! Hiszen ha mind leiroin, 
Mind, a mit érzek, a mit gondolok: 
Itt válok múmiává 8 mutogatni 
Fognak a vásárokban, piacon; 
. I t t van, egy ember, a ki meghalt, 
S még halva is ír . . ! Tessék besétálni, 
Belépti dij — potomság — tiz garas, 
Kutyák 8 gyerekek csak féldijt fizetnek!" 
. • « A kocka eldőlt: elmegyek magam! 

Folyt, köv.) 

Ebéd Rossini-nál. 
Irta: Dumas S. 

ForditotU: 8 Z A L A Y MIKLÓS. 
Beppónak nem volt szüksége többé magyarázatra. 

Gaetano kísértete azon helyre vezette őt, hol el volt 

temetve; letérdelt a sirhalom mellett s imádkozott ba-
rátjáért. 

Midőn e szent kötelességet elvégezte, Beppo ba-
rátja sírhalma felé nyujtá tőrét s megesküdött, hogy 
halálát megbosszulja; ekkor két tölgyfa ágat metszett 
le tőrével s keresstet csinálva azt a sirhalomba dugta. 

E véreskü és e kereszt segélyével eltéveszthet-
hetlenül fel kellett ismernie újra sirt és az utat, mely 
őt oda zezette. 

A kisértet e pillanatban kétségkívül gondolá, 
hogy minden tenni valóját elvégezte Beppo f 

mert anélkül, hogy figyelembe venné azon u.at, melyen 
jöttek, egy másik utat választott a sziklákon keresztül, 
miközben néha néha visszanézett, ha váljon folytonosan 
utánna megy-é Beppo. 

A fiatal ember, ki természetfeletti erő által érezte 
magát vitetni, követte a kísértetet, hogy megkérdje tőle 
mit kelljen tennie. A kisértet eltűnt. 

Néhány pillanat múlva az ifjú vele szemközt jövő 
léptek és hangok neszét vevé észre. 

Beppo kitért az útból s egy szikla mögé rejtőzék. 
It t várakozott, hogy megtudja, kik mernek éjjel ily 
helyre jönni. 

Midőn ezek közelebb értek, női hangot vélt 
hallani. 

Nem csalódott, Az öt személyből álló csapat 
közt, mely az általa elhagyott ösvényen haladt s Gae-
tano siija felé tartott, egy nő is vol t 

A többiek barbár féle emberek voltak, kik közül 
egy fáklyát vitt, egyikök pedig Róma vidéki hegyi 
lakos módra volt öltözve, mig a többi kettő inasnak 
nézett ki. 

A nő alig 19—20 éves leány volt; fekete ruhát 
viselt arcán különös szomorúság honolt; kezében pisz-
tolyt tartott. 



Nincs baj , mely oly általános lenne, mint a tüdő-
vész, nincs betegség, mely oly könyörtetentil, ellenáll-
hatatlan erővel szerint áldozatait mint ez. Azok a hal-
vány beteges areu, beesett fénytelen szemű alakok a 
gyárhelyiségekben, meg az a rózsás arcú ifjúság a 
vagyonosabb osztály tánchelyiségében, a nyomor sa-
nyargatta éhezők és bőség párnájának henyélő gyer-
mekei, egyforma nagy kontingenst szolgáltatnak áldo-
zatokban ennek az újkori Minotaurusnak, mely köve-
telőbb, falánkabb mint a régi, mert százakkal sem éri 
be, ezrek, százezrek sőt milliók kellenek neki. Hirsch 
hosszas tapasztalatai folytán ugy találta, hogy minden 
tiz elhalt ember közül hármat a tüdővész visz a sirba, 
s a világ minden háborúi annyit nem pusztítanak el 
mint ez. 

Es evvel az óriási bajjal szemben egészen tehe-
tetlenül áll az orvos. Nincs szer a mely használna el-
lene. Hiába folyamodik Gallenus mesterségéhez, hiába 
hiába kérdi meg az ezer-jó-füvet, hiába hivja segítsé-
gül a menyet vagy a poklot, nem segítenek. Kétségbe 
esetten kell néznie, mint fogy a beteg napról napra, 
miként kisebbedik tüdeje óráról órára, s nincs hatal-
mában vétót kiáltani a balálnak, mely lassan, de célját 
sohasem tévesztő biztonsággal közeleg. 

„Meg kell előzni a bajt, nehogy kifejlődhessék," 
ebben a szabályban kulminál az egész orvosi bölcse-
ség. De hát hogyan előzzék meg, midőn keletkezését 
s okait nem ismerik. Hol veszik magokat, és hogyan 
jutnak a tüdőbe a tuberkulák, melyek a bajt közvet-
lenül előhozzák, azt nem tudja senki. Csupán a körül-
mények ismeretesek, melyek között fellépésik gyakori, 
de keletkezési mópjnk nem. Csupán azt tudjuk, hogy 
rossznl táplált emberek, vérszegények, más betegségek 
által elgyengültek, testileg kimerültek, nem kellőleg 
szellőzött helyiségekben lakók: hamarabb kapják el 
mint a szabad levegő sokat mozgó s jól táplált fiai, 
de hogy az előbbieknél, hogyan és miáltal kezdenek 
fellépni, s miért lépnek fel csak egyes rosszul táplál-
taknál vagy vérszegényeknél, másoknál ellenben nem, 
az mind ismeretlen. Más szóval, ismerjük az alkalmat, 
mely a betegségnek kedvnző, de nem magát a beteg-
séget. Ismeijük a talajt, melyen a mag megfogamzik, 
de mágát a magot nem. Tudjuk azt is, hogy mikor 
van előkészítve számára talaj, de szántatlan földön is 
megterem az árva buza. 

Azonban, ha a betegség okát kipuhatolni nem is 
lehet mindenkép, a legújabb időben tett némely tapasz-
talatok és kísérletek megmutatták legalább az irányt, 
a mely felé a további kutatásokat vezetni kell, s egy-
szersmind biztosabb eszközöket adtak azoknak keze-
ibe, a kik preventív rendszabályok által akái ják ele-
jét venni a bajnak. Az a körülmény, hogy a baj átö-
rökölhető, valamint, hogy midőn egy családban az 
egyik tagot magával ragadta, rendesen másikra, sőt 
harmadikra is rákerült a sor, arra vezetett némelyeket, 
hogy kutatásokat tegyenek a ha j ragadós volta iránt. 
Vizsgálták, hogy egyik ember nem e kaphatja el a 
másiktól, és ha igen milyen körülmények között.Vizs-
gálták, hogyan terjedhet és milyen eszközök által. 

Toussaint francia tudós orvos e célra kutyákon 
tengeri nyulakon és malacokon tett kísérletek, mely 
állatok mind nagy fogékonyságot mutatnak e betegség 
ránt. 

Teljesen egyenlően táplált állatok kétfelé zárt. 

*) Ezen cikket az „Egyetértés •'-bol vesszük át és mint kiiz-
egt'szségi szempontból nagyérdektí közleményre fölhívjuk olvasó-
ink figyelmét. Szerk. 

val a különbséggel, hogy ételökbe egyszer egy leölt 
beteg állat tüdejéből vett tuberkulákat kevert. Az ered-
mény az lett, hogy ez utóbbi csapat mind megkapta a 
bajt, s minden hizlalás mellett soványodni és rohamo-
Isan fogyni kezdett, a másik csapatnak ellenben nem 
ett semmi baja. Aztán ezen egészségesek közül ismét 
külön választott egyet, és a betegek közé csukta: rö-
vid időn megkapta a bajt az is, pusztán az együtt la-
kás, együtt élés által. A beteg állatok elpusztultak 
egytől egyig. 

Többszörösen ismételt hasonló kisérlerek által 
sikerült tehát kimutatni, hogy 1. a tüdő vész valóban 
valóban ragadós; 2. hogy együtlakás által is meglehet 
kapni, 3. hogy táplálék által is bejöhet a szervezetbe. 

Ennyit tudni már roppant nyereség. Már igy is 
az óvó rendszabályok egy egész halmazát vonhatjuk 
le, melyek talán ezreket fognak megmenteni a veszély-
től. Igy is ovakodni fogunk huzamosan egy szobában 
lakni tüdővészes emberekkel, s gonduuk lesz rá, hogy 
a tuberkulák legalább közvetlenül szervezetünkbe ne 
juthassanak. De hát mit kell tenni e végből és mennyit 
tenni elég? Elegendő a csak a beteg tüdőrészekkel 
való érintkezéstől óvakodni, vagy egyébként is fenye-
gethet baj ? Ez uj kérdés volt, melyet meg kellett 
oldani. Ezt a kérdést is kísérletek által oldották meg. 
Tüdő vészes állatoknak nem tuberkuláival, hanem tet-
szőleges testrészeivel tápláltak kutyákat. P. o. egy tü-
dővészes tehénnek nyers busából, akár combjából, 
vagy más részéből adtak a kutyáknak enni. Az ered-
mény ugyanaz lett a mi előbb; a mely kutya ilyen 
húsból csak egyszer evett, megkapta a bajt, és elve-
szett menthetetlenül. Elveszett az is, melyet később 
egy ólba csuktak vele. 

Toussaint még ennél is tovább ment. Tüdővészes 
tehenek fejével táplált egyes állatokat; elpusztultak 
ezek is. 

íme a veszély minden oldalról fenyeget. Lakás, 
étel, ital alakjában tör reánk, s ott is, a hol épen gyó-
gyulást szoktunk keresni: a tejben. Tudvalevő ugya-
nis, hogy olykor a friseu fejt tejjel próbálgatták né-
melyek gyógyítani a bajt, pedig ha nem egészséges a 
tej, az maga is veszélythozó lehet. Világos tehát, hogy 
a rosszul táplált test, a vérszegénység a betegségek 
által megfogyatkozott testi erő csak azt eszközli, hogy 
kevesebb ellenállást képes a test kifejteni, de legerő-
sebb testalkat mellett is meglehet kapni a betegséget. 

De hogyan védekezni ellene? Hogyan ellenőrizni 
a mészárszékekből hozott hust, vagy a tejes kofa által 
elárusított tejet, hogy a tüdővész fertőző anyagát ma-
gunkba ne vegyük ételeinkkel ? Igen egyszerűen. For-
raljuk fel a tejet, főzzük és süssük ki a hust jól, s 
akkor nem kell semmitől tartanunk, mert ha lett volna 
is benne eredetileg fertőző anyag, az elegendő hő mel-
lett megsemmisíttetik. Az, amit a mi konyháinkban — 
kivált pedig vendéglői konyháinkban — az úgyneve-
zett angolosan kisütött, voltakép pedig félnyersen ha-
gyott pecsenyékkel űznek valóságos veszedelem, még 
pedig nemcsak ezen betegség, de más bajok p. o. a 
galandféregre való tekintetből is. 

Nagy városokban azonban ez nem elég. Ott a 
hatóságnak kötelessége szivén hordani a szegényebb 
nép ügyét, mely értelmi tehetségénél fogva magát vé-
deni képtelen. Itt meg kell vizsgáltatni koronként az 
egyes tejárusitók tehén állományát, nincs e benne tü-
dővészes darab, de meg kell vizsgáltatni a vásárra 
felhajtott marhákat is, nehogy ilyen kerüljön a vágó 
hidra. Beteges elcsenevészet ritka kinézése már mesz-
sziről gyanússá teszi az ilyen állatot. 

kell követni e tekintetben mindent, legkivált az által, 
hogy felvilágosítjuk a fenyegető veszély felől. Tudtára 
kell adni a módot, mely által a bajtól menekülhet, 
vagy inkább meg kell magyarázni, hogy mily alakban 
fenyeget a veszély, tehát mitől kell óvakodni. Hiszen 
arról van a szó, hogy versenytérre való kimenetelnél 
miféle rendet kell tartani, vagy csak arról is, hogy 
valakinek az elveszett ölebe milyen volt és milyen 
névre hallgat a kapitányság kifogyhatatlan a plakátok 
körömfont kacskaringós körmondataiban. Vájjon ezrek-
nek testi épsége — vagy mondjuk csak egyetlen egy 
embernek testi épsége is, kit ily módon meg lehetne 
menteni a bajtól nem érdemelne meg akár ezrekre 
menő plakátot ? 

De hát nálunk legeslegutolsó kérdés a közegész-
ség. Az, hogy az országos közegészségi tanács összes 
kiadásai esztendőnként 1800 frtra rúgnak (a lovakra 
az alatt harmadfél milliót költünk) mutatja, hogy mily 
fontosságot tulajdonítanak nálunk a közegészségnek. 
Az, hogy akár plakátok, akár népszerűen irott füze-
tecskék ingyenes szétosztása által figyelmeztettük az 
embereket a b a j r a : a lehető legkevesebb mit e tekin-
tetben tenni kötelesség. — Sokkal többel tartozunk a 
salus reibuplicae legnagyobb parancsának. Tartozunk 
avval is, hogy lehetőleg enyhülést nyujtsunk annak, a 
ki a bajba már belé esett. S gyakori esetek amellett 
bizonyítanak, hogy a mily gyógyithatlan is a baj ki-
fejlett stádiumában, nem lehetetlen teljes kifejlődését 
megakadályozni, ha ideje korán látunk hozzá. S ehhez 
különösen tiszta meleg, nedves levegő szükséges, nö-
vénynek közelében. 

Világ folyása. 

A két inasnak mindegyik egy puskával s pár 
pisztolylyal volt felfegyverkezve. 

Sem a hegyi lakos, sem a vezető nem volt fel-
fegyverkezve. 

Midőn néhány lépésnyire értek azon helyhez, hol 
Beppo rejtőzött, a kis csapat megállott. 

A fiatal nő vonakodott tovább menni. 
— Szerencsétlen, — mondá azon paraszthoz, ki 

a kis csapat vezetőjének tünt föl, — azért egyeztem 
bele, hogy követlek; mert megígérted, hogy elvezetsz 
oda, hol testvérem, van; nos már két órája megyünk, 
hol van ő ? 

— Legyen türelemmel signora, — viszonzá a 
férfi, — nemsokára helyszínén leszünk. 

S körültekintett, mintha mennkülési utat keresne. 
— Jusson eszedbe mit mondtam neked, — szólt 

a leány szilárd hangou, pisztolyát ezen ember mellének 
szegezve, — ha szökni próbálsz, halál fia vagy. 

— O h ! eszemben sincs, signora, — mondá a férfi. 
Azonban nyugtalan mozdulatai meghazudtolák 

szavait. 
— Ha félrelép csak egyet is, öljétek meg, — 

szólt a leány a két szolgához. 
— De hol vannak hát, hol vannak ők ? mormogá 

a vezető kétségbe esve. 
— Igen, hiányzanak társaid, — mondá a leány. 

Figyelj ide, nemcsak akkor leszesz halál fia, ha szökni 
próbálsz hanem akkor is, ha nem felelsz. Te Rómába 
jöttél s e levelet hoztad nekem testvéremtől; ő fogoly 
volt. A rablók húszezer talléra tették váltság pénzét; 
tizezeret neked kellett kézbeskni s a tízezer nálad is 
van ; tizezeret pedig három napi határidő alatt kellett 
elhozni valakinek, kit nem ijeszthettek el társaid s e 
valakinek akkor testvéremet élve és sértetlenül kellett 

átszolgáltatni. Ez én vagyok; itt van a tízezer tallér. 
Hol van fivérem ? 

Ez utóbbi szavak következtében Beppo mindent 
megértett, előlépett rejtekhelyéből s egyenesen a csapat 
felé ment. 

A fiatal nő azt hitte, hogy megrohanás szándé-
koltatik s anélkül, hogy legkevésbbé is megrettenn1 

látszott volna, fenyegető mozdulatot tett a rabló felé. 
De Beppo kinyujtá kezét s szólt: 
— Kegyed Romanoli Bettina, Gaetano Iloinanoli 

nővére, nemde? 
— Igen, feleié a fiatal hölgy; aztán figyelmesen 

nézve rá hozzátevé: s ön, Scamozza Beppo ? 
— Ah' igen kedves hölgy, Botognából jövök, 

azon reményben, hogy ínég jókor érkezek parátomnak 
segélyére., 

— En pedig Rómából jövök az összeg hátralevő 
részével, melyet a rablók, kik őt elfogták, követeltek. 
Ezen embernek, ki a felét elhozta, a porta-rossa-i fo-
gadóban kellett engem várnia, hogy a másik felét is 
átvegye; de mielőtt azt átadtam volna neki, követeltem, 
hogy szóigáltassák által fivéremet; ekkor felajánlá ma-
gát, hogy elvezet oda, hol Gaetano várakozik r ám; én 
beleegyeztem, de meghagytam e két hü szolgának is? 
hogy kövessenek engem. Már két órája kóborgunk e 
hegységben; végre megállapodtam, meggyőződvén, 
hogy ez az ember megcsal bennünket. 

— Jó, a legszigorúbban őrködjetek ezen ember 
felett, — mondá Beppo a két szolgának. 

Ekkor Bettinához fordulva szólt: 
— En vezetője leendek kegyednek, bizik bennem ? 
— Nem legjobb barátja ön fivéremnek? szólt 

Bettina kezét, nyujtvá Bepponak. 
— Menjünk, — mondá ez. 

(Folyt, köv.) 

Dulcigno még mindig nincs átadva Mon-
tenegrónak, s igy a keleti keidés mé^ mindig 
napi renden van és ki tudja meddig marad 
még napi renden; mert az albánok végső' le-
heletig el vannak határozva védeni a berlini 
conferencia által Montenegrónak itélt tartomány 
részeket ugy annyira, hogy még Törökország 
hadihajójáról sem engednek Dnlcigno határán 
a száraz földre lépni senkit. Az albán nép 
mindössze 1 */2 milliót számlál és elég merész 
szembe nézni egész Európával és megtagadni 
végrehajtását annak, mit a hatalmas Angol- és 
Oroszország követelnek. — Ez a honszeretet és 
nemzeti önérzet dicső példája, —• sok nagyobb 
nemzet okulhatna belőle, hogy mily erő van 
ebben. Görögország szintén nem kapta meg^ 
mit Törökország testéből neki ítéltek. Thessza-
lia és Epirus még mindig Törökország birto-
kában van és hasztalan fegyverkezik Görög-
ország, a török ri sem hederít, azt mondja, 
hogy: ha oda Ítélték; hát jere és vedd el. 
Törökország fegyveres erejét oda becsülik a 
lapok, hogy képes volna egyszerre nemcsak 
Görögországgal, de bármelyik európai hata-
lommal háborút viselni — Es míg igy áll 
Törökország hadi ereje, addig csak papíron 
marad az osztozkodás politikájának elve és ez 
nem fog érvényesülni Gladstone ur hiába dü-
höng Törökország ellen, ennek nem romlik, 
hanem javul az egészsége. Az öreg Gladstone-
ról azonban azt hiszik, hogy aligha ép az 
elméje és ez csak szerencse Törökországra nézve. 

A legközelebbi napok egyik legnagyobb 
politikai eseményét az amerikai egyesült álla-
mok köztársasági elnök választása képezi. F. 
hó 3-áu dőlt el az elnök választás sorsa. El-
nökké Garfield választatott meg, kiről eddig 
Európa alig tudott valamit, mint hogy a pol-
gárháborúban részt vett és ekkor tábornok 

. » 
lett. Nincs fényes családi múltja, egysseru 
családból származott és most egy világrész 
népének feje és az egyszerű polgár ember na-
gyobb hatalommal bir, mint a föld bármelyik 
bíborban született császárja 

Oroszországról alig hallani valamit, mint-
hogy Sándor cár halálán van, hogy elméje 
megbomlott és fiának adja át Oroszország kor-
mányzatát O felségének nagyon lelkére esett 
a nihilisták vakmerősége. A nihilista merénylők 
közül most 18-an állanak a törvényszék előtt, 
hogy mire dönti el sorsukat az orosz önkény 
dictálta igazság, kiv incsian néznek eléje 

Érdekes és közbeszéd tárgyát képezi Hüb-
ner báró osztrák delegátusnak a delegatióbau 
mondott, beszéde, mely oktatásul akar szolgálni 
az osztrák, orosz, német császároknak, hogy 
ezek vonják el figyelmüket a keleti kérdésről 
és egyesüljenek egy szent szövetségre a francia 
köztársasági szellemnek e három hatalom or-
szágában leendő elterjedése ellen Szegény 
Ilübncr ur! mintha az ige és eszme terjedését 
az ily szent szövetség megakadályozná. Nyom-
játok a tüzet, ha nyilast lel, annál erősebben 
tör az ki. 

A magyar politikai élet egyik legjelenté-
kenyebb napi eseményét képezi ma br. Si-monyi L sr.osna 1< képviselői állásról 
történt lemondása. Simon) i választóihoz irt 
nagyérdekü levelében azt mondja, hogy nincs 
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jávai. E pártban, ugy mond, nincs összetartás, 
mint van a 48-as pártban és épen azért nem 
lehet!|bizni az egyesült ellenzék jövőjében. 

Fölemiitjük még, hogy Franciaországban 
most hajtják végre a márciusi rendeleteket, 
melyek a jezsuitákat és szerzeteseket kitiltják 
Franciaországból. A szerzetesek legnagyobb 
részét erőszakkal kell kivezetni celláikból és 
tiltakoznak a római pápa nevében; de hiába, 
a köztársaság szabad szelleme nem törődik a 
római pápa átkozódásával. 

Az ir mozgalmak szintén mindig nagyobb 
nagyobb"mérvet öltenek. Az ir agitálók közül 
többeket elfogtak és törvényszék elé állították; 
de ezzel az ir követelések nem lesznek kielé-
gítve. 

F e l h í v á s 
Szentes város előretör ekvo polgáraihoz ! 

Mielőtt ezen, a szentesi igen tisztelt közönséghez 
intézett feleivás tulajdonképeni tárgyát előadnám, ki 
kell jelentenem, hogy ezen felhívást a szentesi polgári, 
iparos és gazdasági kör választmányának megbízásából 
a tisztelt közönséghez intézem ; tehát nem csekély sze-
mélyiségem, hanem egy testtüet szól a tisztelt közön-
séghez, azon testület, mely hivatva van városunk ipa-
rosait és gazdálkodóit tömöríteni s erős kézzel hozzá 
látni a szellemi, erkölcsi s anyagi jólét emeléséhez, 
mely jólétet s megelégedést mai nap sok családnál 
hiába keresünk. 

A szentesi polgári, iparos és gazdasági körnek f. 
évi sept. 2ü-án tartott közgyűlésén elfogadtatott a vá-
lasztmány azon tervezete, mely szerint lehetséges volna 
a kör részére házat szerezni, üzen tervezet a követ-
kező : 

Mindenek előtt 3000 ft. összeg ssukségeltetvén 
egy a kör igényeinek megfelelő ház szerzésére, ezen 
3000 frtnyi összeg erejéig 300 drb. 10 frtos névértékű 
részvény bocsáttatik ki, mely részvények vevőik által 
f. november hó l-jétől kezdve 10 hónap alatt egyenlő, 
vagyis 1 frtos havi részletekben betizetve lennének. 
Az ekként befizetett részvények 10 év alatt lennének 
visszaváltandók ugy, hogy mindén évben 30 db. rész-
vény sorsoltatnék ki teljes értékben, melyek után utó-
lagosan 5% kamat fizettetnék. Minden részletfizetés után 
a vevő ideiglenes nyugtát kap, melyben a részvény-
jegyek száma s a befizetett összeg pontosan be lesz 
vezetve, s ha a részvény teljes értéke be lesz fizetve, 
akkor a részvényes a tulajdonképeni részvény birto-
kába lép. 

íme, 300 részvény eladása forog itt szóban. A 
tervezet oly egyszerű és világos, hogy ahoz bővebb 
magyarázat nem szükséges. De ahoz igenis fér a szó, 
miért törekszik az egylet házat venni. 

Legelőször is szükségesnek tartom kiemelni, hogy 
egyletünknek hármas céljához képest három szakosz-
tálya van, u. m. ipari, gazdasági és közmivelödési. 

Az ipari szakoszsály tagjai az iparosok és azok, 
kik az iparügy érdekében — habár nem iparosok — 
szintén közreműködni kívánnak. Az magától értetik, 
hogy ezen szakosztály összes működése az iparügyre 
vonatkozik. Ki tudná röviden előszámlálni mindazon 
nyomasztó körülményeket, melyek a hazai iparosok 
helyzetét napról napra aggasztóbbá teszik? Nemcsak 
külföldi gyárak s iparosok, hanem hazai kontárok is 
élősködnek azok kárára, kik iparágukat tökéletesen 
értik. S minthogy az iparosok nem csoportosulnak s 
közösen nein tanácskoznak a közös bajok elhárításáról, 
továbbá az egyes iparágakhoz szükséges anyagok ju-
tányosabb s nagy mennyiségben való beszerzéséről, a 
mi nemcsak egy, hanem az összes iparágak közös ér-
deke, azért nemcsak hogy nem boldogulnak, hanem 
évről évre sanyarúbb helyzetbejutnak; s ezen szomorú 
állapot mindaddig fog tartani, mig az iparosok be nem 
látják, hogy 400 omber összetett vállal többet tehet, 
mint 20 vagy 50, fő,kép ha mindegyik saját feje után 
akar járni. 

Kik tartoznak a gazdászati szakosztályba s mi 
ennek a hivatása? 

Ezen szakosztályba tartoznak a gazdálkodók. 
Ezeknek nagy része mai napig azt hiszi, hogy iskolai 
ismeretekre épen nincs szükségök,mert hiszen paraszt-
munkához nem kell tudomány. Bizony nagyon* sajnos 
do.'og, hogy igy gondolkozik a gazdálkodók legnagyobb 
része, s a kik hivatva volnának az illetőket jobb útra 
téríteni, azok asztal alá dugják a tudomány mécsét. 
Uerlig alig akad valaki a józanul gondolkodók közt, 
ki uem tartaná szükségesnek az eddig dívó gazdálko-
kodási rendszer javítását. A legtöbb gazdálkodó tudja 
ugyan megmondani, hány köböllel tetmettjneki az.idén 
több vagy kevesebb gabonája mint tavaly, de a gaz-
dálkodás és háztartás főkellékét, minden dolog .lelkét; 
a rendet mégsem ismeri, azt t. i. mennyi éven kint az 
utolsó krajcárig a bevétel, mennyi a kiadás, s mennyi 
az ebből eredő haszon vagy deficit, tehát hány per-
centet hozott a föld mint tőke, ha a szomszéd földje eladó, 
azt minden áron meg kell venni bármily nagy kamatú pénz 
melllett — mert meg kell jegyeznem, hogy az uzsora ala-
komban még mindig erős lábon áll; — j ö n egy-két silány 
esztendő dobra ütik az atyafi összes birtokát s leggyakrab-
banaz uzsorás birtokába megy át. Itt nem marad egyébb 

natra, mint mezőgazdasági hitelszövetkezeteket alapi-
tani, melyeknél a gazda évenkint csak egyszer, legfel-
jebb kétszer törlesztené az adósságát s olcsóbb ka-
matláb mellett pénzhez jutna. A ki erről bővebben 
akar valamit tudni, olvassa el az általam ajánlott 
„Magyar Föld a című közgazdasági napilap oktoberi 
számait. Hát marhatenyésztésünk hogy áll? Bizony a 
legsilányabbul, mert a gazdálkodók nem fontolják meg, 
hogy a marhatenyésztés a foldmivelés ikertestvére. 
Minél jobb marhaállománynyal rendelkezünk, annál 
johb a kivitel, annál jobb a helyben nyújtott marha-
hús, de jobb a jól tartott marhák bőre is mint ipar-
cikk, tehát magasabb áru is. Tudunk-e valamit tejszö -
vetkezetről, melyek célja abban áll, hogy mig egyrész-
ről a tehénbirtokosok a tejet jobban tudják értékesí-
teni, másrészről a fogyasztó közönség a nap minden 
órájában egészséges tejjel, sajttal és vajjal látható el s 
nem kénytelen a hamisitottt és egészségtelen piaci mos-
lékot tej gyanánt megvenni ? Hosszú cikksorozatot 
kellene irni, ha minden teendőt a gazdálkodás terén 
világításba akarnék hozni; de elég legyen annyit meg-
jegyezni, hogy a gazdálkodás cél és okszerűbb veze-
tése végett a gazdálkodóknak tömörülni kell s a 
mai szomorú helyzet javításáról gondoskodni. Ez az 
egyhti gazdasági szakosztály feladata. 

Végre mire van hivatva a közmivelödési szakosz-
tály ? 

A közmivelödési szakosztályba tartoznak a köz-
és magán hivatalnokok, lelkészek, tanitók, szóval a szel-
lemi munkások, kik az összes egyleti ügyeknek min-
tegy vezetői. Ezen szakosztály arra van hivatva, hogy 
mint szellemileg képzettebb az egyleti működésnek 
irányt adjon, mindakét egyleti szakosztályt az ipar 
és gazdaság terén felmerülő javítások-, újítások- és ta-
lálmányokra figyelmeztetni, s az egyletben a társadalmi 
összhangzat megteremtésén és megszilárdításán fára-
dozzék. 

Ilyen cél lebeg a szentesi polgári-, iparos és gaz-
dasági kör előtt, s ezen cél elérésére az egyletnek 
először oly helyiségre van szüksége, mely elég tágas 
lenne a három szakosztály önnálló működésére s mely 
egyúttal mintegy összetartó kapocs lenne az egyes 
tagok közt. Példa erre a kaszinói testület és a csiz-
madia társulat, mely két eggesület nem egyszer bom-
lásnak indult volna, ha a tagokat a közös ház nem 
tartaná össze. Es ha ily nemes törekvésre Szentes vá-
ros közönsége szemet huny: ha a szellemi munkások, 
a kereskedők, iparosok és gazdálkodók — kik egy-
másra vannak utalva — egymást e szép törekvésben 
nem támogatják: akkor kihalt bennök a jobb érzés, 
akkor hiába kardoskodnak bármily politikai elv mel-
lett, mert önmunkálkodás a jólét első föltétele. 

Ezek után az egyleti választmány bátran fordul-
hat városunk mindazon polgáraihoz, kik a nemes esz-
méknek hódolva azok megvalósításában is készek lesz-
nek az egyletet segíteni. A választmány nem ajándékba 
kéri a pénzt, hanem elölegképen törvényes kamat mel-
lett, s a kinek csak némileg biztos jövedelme van, azt 
hiszem, nem fogja a kínálkozó alkalmat elutasítani, 
hanem tehetsége szerint, támogatni fogja e nemes cél 
elérésében. 

Ezen a választmány megbízásából irt soraimat a 
minden jóra törekvő s haladni iparkodó polgárok be-
cses figyelmükbe ajánlom. 

Szentes, 1880. nov. 10. 
Balázsovits Norbert, 

egy1- jegyző. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Állami f e l ü g y e l e t alá lettek véve a 

Bökény-Mindszent tiszaszabályozási társulati 
gátak A kormány 300 ezer forintot utalt ki a 
folyam mérnökség rendelkezése alá a gátak 
védképes állapotba leendő helyezésével járó 
munka költségeinek fedezésére. — Mint mond-
ják, a 300 ezer frt azonnal ki fog rovatni a 
társulati tagokra és még a jövő évben be is 
fog hajtatni 300 ezer írtból esik minden hold 
réti földre 15 frt, ha ez kirovatík, el lehet érte 
adni a réti földek legnagyobb részét Ide jut-
tatta a társulatot Stammer ur kormánybiz-
tossága Jövőre e tárgyra vissza térünk. 

— H é t f ő n , f. hó 15-én, városi közgyűlés lesz, 
melynek érdekesebb tárgya az aljegyző választás leend. 
Mint előre látni lehet, aljegyzőül Szakái Mihály fog 
megválasztatni. Benne miudenesetre tehetséges embert 
nyer ezen hivatal. 

— Stammer Sándor ur, mint nekünk Pestről 
irják, kormány biztosi állásától leendő fölmentése végett, 
beadta kérelmét a kormányhoz. 

— M e g y e i képviselőkül megválasztattak az első 
tízedben : Bányai József, Burián Lajos, dr. Lábas Endre, 
Abaflfv Zsigmond, Szathmáry Ede, Kalp. Szabó Ferenc. 
A 11-ik. tizedben megválasztattak: Páhi Sándor, Soós 
Antal, Sarkadi Nagy Mihály, Kovács János, Murvai 
János és Kunos András; a 111-ik tizedben: Pataki 
József, Babos Bálint, Fekete János, Bálint József, Kátai 
Pál, János : a IV-ik tizedben: Pásztor József, Pataki 
Imre, If j . Temesváry Antal, Gyulai Sándor, Józsa 
György urak. Érdekesnek látjuk följegyezni, hogy ezen 

választásnál mindazok lettek megválasstva, kik az elő-
legesen tartott értekezleteken ki jeleitettek. 

— P a p v á l a s z t á s iránt kezd az érdeklődés 
mind jobban jobban hullámzani. Az esperesi hivatal 
részéről a választási idő f. hó 21. és következő napjaira 
tűzetett ki. Az egyházmegye részéről ellenőrző bizott-
sági tagokul nt. Miklovic Bálint hőd-mező-vásárhelyi 
lelkész és Kovács Ferenc egyházmegyei világi tanács-
biró ur küldetett ki. A pártküzdelem is kibontá zász-
laját. Mult vasárnap Szeder János urnái értekezlet tar-
tatott és jelöltül tiszteletes Marjai Péter ur kiáltatott ki 
egyhangúlag. Geröc ur pártja a felső párton F . Tóth 
Ferenc házánál tart vasárnap délután 2 órakor értekez-
letet. A küzdelem előre láthatólag erős lesz és pedig a 
nevezett két jelölt és Pólya Ferenc tanár ur között, 
kinek szintén szép pártja van. 

— A Gerőc párti, ref. egyház községi tagok 
felkéretnek, hogy Fábián Tóth Ferenc felsőpárti há-
zánál, vasárnap f. hó 14-én délután 2 órakor tartandó 
értekezletre minél számosabban megjelenni szívesked-
jenek. Több Gerőc-párti. 

— A szentesi műkedvelők egyesülete 
megalakult. A megalakulási határozatot a f. hó 8-án 
tartott gyűlés mondá ki s egyszersmind megalakította 
ideiglenesen a választmányt is. Az alapszabályok el-
készítésére kiküldött öt tagú bizottség már annyira ha-
ladt munkálatával, hogy rövid idő múlva a közgyűlés 
elé terjesztheti a kész alapszabályokat. — Az ideigle-
nesen megalakított választmány is megkezdte működé-
sét s elkészíti a téli saison alatt rendezendő mulatságok 
programmját. Műkedvelői színielőadást, felolvasási- \ 
tánc- és zene-estélyeket fog rendezni. 

— A műkedvelői egyesület bálja f. hó 25-én 
lesz. E bálba a szomszéd vidékről is sokan készülnek. 
A bál rendezők mindent megtesznek a bál sikeréért. 

— L a p u n k mult számának széthordásánál némi 
késedelem volt lapkihordónk betegsége miatt, miért is 
szives elnézését kérjük t. előfizetőinknél. 

— A s z á n t ó - v e t o géppel a próba a városi 
téglaháznál f. hó 17-én délután 2 órakor lesz meg-
tartva. 

— A marha felfúvódása ellen egy tapasz-
talt állatorvos a következő szert ajánlja, mely neki 30 
évi gyakorlata alatt a lehető legjobb szolgálatokat tette. 
Két-három fokhagymát apróra kell vágni s két-három 
liter tejben megfőzni, aztáz e tejet megszűrve, agyag-
edényben az éleskamrába elhelyezni. Minél tovább áll 
e folyadék, annál erösebb a hatása, valószínűleg a be-
állott savanyodás következtében. E szer használat ese-
tén XU—Va literkint adandó be a beteg állatnak, s 20—30 
percnyi időközben ismételhetjük az adagot, addig, mig 
az állat teljesen meg nem gyógyult. Az olyan állatok-
nál, melyeknek gyenge emésztésük van, s ez okból 
könnyen ki vannak téve a felfúvódás veszélyének, ennek 
elejét vehetjük, ha naponkint kétszer egy-egy kis 
Vto—% liternyi — adagot adunk be nekik e szerből. 
Allganban, hol a zord és ködös idő folytán e betegség 
igen gyakori, e szer használata általánosan el van ter-
jedve, s valóságos jótéteménynek bizcnyult. 

— Amerikaisan és angolosan. Egy angol: 
„Szinte hihetetlen; hogy jutottam én feleséghez. Kéj-
utazást teszek egyszer Konstantinápolvba, s közvetlenül 
a serail fala előtt hajókázok el, midőn egyszerre meg-
nyílik az ablak, s egy nehéz zsákot közvetlenül hajóm 
előtt dobnak a tengerbe. Szerencsére kihalásztuk. De 
képzelje bámulatomat, midőn a zsákot kibontjuk, talál-
tunk benne egy hölgyet, ki bár halavány volt az ijedt-
ségtől, de gyönyörű. Meggyőző szavakkal mondta el, 
hogy ártatlanul lett féltékeny rá a szultán, halálra 
ítélte, s nekem köszönheté megszabadulását. Minthogy 
elég jó körülmények között éltem, s a nő bebizonyitá, 
hogy jó családból származott, elvettem feleségül. Hát 
nem nagyszerű ?a — Az amerikai: „Ez még semmi 
ahoz, mint lettem én a halandók legboidogabbika. 
Egyszer uszóruhámban fürdöm a Hudsonban, midőn 
egyik parti ház kigvulad. Mialatt én igyekszem, hogy 
partra vergődjem ruháimért, megérkezik egy uj óriási 
gözfecskendő, s nagy sietségemben ép oda ju tok , hova 
a fecskendő széles viz-szivóját lebocsátá. Egy hirtelen 
taszítás, lökés, borzasztó szorítás! — mely minden 
csontomat összerobogtatá, s a másik pillanatban önkí-
vületben repülök két emeletnyi magasságban egyenesen 
egy hölgv karjai közé, ki már égő ruhákkal állott la-
kása ablakában, és segítségért jajveszékelt. Az a víz-
sugár, mely engem fölröpített, eloltá ugyan a lángokat, 
de a szerencsétlen a meglepetéstől elájult. De mielőtt 
ezt tehette volna, volt bennem annyi lélekjelenlét, hogy 
megkérdezhettem tőle: „Akar-e örökre az enyém leuni 
kisasszony ?u mire ő elhaló hangon felelt: „Igen, 
örökre — aztán erőtlenül omlott karjaim közé. Mi-
dőn a formalitásokon tid voltunk, megtudtam, hogy 5 
független és 20 millió dollár örököse, a mely vagyont 
kezével együtt átadott nekem, megmentőjének. Igy 
jutottam én a feleségemhez!" 

— Párviadal. Mult vásárnak a Hanau mellett 
való erdőben pisztolypárbaj volt Gokkchmidt törvény-
széki tisztviselő és báró Kaphengst hadnagy közt. 
Goldschmidt első fogásra keresztül lőtte a báró mel-
lét, kinek fölgyógyulása kétséges. Mint mondják, azért 
hitta ki a bárót, mert ez az ő (Goldschmidt) zsidó 
hitvallása fölött becsmérőleg nyilatkozott. 



egvhangulag kimondá rosszaló ítéletét Stammer Sándor 
urnák kormánybiztosi működése felett és fólir elmozdí-
tása végett a kormányhoz. 

— A 48-as kör a céhháznál 60 kros beléptidij 
mrllett f. hó 21-én bálát fog tartani, melyre a rende-

hivattak. 
— Borzasztó földrengés volt f. hó 9-én reggel 

Zágrábban, a horvát fővárosban, több mint 500 ház 
összedőlt és alig van ház, mely meg nem sérült volna. 
E földrengés gyenge jelét nálunk is többen észlelték. 

Szoboszlai Szabó Ferenc II. t . 464. sz. a. lakos, a 
Derekegyház oldali tanyájára jószágot vállal teleltetésre. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 
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H i r d e t m é n y . 
A városi nagy vendéglő épületében levő, 

Szentes város tulajdonát tevő e g y mészár -
széki helyiség 18*1. jan 1-től 1876-ik év 
dec végéig terjedő időre, f. év nov hó 24-én 
délelőtt 9 órakor a városi tanácsteremben nyil-
vános árverésen haszonbérbe fog kiadatni 

Az árverési föltételek addig is alólirtnál 
megtekinthetők. 

Szentes, 1880. nov. 12-én. 
S i m a F e r e n o , 

tanácsnok 

H i r d e t é s . 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város haszonvételi jogához íartozó 

tiszai rakpart és cölöp helypénzszedéfei 
j o g f. 1881. jan. 1-től l«86-ik év december 
végéig, tehát 6 évre, f. hó 24-én délelőtt 10 
órakor a városi tanácsteremben nyilvános ár-
verésen haszonbérbe fog adatni. 

Az árverési föltételek és a helypénzszedés 
árszabályzata addig is alólirtnál megtekint-
hetők. 

Szentes, 1880. nov. 12-én. 
S i m a F e r e n o , 

tanácsnok 

• lugjobb pi.stoly nem li a •=«-ft&l, hanem találhatunk. Hogy BIOB) an jó lövlaz leheaaflnk, le Elább e p iszto ly árnak hároroeaoroeát, caak •aeire ia, kellene kiadnunk. • Gasgenanl-rasainafóle ttj-lég-pfcítoly 
IK.Blatt uiellLtt.13i.iif übt' i i ) , . lkaimat t i /ajt .»rr», ívtR•aob&b-m 

és lőszerre r . l ó ki&d&a nrtlkül, jó p i s i t ]ytövé«z l.i.enHüuk 
Ezen kitunó, éa pyakc.rl .tr* >g • •n alkalniao, ft tfyver nem durran 
1& méternyi tévolaApr., velfla hujtlat még oly erOvel ad, h ey . ny . 
pl. egy deazk iba ,6 mm. mt ternyi uiéiya^gig jnt, v*tiy a g o l y ó egy m»dur_ 
képeamegö ln i . Am.'RtöltéeDÍgy'4)f - .g4saal é« igen kAnyen végbevihetu. 
E g y é a u g y a u a i o n u y i l l O O >-nél tö!-ba«or liaszn&.ható. A ^aftmoaelőállítja, 
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A. löazart.tkantáa majdnem he lyreá l l í t ja a joaatoly kiadftai köl tségeket . Máili lá-
tok utánvétel • . . lOíiaetésl utján tör ténhetnek; a gyár jStáíláat nyújt. 

Ezennel van szerencsém a nagy-
érdemű közönségnek tudomására hozni, 
hogy az 

őszi és téli idényre 
legújabb divat szerint készült — 

plns. bársony, és filo KALAPOK, 
valamint magyar fe lkötök , dek l ik 
éfc hajak a legnagyobb választékban, 
és legjutányo-abb árak mellett szol-
gálhatok. 

Továbbá bátorkodom mé<j a t. 
közönségnek tudomására hozni, hogy 
p^ zéroz » és gnvréroz-' gépeimmel 
bármely időben is, a t. közönség be-
cses megrendeléseit pontosan eszközlöm. 

A nagyérdemű közönség becses 
pártfogj, c-ít kérve vagyok alázatos 
szolgájoi 

Oroflzmann Adolfné, 
divatárusnő. 

Üzlethelyiség uri utca Izsóné-féle ház 

Minden kiállitáson az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. \ 

Brogle J. és MttUer 
g é p - és rosta-lemez gyá ra 

Budapesten 
a mareri t -hid k ö z e l é b e n k é s z í t 

Tr ieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trienr h e n g e r e k e t malmok siámára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgép* kszámára. 
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O t é v i i ó t á l l á a m e l l e t t ! ! 

H I R D E T É S . 
Alulírottnak van szerencsije a nagyérdemű hely-

beli és vidéki közönségééi, és mindenféle a varró-
szakban való iparosokkal, u. in. szabó, cipész, s/.ij-
gyártó stb. tudni, hogy a legjobb hirben álló cégnek 

udvari varrógép szállítónak Budapestről 
varrópép fiók-raktárát a legnagyobb választékban be-
rendeztem, annálfogva nálam e g y e d ü l a v a l ó d i 
Howe, Anker, Singer, Wehler és Wilaon 
v a r r ó g é p e k , valamint c i l i nde r g é p e k a/, eredeti 
gyári árban jótállás és r é s z l e t f i z e t é s mellett kap-

Továbbá bátor vagyok a nagyérdemű közönség-
nek tudomására hozni, h o g y ép ugy mint eddig, ezen-
túl is mindennemű fétfi öltönyök elkészítését elválla-
lok, ugy szinte nálam minta szerint a kelme kiválaszt-
ható és leggyorsabban elkészíthető. 

^ t'^ví^ liátor vagyok ezen hirdetésemet figyelembe 
ijWjjU j }' ^ A V ^ t ^ ^ H f ^ . vagyok alázattal 

" GROSZKAN ADOLF, 
7 S W S W j S ^ J s X . : férfi szabó. 

Raktára a Marozsi-féle házban, az evaguelikus 
templom átellen. 

Minden fai varrógép esrygyes részei, olaj stb 

Első legrégibb, legnagyobb és legolcsóbb 

V A R R Ó G É P R A K T Á R 
Felsenburg Benedek órásnál 

Szentesen, főutoa az evang. egyház épületében. 

Ajánlom dúsan berendezett raktáromat mindennemű v a l ó d i eredet i v a r r ó g é p e k b ő l u. m 

Hove, Singer Weeler, és Wilson, Anger kézi stb., 
melyeket heti, havi, vagy negyedévi részletfizetés mellett, 5 évi jótállással szolgál tatok ki. 

Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varr&gépek bármily rövid időre jutányos dij mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ajakkal becseréltetnek. Minden a géphez meg-
kívántató rész jutányosán nálam megszerezhető, 

Valamint mindennemű Ó R Á K A T , úgymint: 

arany és esüst zsebórik, 
inga, ébresztő, zene, párisi, és mindenféle fali órákat havi részlet törlesztés 1 évi Jótállás mellett 

kiszolgáltatok. 
Mindenféle javítások gyorsan, pontosan s jutányosán eszközöltetnek 

Szives pártfogást kér tisztelettel 

F E L S E N B U R G B E N E D E K , órás. 

Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




