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I 

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

Öt cikk.) 
III. 

A társadalom különböző elemekből áll, 
melyek együtt véve egy nagy egészet képez-
nek A különböző elemek: kormányzók, tör-
vényhozók és alattvalók, hivatalnokok, föld-
mi velők, fegyverviselők, tudomány, közművelő-
dés terjesztők, iparűzők s egyéb osztályok, melyek 
mechanicus összeköttetésben vannak egymással, s 
közös hivatásuk együtt hatva munkálni a köz-
jót s virágzásra emelni a nagy egész életét. 
A társadalom lüktető ere, mozga'ó ereje, a ta-
" k közerkölesisége, minél tisztább vér pezseg 

érben, minél hatalmasabb e mozgató erő, 
1 egészségesebb a társadalom, annál na-

gyobb sikerrel haladhat célja felé, él, virágzik 
s eléri a közboldogságot Vajmi kívánatos azért, 
hogy a társadalom minden osztálya tündököljék 
tiszta erkölcsiséggel, mert csak igy lehet hasz-
nos eszköz ama nagy gépezetben, melyre nagy 
feladat vár 

Társadalom e nagy gépezetnek egyik ha-
t a l m a s , mondhatnám legfontosabb szellemi or-
gánumát. a sajtó ,̂ képezi. Ezen cikkemben erről 
fogok szólani. 

Nemzetünk 4H—49-iki önvédelmi harcának, 
apáink kiomlott vérének egyik legáldásosabb 
gyümölcse a sajtó szabadság. Nyelvében, iro-
dalmában. tiszta erkölcsében él a nemzet, tud-
ták ezt vezérférfiaink, s ezért követeltek egy 
elnvomott nemzet számára, bátor polgári vére 
hullásának zsoldjában, sajtó szabadságot. S csak-
ugyan be kell ismernünk e nemes intézmény 
üdvös működését, s áldásos hatását szellemi 
életünk mezején Az elnyomattatás szomorú 
kora alatt kiszedettek polgáraink kezeiből a 
fegyverek, a gyilkok lomtárba kerültek, helyü-
ket más, nemesebb és hatalmasabb fegyver, az 
irodalom fegyvere foglalta el. A kor szükség 
mindig megteremti a legjótékonyabb eszközöket. 
Igy történt, hogy szabadságharcunk lezajlása 
óta, hírlapirodalmunk nagy kiterjedést vett 

Nagy hivatás vár a társadalom s nemzeti 
élet ez organuinára; valamennyi hírlap, mind 
megannyi szellemi fáklya gyanánt tekintendő, 
mely — ezer hála a haladás szellemének! — 
elhat nem csak a hatalmasok bíboros palotáiba, 
lianem a szegények szalmafedelü alacsony kuny-

hóiba is, szelíd fényével világosságot gyújt, s 
oszlatja a lélek homályát, világosi ja az elmét, 
tisztázza az eszméket, kell hogy szilárdítsa az 
erkölcsöket, s nevelje, ápolja a hazafiságot, s 
szilárdítsa a nemzeti közérzületet. A hírlapok 
min i megannyi szellemi csatornák, melyek 
szétágazván behálózzák, összejárják a társadalom 
minden rétegét, a politikai, erkölcsi és tudo-
mányos élet vizeit szétárasztják, s ez éltető viz 
által élesztik, készítik a polgárok kebelében 
fakadó csiráit a hazafias erkölcsi életnek; ezen 
csatornákon kell, hogy felszínre kerüljön a sze-
mét és salak, s az igy megtisztult egészséges 
eszmék, természeti épségben adassanak át a 
nagy közönségnek. A hírlapok mind megannyi 
fegyverek, egyesek, városok, megyék lakói, tár-
sulatok és nemzetek kezében, m-Iveknek köte-
lességük védeni becsületünket, jogainkat, köz-
ügyeinket s nemzeti fennállásunkat 

A sajtónak tehát nagyhorderejű hivatása 
van. Boldog a város, megye és nemzet, mely-
nek szellemi organuma, hírlapirodalma, ilyen 
értelemben megfelel hivatásának. Azonban mi-
nél fonrosabb valamely Ügy, annál nagyobb 
kellékeket követelünk azok vezetőitől. Ha már 
ily fontos a társadalom és nemzet életére a 
hírlapirodalom: kitol van jogunk többet köve-
telni, mint épen azok vezetőitől, szerkesztőitől? 

Méltán megkívánja azért a társadalom, 
hogy a hirlapiró legyen eléggé tudományosan 
képzett, ismerje a politikai, társadalmi élet köz-
javát előmozdító minden mozzanatokat, legyen 
tudományos — mert e nélkül vak vezetné a 
világtalant, s mindkettő verembe esnék; — 
ékeskedjék erkölcsi tisztasággal, jellem szilárd-
sággal, legyen határozott. politikai meggyőző-
dése, elv szilárdsága, mert különben, hogy to-
lakodhatik fel az erkölcsiség apostolául; becsü-
letén ne legyen egy parányi szenyfolt, mert 
különben szava értéktel n, törekvése sikertelen, 
egész működése nevetség; legyen továbbá ha-
tározott iránya, mely felé szilírd kitartással 
küzdjön, de tisztelje a mások meggyőződését, 
működését, alaptalanul senkit ne gyanúsítson, 
mert ez által rombol, ahelyett, hogy építene; 
ostromolja bárki hibáit, ha az a közélet kárára 
van irányulva, mert neki is szólanak az apostol 
szavai: „gyomlálj, ronts, veszess, törj, plántálj.4 

De tisztességes fegyverekkel. 
Minden közügy ember állása nehéz, küz-

delemteljes, de százszor nehezebb egy hírlap-
íróé, azé t. i. a kinek anyagi és erkölcsi tökélye 
lévén, veszíteni valója is van. Küzdeni kell 

i neki anyagi nehézségekkel, küzdeni a megtá-
madásokkal ; az első baj ellen küzdeni nehe-
zebb. a második ellen könnyű, de csak annak, 
kinek tiszta jelleme, fedhetlen becsülee vért 
gyanánt szolgál, mely elfedezi őt szennyes nyel-
vek piszkolódásaitól, tisztátalan kezek érinté-
sétől. 

A társadalmat átölelő kóranvag, nem alul-
ról tör utat fölfelé; hanem megfordítva, felülről 
vág magának utat lefelé, „a capite foetet pis-
cis,- fejétől szagosodik a hal. A hirlapiró a 
társadalmi élet orvosa, s mindazokat, kik kór-
anyagot terjesztenek, — kik önhasznukra a 

; társadalmat megnyomorítani igyekeznek, — 
neki kötelessége megtámadni, megsemmisíteni, 
bárki legyen is az, egyéni vagy hivatali tekin-
tély előtt meghajolni, félre vonulni nem szabad. 

Azonban a sajtó embereit a küzdelemben 
mindig a társadalom közjava sugalta meggyő-
ződés és ne személyes tekintetek vezéreljék. 
Támadjon ha yan rá ok és ekkor eszme, érv 
és ne piszok, gyalázat legyen fegyvere; mert 
aki piszokból dolgozik, az magát is bekeveri; 
már pedig a sajtó szava csak akkor bir kellő 
e kölcsi sulylyal, ha azok emberei közéleti 
szenynyekkel be keverve nincsennek Es le-
gyen a sajtó fölszólalása mindig jogos és igaz-
ságos és ne rángasson elő népszerűsködésbŐl 
senkit és a toll, melynek hivatása a közélet 
levegőjét iisztitani, soha ne nyúljon egyesek 
magán vagy családi életébe; mert a sajtó a 
komoly közélet és nem a pletyka fegyvere. 
Mert ha a polgári életben kárhoztatjuk az 
ököljog gyakorlását, ne vigyük ezt a szellemi 
térre, mert ez visszaélés a sajtó szabadsággal, 
s a hírlap irodalom magasztos feladatával. A 
sajtó feladata erős társadalmi életet teremteni 
és nem ennek békéjét megzavarni, mások jó 
hírnevét éretlen föltünési vágyból bemocskolni, 
s ezzel megmételyezni a közerkölcsiséget. 

A sajtó vissza élése ellen â v közönség 
tiszta erkölcse, jó izlése legyen a fegyver. Nem 
kacagni vagy kárörömmel kell fogadni az e 
téren jelenkező izetlenségeket, otrombaságokat, 
hanem lesújtani, megvetni a botrányok eszkö-
zét és annak eszközlőjét — Ez az önjavát föl-
fogni képes közönség feladata a sajtó féktelen-
kedéseivel szemben. 

Városunknak két lapja van. E két lap 
békén munkálva a közjóért, sokat tehet köz 
és társas életünk javítására; de ha ennek 
munkásai nem volnának képesek fölfogni ne-
mes hivatásukat, s mint jeleztem, rontanának 

T A E C A . 

A Sierra Moréna nemesei. 
— B E S Z É L Y . — 

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

Znniga Don Bern&rdo története. 
A szent kút. 

1492-ik évi j anuár 25-ike volt. A mórok a spa-
nyolok ellen 800 évig folytatott hadakozás után Al-
Schagir-Abu-Addallah személyében legyőzötteknek nyil-
vániták magukat , miután már az előbbi hónap (i-ikán 
Granada város a győző Ferdinánd és Izabella kezeibe 
jutot t . 

A mórok két hónap alatt hódították meg Spanyol-
országot, és nyolc század volt szükség arra, hogy tőlük 
ismét visszavétessék. 

E győzelem hir gyorsan elterjedt. Egész Spanyol-
országban zúgtak a tornyokban a harangok mint hús-
vét napján, Jézus dicsőségének föltámadására, s minden 
torok ezt kiál tá: éljen Fe rd inánd! éljen Izabella! éljen 
L e o n ! éljen Kasztilia! 

Még ez nem volt e lég; mondják, hogy e győzelem 
esztendejében, midőn az isten oly atyailag gondoskodó 
szemmel tekintett le Spanyolországra, egy hires utazó 
jelent meg a két király előtt, ki megígérte, hogy egy 
egészen ismeretlen világot ad nekik, melyet ő biztosan 
felfedez, ha folytonosan megy keletről nyugat felé. 

Ez t átalánosan mindenki mesének tartotta, és a 
kalandort , ki magát olyanra kötelezte, s kinek neve 
Kolumbus Kristóf volt, bolondnak tekintették. 

Egyébiránt azon időben a hirek nem egyformán 
ter jedtek el az egész félsziget területére. 

Amennyire helyrajzilag távol estek egymástól a 
tartományok, melyeket a mórok tartottak megszállva, 
s melyek csak 18 nap előtt lettek felszabadítva Ferdi-
nánd és Izabella által, s a mily módon a világosságtól 
távozó tárgyak lassanként a sötétségben vesznek el : 
ugy lassanként a lakosok is kételkedni kezdtek a nagy 
szerencsében, mely az egész kereszténységet érte, s 
körülvettek minden utast, ki a harctérről jött, s kérdé-
sekkel ostromolták a nagy esemény részletei felől. 

Egy tartomány, melv nem a legtávolabb esik, de 
leginkább el van választva Granadától, a mennyiben 
két nagy hegylánc húzódik közte és ezen város közt, 
névszerint Esztramadura, mely nevét onnan vette, hogy 
legközelebb van a Duero forrásához, annálinkább kí-
váncsi volt értesülni e győzelmi hírekről, mivel az már 
1240. év óta fel volt szabadítva a mórok uralma alól 
I I I . Ferdinánd által. 

A jelen történet kezdetének napján, vagyis 1492. 
január 25-én sokan egybegyűltek Bejár kastély udva-
rán, hova Zuniga Don Bernardó, Zuniga Pedrónak, a 
bagnaresi gróf és ayamontei marquisnak a kastély urá-
nak harmadik tia belovagolt. Senki sem hozhatott biz-
tosabb értesülést az arabok és keresztyénekről mint 
épen Zuniga Don Bernardó, ki mint Izabella seregének 
egvik vitéze, az arabok hősének Musay-Ebn-Abyl-
Gazánnak egyik kirohanása alkalmával elfogatván, meg-
sebesülve az arabok városába hurcoltatott, melynek 
kapuja csak akkor nyílt ki előtte újra, mikor a keresz-
tyének győzelmes bevonulásukat tartották. 

Don Bernardó, a midőn tiz évi távollét után ina-
sok, szolgák és alattvalók által környezve, az atyai 
kastélyba visszatérve, csataménen ülve megjelent, 35 

éves volt, lesoványodva a fáradalom és sebek követ-
keztében annyira, hogy egészen halvány lett volna, ha 
arcát a déli nap heve bronz szinűvé nem égeti, mely-
lyel ugy nézett ki mint egy földműves. 

A menet, mely vele a kastély udvarba jött , a 
város kapuja előtti megjelenése óta mindenütt kisérte 
őt, és mielőtt megismerték volna, már eltalálták, hogy 
ezen komor szemű, daliás tartású embernek, félig val-
lásos, félig harcias köpenyével bizonyosan a harctérről 
kellett jönnie. 

(Folyt, köv.) 

- B E S Z E L Y. — 

írta: S. F. 
Az öreg Kuti összetett kézzel nézte fia pusztu-

lását ; midőn meghallotta, hogy íiának mindenét elveszik 
a kántorszegi egyház által megnyert 50 ezer frt köve-
telésbe, az öreg megelégedéssel mondogatá, hogy: „ebül 
gyűlt, ebül vész ;u azonban mikor meghallotta, hogy fia 
elment Feketeházáról és senki nem tudja, hogy hova 
ment és midőn már egy két hét telt el és senki nem 
hallott, nem tudott róla semmit, az apában megszólalt 
a lelkiismeret vádló szava. Az ő indokolatlan szigoru-
sága kergette a fiút az élet örvényébe. Minden áron 
ügyvédet akart belőle csinálni, a tiunak nem volt kedve 
tanulni, önállóságra törekedett, s ő ahelyt hogy tért 
nyitott volna a fiu józan, természetes hajlamának s az 
általa választott téren igyekezett volna belőle embert 
csinálni, erőszakkal állt elé, s a kényszerítéssel ellen-
állásra edzé a gyermeknek anélkül is függetlenségre 
töreKvő egyéniségét. S ahelyt, hogy kiadta volna anyai 



a helyt, hogy építenének: a közönség legyen 
készen és ítélje el, ki békéjén dul, mert méltó 
ön gyalázatra, kiben a piszok megvetésére nincs 
eléír erő. Tehát a közönségen függ, hogy a 
hírlap építsen, vagy rontson, hogy a lelki vi-
lágosság terjesztője, a hazafiasság szilárditója, 
a közerkölcsiség tisztítója és a jó társas élet 
megteremtésének eszközlője legyen a sajtó; 
mert mihelyt a közönség azt tapasztalja, hogy 
egy lap a helyt, hogy a beesület és tisztessig 
hangján oktatna, piszkol és gyaláz, vonja meg 
tőle pártfogását, különben őngyalázásának bű-
nébe esik. Legyen tehát a sajtó ellenőrzője a 
közönség kebelében fölmerülő minden * issza-
élésuek és a közönség pedig őrizze ellen a 
sajtó vissza éléseit, s ezzel egy hatalmas lé-
pést teszünk egy oly társas élet megteremtése 
felé, mely tiszta erkölcsének tudatában nem 
tíír meg kebelében semmi piszkot, semmi 
szennyet. 

Marjai Péter. 

Valami a fürdésről. 
Bernstein után közli: 

Szánthó Lajos 
II. 

Szabadhan a fürdés — főként folvo vizben — 
legtöbbet tesz, mert nem marad befolyás nélkül a vérre 
és idegekre s ez által hatást gyakorol az ember egész 
testére. 

E körülménynél nagy szerepet játszik az élő ter-
mészetnek egy tulajdonsága, a sajátlagos tulajdonság 
az ellenhatás. 

Az életnek egyik jele, hogy az emberi test a 
külső befolyások ellen bizonyos ellenállást fejt ki, ezt 
már a közönséges életben sokszorosan tapasztaltuk. 

Ha például ujjunk hegyével valamely testrészünket 
erősen megnyomjuk: a megnyomott részek alatt levő 
finom hajszál edényekből kiszorítjuk a vért. A meg-
nyomott hely halvány marad. Ha azonban a nyomást 
megszüntetjük, nem esak a kinyomott vér tolul vissza, 
hanem a visszatolulás e helyen sokkal élénkebb lesz, 
s a megnyomott hely épp annyival lesz pirosabb, mint 
a milv mértékben előbb halvány volt. 

Eddig meg nem oldott rejtélyek közé tartozik 
még, hogy az ellentállás előidézésében a vér vagv az 
idegek játszák-e a főszerepet? váljon az erek rugékony-
sága,vagy a bőr alatt lévő ideghálózatra okozott izgatás-e 
az, mi fokozott életműködést s ennek következtében 
eresebb vérkeringést idézi elő; tény az: hogy hideg 
és meleg hatalmas befolyást gyakorolnak az ellenállási 
erőre és az ellenhatásra. 

Tapasztalhatta mindenki, hogy ha hideg levegőre 
érkezik, először elhalványodik, s dideregni kezd, de 
azonnal mutatkozik az ellenhatás — különösen, ha 
élénk mozgást viszünk végbe — a vér gyorsan vissza 
tolul azon helyekre, honnan kiszorittatott, s különösen az 
egész védtelenül álló arc az, hol az ellenhatás legfel-
tűnőbben nyilatkozik, erősen kipirul, s a hideg dacára 
is jelentékeny hőfokot s vér gazdagságot mutat, s melyet 
jogosan tekintenek az élet legkétségtelenebb jelének. 

Eliez hasonló, de eredményében sokkal hatásosabb 
tüneteket mutat a hideg és szabad folyóvízben való 
fürdés. 

Hideg fürdők alatt 15—17 hű fokú vizet értünk. 
Ha ilyen fürdőbe lépünk, első érzésünk didergés lesz, 
még olyankor is, midőn a levegő hidegebb mint a viz, 
ez onnan van, mert a viz gyorsabban vezeti testünk 

melegét, mint a levegő. A hideg összehúzódásra kény-
szeríti a finom idegszálakat, s halvány kinézést kölcsö-
nöz a bőrnek, az érverés lassúbb lesz, heves borzongás 
olykor mellszorulás is áll be, s az élet működés szü-
netelni látszik; az első benyomás után azonban — a 
mitől oly sokan félnek — be áll a már elmondott jó-
tékony ellenhatás. 

Ennek okát képtelen a tudomány teljes bizonyos-
sággal kimutatni; lehet, hogy a bőrből kiszorított vér 
izgatólag hat az idegekre, s erélyesebb működésre kész-
teti őket, az is lehetséges, hogy a bőr felszinén okozott 
hő apadás — kiegyenlítésül a test belsejében — ma-
gasabb hőfokot idéz elő, álljon azonban akár az egyik 
akár a másik eset: az ellenhatás nem marad el, s még 
elgyengült egészségű egyéneknél is szembeötlőleg nyi-
latkozik. 

A folyam fürdőknél még egy nevezetes körülmény 
mutatkozik, a mit legalább megemlíteni elmulaszthatlan 
kötelességnek tartunk. Fürdés alkalmával a viz ugyanis 
folytonosan súrolja testünket s villamosságot ébreszt 
bennünk, ma ugyan még be nem bizonyított tény, hogy 
a villanyosság működése testünkben az egészségre minő 
befolyással van, — de Dr. Bock, Du bois Raymund és 
több hírneves tudósok búvárkodásai nyomán annyi ki-
tűnik, hogy ha bőrünk nem nedves, rosz villanyvezető, 
a viz ellenben jó villany vezető lévén, az által, hogy 
bőrünket megnedvesíti, megnyitja az utat a villanyos 
folyamának testünk belsejébe. Mily befolyása van e 
körülménynek a fürdésre, — különösen a szabad folyó 
vizekbeni fürdésre, bebizonyítva nincsen ; de befolyása 
mindenesetre kell hogy legyen. 

Mindkét hatást csak fokozhatjuk az által, ha a 
vizben mozgásokat teszünk, különösen ha uszó mozgá-
sokat végezünk, — az első benyomás által okozott 
kellemeden érzéseknek csak hamar vége, a fázásnak 
nem sokára a kellemes melegülés érzete s könnyebbülés 
ad helyet. 

Ha a hideg fürdőt a kellő időben hagyjuk el, 
sem reszketés, sem főfájás nem áll be, ellenkezőleg, 
különösen ha a fürdőből kilépés után száraz ruhával 
niegdörgöljük testünket — a bőrön kellemes melegség 
terjed el, megujjulva érezzük magunkat, — s azon 
meggyőződéssel távozunk, hogy a fürdő jót tett velünk. 

Hideg fürdő után frissebbek, vidámabbak vagyunk, 
az élet mbködése emelkedik, az anyagcsere erősebben 
hat, melynek kedvező jelét különösen étvágyunkon ta-
pasztaljuk. 

Nekünk pompás alkalmunk van hideg folyam für-
dőt használni: ott van a Tisza. Igaz, hogy forró nyári 
napokon fél óra hosszat nem valami kényelmes sétálni, 
bár alkonyot táján a forróság nem olv tikkasztó, s a 
fürdés is kellemesebb, dc ez a csekély fáradság, mely 
már magában oly sokakra jótékony hatással lenne, 
dúsan kárpótolva lesz azon kellemes érzés és felfrissülés 
által, melyet a hűs habok nyújtanak elbágyadt tes-
tünknek. 

A Kureában való fürdés, telve levén szerves anya-
gokkal, de különben is már bűze miatt kiállhatatlan s 
az egészségre nézve veszedelmes lévén, éppen nem 
ajánlható, inkább fürdőházban hideg kád vagy zuhany 
fürdőt kell használni. 

Cikkemet azon óhajtással fejezem be, hogy a 
Tiszán is nem sokára alkalmas fürdőhelyiséggel birjunk, 
mert eltekintve attól, hogy a rá fordított költséget dúsan 
kifizetné, a közegészség érdekében hisszük, hogy pár 
100 forintot városunk közönsége bizonyára áldozni fog.*) 

*) Egyesek áldozatkészségéhez több reményt kötünk Ala-
kítani kell egy tiirdü-táraulatot Szerk. 

Világ folyása. 
A francia nemzet még úszik a jul 14-iki 

nagy nemzeti ünnepélyjmámorában belga 
függetlensége kivívásának 50 éves jubileumát 
üli és e maroknyi nép szabadsága dicső emlé-
kezetének örömében osztozik a föld minden 
népe. 

Az angol spekulál Törökország megsemmi-
sítésén, az orosz bujtogat Bulgáriában, tüzeli^e 
nép ösztönét Bulgária és Kelet-Rumélia egye-
sítésének követelésére. 

A kis Montenegro küzd kétségbeeséssel a 
berlini congressus által neki itélt török tarto-
mány részekért és Albánia tiltakozik határa 
megkisebbítse ellen, ontja vérét és Pláva Gu-
synjt birhatásának reményéről lemondásra kény-
szeríti Montenegrót. A török erősiti a határ-
széleket és készül véres háborúra; de nem egye-
zik bele a berlini tonfeienoia határozatába; 
Görögo szág elvenné Törökországtól a neki oda 
itélt tartomány részeket; de nem bírja. Egész 
Európa bámul az uj keletű barátság láttára, 
mely Németország és Törökország között mu-
tatkozik. Bismarck küzeledik Törökország felé. 
Európa ki akarja törölni Törökországot az élők 
soriból és Németország barátsággal közeledik 
felé, ő küld financiereket Törökország pénzű, yei 
rendezésére Ez a közeledés igen meglepte Eu-
rópát. A konc politikusai szerettek volna már 
osztozkodni és Németország közeledése Török-
ország felé aliuha hosszú időre keresztül nem © Ö 
húzza az osztozkodók gálád számítását. Mig 
kívül igy állnak a viszonyok, addig nálunk a 
magyar pironkodik nemzeti jelvénye megf 
lázása felett. 

Hol hős Dobó dicső emléke hirdeti a hi-
res egri nevet, ott egy katona, Seeman ezredes, 
egy ünnepély alkalmával a tiszti kertben egy 
magyar zászlót eltávolíttatni parancsolt azon 
becsmérlő szavakkal, hogy vigyétek el innen e 
„ r o n g y o t ! - — Ez Egerben történt, ott, hol 
a magyar zászló alatt küzdve örök névre tett 
szert a magyar, ott, mondja egy német katona 
tiszt hitvány pöffeszkedéssel, hogy e jelvény, 
melynek láttára egy egész nemzet vére ujul 
föl, rongy. 

A magyar zászlónak e becsmérlése méltán 
kergeti a vért minden magyar ember arcába; O ~ J > 

inert nem is külföldön, hanem hazánkban, s e 
hazában is egy hadfi gyalázza meg e zászlót, 
mely alatt becsülettel, büszkeséggel küzdeni 
volna hivatva. 

Eger város hatósága fölirt a minisztérium-
hoz a becsmérlő méltó megbüntetése végett. 
Ez ügyben a vizsgálat el lett rendelve; de a 
megsértett magyar hazafiság nem éri be és nem 
érheti be azzal, hogy ezen ember büntetése a 
hivatalos vizsgálat takargatá^ával végződjék — 
A sajtó egy egész nemzet hara-os felháboro-
dásával válaszolt Seeman ur becsmérlésére és 
méltó büntetést követel. — Egyesek párbajra 
liítták ki a zászlógyalázót. Likovszky József 
a neve egynek, kiben föltámadt a megsértett 
nemzeti becsületérzet és elégtételt követel e 
gyalázatért. — E párbaj kimenetelét és azt, 
hogy ez ügy hivatalos utón mikéut lesz elin-
tézve, lázas érdekeltséggel várják az országban. 

törvényes jussát, perre erőszakolta a dolgot és meg-
rakta az apa és fiu közti viszály fundamentomát. 
Eszébe jutott ; midőn gyermeke először tönkre ment és 
megtért, ő atyai jóakaratát az ügyvédi vizsga letételé-
nek, feltételéhez kötötte és bukás esetére az öngvilkos-
ságot tanácsolá öngyermekének. Megjelent lelke előtt 
a pillanat, midőn holtnak vélt fiával a vasúton találko-
zott, s ahelvt, hogy atyai örömmel keblére ölelte volna, 
megátkozá ainért ez meg nem ölte magát és megát-
kozá, mert tia azt akará elvenni, kit szeretett, — Ezek 
oly vádak, melyek lesújtók egy apára, az agg Kuti 
életében ez volt a legelső pillanat, midőn az ellenállás 
SZÍVÓS erejét megtörni érzé lelkében, midőn eszébe ju-
tott, hogy ő egyszer, s talán már nem is oly soká, 
meg fog halni, s a nyugalom helyett önszemrehányással 
fog sirjába térni, mert atyai gyámolitás helyett üldözője 
volt önvérének, s a fiúi szeretet helyett megvetés kiséri 
sirjába. 

n De hát miért van ez ig}'?" kiáltott fol egy szó-
zat az apában. Hát nem volna lelkemben hely gyer-
mekem számára? — van, lesz, fölkeresem, mondá az 
öreg, ősz haját félre törlé homlokára s örökké komor 
redők kel takart arcát végig simitá, kalapot tett fejére, 
botot vett kezébe és ment, és midőn az utcára ért, 
megállt és azt kérdé önmagától, hogy; „de hát hova 
megyek?" hiszen Emil nincs otthon, nincs a városban 
és hát ha nincs már a világon se. Nemzetes Kuti Már-
ton uram megdöbbent gondolatának e végső pontjánál 
és az önvád keserű, tompa hangján felelt e gondolatra: 
ha meghalt, én ölteni meg. Az ősz ember szemében 
egy pár könycsepp jelent meg. 

Nézd, mormogá a vén Kuti: még elérzékenyülök, 
potyognak könyeim, mint egy gyermeké. Restellem, 
soha nem sirtam gyermekkorom óta: hát hiszen ki 

mondta azt, hogy meghalt Emil? — Senki, önmagam, 
hogv annál keményebben vádoljam magam a multakért 
és azzal megtörlé szemét a könytől és ment az utcán 
végig. Menjünk utána, kövessük, hogy hová megy. 
Megy a Kuti Emil által megvett Sugáry féle házhoz. 
Fiát keresi, ez nincs hon, a kapu be van zárva. Az 
öreg egy percre megállt a ház mellett, akik az utcán 
elmenve látták, csudálkozva beszélték az esetet, hogy 
Kuti Márton a fiát keresi. 

„A vér elvégre is nem válik vizzé." — Kuti 
Márton megfordult, de nem ment haza, hanem egy 
másik utcába fordult be és égy szer Cseléékhez, Sugáry 
lluska rokonaihoz látjuk betérni. Az idő délután négv 
óra tájban lehetett. A háznál csak lluska volt odahaza, 
Cseléék a tanyán voltak. lluska a szoba ablakán át i 
látta, hogy az öreg Kuti megy liozzájok, remegve ment 
a komor arcú aggastyán elé, nem volt képes elgondolni, j 
hogy mit akarhat ez. Azt tudta, hogy Emil nincs jó j 
viszonyban apjával; de arról nem volt semmi tudomása, 
hogy Kuti Márton mily véleménynyel van fia azon 
szándékáról, hogy ez őt akarja, nőül venni. A lyánka 
a ház folyósóáig ment Kuti Márton elé. Az öreg arcáról 
a komorság eltűnt, jóságos arccal nézett a leánykára és 
szívélyes hangon köszönté ezt. lluska alig hallható han-
gon fogadta köszönést. 

— Csele urék idehaza vannak-e? 
— Nincsenek, kimentek a tanyára, egyedül vagyok, 

estére azonban haza jönnek. 
— Hát kegyed gyermekem kicsoda? kérdé Kuti 

Márton. 
— En Sugáry l ika vagyok. 
— Fiamnak a jegyes,e felelt az öreg. 
A lyánka elpirulva hajtó le fejét s az agg kezéhez 

nyúlt és szótlanul ajkához emelé. 

Kuti Márton egy pár forró könycseppet érzett 
keze fejére csöppenni. 

Az öreg fölemelé és keblére voná a lyányt. — 
Megbocsátok apádnak, susogá elérzékenyülve az öreg 
magában. 

— Mit tud ön fiamról, gyermekem? kérdé Kuti 
Márton, midőn már benn volt a szobában s ő egy ka-
ros székben ülve, lluska gyermeki vonzalommal né-
zett rá. 

— Két hét óta semmit, akkor azzal ment cl, hogy 
neki pénzt kell szerezni. 

— Es mit mondott, hogy mikor jön vissza? 
— Azt mondta, hogy: bizik jó csillagában, rövid 

idő múlva lesz annyija, mennyije volt. 
— Szerencsétlen, csak a becsület utáról el ne tán-

torodnék. 
— Oh istenem! hogy gondol ön olyant. 
— Hagyjuk ezt, szólt az öreg: mit beszélek, fiam 

becsületes ember. 
— Oh igen. 
- • Ö n bizik benne, hogy visszajön: ugy-e gyer-

mekem? 

— Bizom uram. Ah! kiált a lyány. Az ablaknál 
egy árny vonult el, s ezt pár pillanat múlva a szoba 
ajtaján kopogás követte. 

— Ő itt van! kiáltott lluska. 
Az ajtó fölnyilt. 
— Igen, itt vagyok! Emil lépett be, s jobb kezét 

apjának nyujtá és baljával Iluskáját öleié meg. 
(Folyt, köv.) 



Tárgysorozat 
Csongrádmegye törvényhatósági bizottságának Szegvá-
ron folyó évi julius hó 26-án tartandó renkivüli köz-

gyűlésen elintézendő ügyekről. 

1. Időközileg érkezett törvénycikkek kihirdetése. 
2. Küldöttségi jelentés a Szentesen építendő me-

gyei székház építése tárgyában. 
3. A m.*k. belügyminisztérium f. é. junius 26-án 

62ÍX). sz. a. kelt rendelete, a felgyői árvatárnál mutat-
kozó hiányok mikénti fedezése tárgyában. 

4. Ugyanannak f. é. junius 5-én 24540. sz. a. ki-
bocsátott intézménye, Algyő község áttelepítése 
tárgyában. 

5. Ugyanannak f. é. junius hó 19-én 15052. jú-
nius hó 22-én 28047 sz. a. kelt rendeletei, a dorozs-
mai körtöltés építése körül felmerült szabálytalanságok 
megvizsgálása targáhan. 

0, Ugyanannak f. évi junius hó 22-én 21070. sz. 
a. kihocsájtott rendelete, a dorozsmai körtöltés létesí-
tése eéljából szükségessé vált tárgyalások megtartása 
iránt. 

7. Ugyanaz, f. évi junius 18-án 27797. sz. a. 
kelt rendeletével, Puskás Pál és társa szegvári lako-
soknak az 1876 évi XIV. t. e. 143 §-ának mikénti ér-
telmezése iránt benyújtott folyamodványukat leküldi. 

8. A ni. k. közmunka és közlekedési miniszté-
rium f. évi julius hó 4-én 11521. sz. a. kelt rendelete 
a hármas-diiitori és alsóányási töltések bellebbezése 
tárgyában. 

Ezzel kapcsolatban a in. k. belügyminisztérium 
folvó évi julius 0-án 4<>879 sz. a. kelt rendelete, a 
feiiti ügyben felmerült napdijak mikénti fedezésére vo-
natkozólag. 

9. Ugyanaz folyó évi junius 3-án 5206 sz. a. 
kelt rendeletével Szentes város közönségének H városi 
körgát költségeinek mikénti viselése tárgvában benyúj-
tott kérvényét jelentéstétel végett megküldi. 

10. Ugyanannak f. é. junius 27-én K 4 3 3 sz. a. 
kelt értesítése, Kende Kanutnak a percsora-szegedi ár-
mentesitö társulat kormánybiztosává további egy évre 
történt kineveztetéséről. 

11. A m. k. honvédelmi minisztérium f. é. máj. 
hó 14-én 17066 sz. a. kelt rendelete, a lóavatási bi-
zottságok megalakítása tárgyában. 

12. A told mi velés,-ipar és kereskedelmi ni. k. 
minisztérium, í é. május hó 18-án 13537 sz. a. kelt 
intézvénye a megye területén gazdasági egylet létesí-
tése iránt. 

13. Ugyanannak f. é. május 21-én 11068 sz. a. 
kibocsátott rendelete, az osztrák tartományokba továb-
bítandó; |szamár.- öszvér és sertés szállítmányoknak 
marhás l eve lekke l való ellátásuk tárgyában. 

14. Budapest főváros közönségének átirata, mely-
ben a hazai képző művészetek meghonosítása és fel-
virágzása érdekében-teendő intézkedésekre hívja fel a 
megve közönségét. 

15. Torontál megye közönsége, f. é. junius hó 
12-én tartott rendkívüli ' közgyűlése jegyzőkönyvét tu-
domás végett átteszi. 

16. A kassai kereskedelmi- és ipar kamra ;iz 
egv éves önkénytességi intézménynek a kereskedő- és 
iparos segédekre leendő kiterjesztése iránt az ország-
gvűlés képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett 
megküldi. 

17. Küldöttségi jelentés a katonai beszállásolas 
terhének arányosabb megosztása céljából az 1879 évi 
XXXVI1. t. c. alapján kivetendő megyei pótadó tár-
gvában. 

18. A megyei szükségletek beszerzésével megbí-
zott küldöttség jelentése. 

19. Csemegi Antal bizottsági tag jelentése a ka-
tonai lakbér puhatolások tárgyában. 

20. A megyei számvevőség az 1880 évre beteg-
ápolási illetőség címén kirovandó összegekről szóló ki-
mutatást beterjeszti. 

21. A tiszántúli járás szolgabirája. Szegvár köz-
ségnek a szegvári megvi epreskert haszonbérbe véte-
lére vonatkozó nyilatkozatát bemutatja. 

22. A megyei kir. építészeti hivatal. Kistelek 
által építendő községház tervére vonatkozó jelentésit 
beterjeszti. 

23. A megyei pénztári tisztség jelentése, a He-
gedűs János féle* 5U> frtnyi alapítványi pénztári tarto-
zás lefizetéséről. 

24. A tiszáninneni j . szbirája, a Pest,-Pilis,-Solt,-
Kis-Kunmegyéből beözönlött belvizek által okozott ká-
rokról szóló összeírásokat beterjeszti. 

25. Szentes város közönsége f. é. 58. sz. a. réti 
utak mikénti fenntartása tárgyában hozott határozatát beterjeszti. TTT 

' 26 . Ugyanaz, f. é. 42. sz. a. a 2<2. / I l I . sz. vá-
rosi ház és udvartér megvétele tárgyában kelt határo-
zatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti. 

27. Csongrád város tanácsa, a városi képviselő 
testületnek az 555. sz. városi ház és udvartér eladása 
iránt f. é. 35. sz. határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti. 

28. Dorozsma város képviselő testületének kerel-
me, a f. é. 116. számú megyei közgy. határozat meg-
változtatása iránt. . 

29. Tápé község képviselő testülete f. e. julius 
10-én " l . sz. a. 2000 frt kölcsön felvétele tárgyában 
hozott határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett 
b e t e ^ 3 0 Z t l Mindszent község kérelme külön választó 
keriüetté leendő alakítása iránt, 

31. I)ona Döme és Társa budapesti kereskedő 
cég számlái a. a megye részére kiszolgáltatott papir és 
írószerekről. .. 

32 A csany-percsorai armentesito tarsulat, állam-
k ö l c s ö n ' felvétele tárgyában f. é. julius 11-én tartott 
közgyűlésén hozott határozatát jóváliagyas vegett be-

tei^eszti. ^ Q n o H i s u r f o m é , Ónodi Géza és Lajos 

folyamodványuk, kölcsön engedélyezése iránt 
* 34. Vidovich Antal szegvári lakos felebbezvenye, 

Szegvár község képviselő testületének f. évi 3o. es 39. 
számok alatt hozott határozatai ellen. 

Ezeken kivül tárgvaltatni fognak meg mas netalan 
később beérkezendő és sürgős elintézést igénylő ügyek is. 

Szegváron, 1880. évi julius ho 16-an. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

Prielle Kornélia Szentesen. 
A nemzeti sziuház elsőrangú művésznője 

négy vendégelőadásra jő hozzánk. Előadásai kö-
vetkező müvekből lesznek válogatva,összeállítva: j 
.Gauthier Margit, a kaméliás hölgy,u dráma 
D u mástól; .A holt sziv," uj színmű; .Szövet-
ségesek,- szellemdús francia vígjáték; „Georges i 
hercegnő.' „Sphynx/ jeles színművek; „Utolsó 
levél u francia vígjáték Sardutól; „A 47-ikcikk,a 

színmű. Első föllépte szerdán 28-án lesz. A 
helyárak minden előadására fölemeltetnek. 
Prielle Kornélia művészete oly ragvugó fény-
ben áll, liogy hosszabb a ánlgatás fölösleges az 
ő előadásaira. 

Színházból. 
Mult szombaton „A crenionai hegedűs"-ben lépett 

föl először Mihályfi Károly, kit színház látogató közön-
ségünk, nemcsak mint művészt, de mint régi jó isme-
rősét is örömmel várt és zajosan tapsolt meg, midőn 
megjelent. Ezen crenionai hegedűsről Mihályfi hatásos 
já tékát kivéve igen keveset lehet mondani, sokkal in-
kább fokozta ez est hatását „A becsület szó- Szigeti 
József 1 felvonásos eredeti vígjátéka, melyben ugyan 
jelentéktelen a szerep, melyet Mihályfi választott, de 
Bodrogi, Bodroginé, Vécsei Anna és Megyeri versenyez-
tek egymással az est sikeréért. Bodrogi sikerülten ját-
szotta Sziklai Leot, a „becsületszót" katonásan meg-
tartó nagybácsit, nagy hatással adta vissza a megütkö-
zést; midőn Lukretia elbeszélé, hogy őt az ő unoka-
őcscse megkérte. Bodroginé a szokott sikerrel játszotta 
Lucretiát, Véesei Anna kedves jelenség volt, s mind-
inkább kivívja teljes elismerésünket. Megveri folytonosan 
mulattatott otthonos, biztos játékával és Mihálvfiról 
mondanunk sem kell, hogy jól játszotta a fogadott fiút, 
kinek 24 óra alatt muszáj megnősülni. Váradiné pedig 
hol látta azt, hogy midőn a szobalyányt megdorgálás 
végett maga elé parancsolja, ez kacagva fusson ura elé. 

Vasárnap, a „Piros bugyelláris." 
Szenlán, Váradi jutalmául a „Falu rossza" ada-

tott. E két népszínmű színre hozatala meggyőzött ben-
nünket arról, hogy Aradi társulata népszínműveket nem 
képes sikerrel adni ; mert hiába TVáradinak szép hangja 
vau ; de azután ezzel elmondtunk mindent, pedig 
p. u. egy falu rosszában, Göndör Sándornak nemcsak 
dalolni kell tudni. 

IUtton, Szigligeti 100 arannyal jutalmazott „Fény 
árnvai" cimű jeles drámája átlátott, melyben tMihályfi-
val versenyezett Siposné mesteri já téka. 

Csütörtökön a színi idény egyik legkellemesebb 
estélvét töltötte a színház látogató közönség. Mihályfi 
harmadik fölléptéül két kedves kis francia darab ada-
tott. Egyik volt „Griugoire," Banville ezen egy felvo-
násos örök szép vígjátéka. E darabban két évvel ezelőtt 
már láttuk Mihályfitól Grigoiret játszani. A két évi ha-
ladás erősen megérzett Mihályfi játékán, ki ez este va-
lóban teljes hatással játszott. Tehetsége teljes elisme-
rést követelt azon jelenetnél, hol elragadtatással ecseteié 
a költó hivatását. A darab ezen része gyönyörű, de 
Mihályfi já téka emelte ennek hatását. Mellette nagy 
sikerrel játszott Bodrogi, ki helyesen fogta föl Xí.-ik 
Lajos szerepét. 

Gringoiret követte és itt először adatott „A szikra" 
Pailleronnak 1 fölvonásos vígjátéka. E darabban nehéz 
volna megmondani, hogv a darabot szinre hozta három 
szereplő közül ki játszott j o b b a n ; mert Siposné ragyog-
tatta benne jeles tehetségét és Vécsei Anna Antoniette 
szerepében, a naiv, bohókás leánykát olv kedvesen 
játszotta, hogy elragadta nézőit, s Mihályfi igazolta 
Geron Rauljával, hogy megérdemelte nemzeti színházi 
tággá lett előléptetését. — Es ezen este egész hatásá-
ban irányul szolgálhat az igazgatónak, hogy mily da-
rabokat hozzon szinre, ha igazi műélvezetben akar ja 
részesíteni a színházat, látogatókat. — Azt azonban 
megjegyezzük, hogy ez este épen ugy mint már sok-
szor, kirívó volt a társulatnak színházi díszletekben 
való szegénysége. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Hymen Cicatricis Géza megyénk aljegyzője 

f. hó 14-én váltott jegyet Hód-Mező-Vásárhelyről, Csejtei 
Piroska kisasszonynyal. 

—- A régi céhek műemlékeinek az orszá-
gos ipar muzeumnak leendő adományozása iránt a föld-
mivclés,-ipar és kereskedelmi minisztériumnak f. év 
7925 ZB. rendelete folytán az egyes városi hatóságok 
fölhitták az ipartársulatokat. Nálunk is fölhivattak ez 
iránt az ipartársulatok. — Eddig azonban csak a csiz-
madia ipartársulat adta át a céhkori emlékeit, melyek 
ál lnak: 2 db. pecsétnyomóból, melynek egyike 1744-ik 
másika 1747-ik évről való, egy db. diszkötésű privilé-
gium bádog tokban; egy db. bőrkötésű ifjúsági privi-
légium; egy db. jegyzőkönyv 1744-től kezdve 1843-ik 
évig. Oly társulatnak, melyek nem hajlandók műemlé-
keiket ingyen adni az országos iparmuzeum számára, a 
minisztérium méltányos dijat is hajlandó értök adni. 

Bugyi Antal helybeli rom. kath. tanitó ur 
gróf Károlyi Sándor által, az ördöngösi uradalomba ta-
nítóul neveztetett ki. 

— A Kurca vize már nagyon megzöldült, a 
cholera és hideglelést terjesztő uborka idény égetően 

sürgeti e bűzölgő víznek a Tiszába leendő leeresztését. 
A közegészségügyi bizottság jó lesz, ha d megye utján 
inegszorgalmaztatja a társulatot. 

— Hód-Mező-Vásárhely vaudik. Az Arad, 
Makó, Hód-Mező-Vásárhely, Szentes, Kun-Szent-Márton, 
szajoli vasútvonal kiépítése ügyében Hód-Mező-Vásár-
hely, az ujabban megindított mozgalom folytán, még ez 
év tavaszán fölvette a vezérszót, megkereste Csongrád-
megye törvényhatóságát is, hogy ez őt ezen vasút épi-
tési törekvésében támogassa. Ez hónapokkal ez előtt 
volt már, s azóta Csongrádmegyével együtt, az összes 
érdekeltség nézi, lesi, várja, hogv Hód-Mező-Vásárhely 
mikor lép föl, s hogv föllép-e és hogy egyátalában 
akar-e tenni valamit? Lapunk mult számában közöltük 
— és pedig egy ottani lap után — hogv a vasutügyben 
f. hó 26-án, az összes érdekeltség közbejöttével Hód-
Mező-Vásárhelyen nagy értekezlet lesz. Most meg azt 
olvassuk a „Vásárhelyi Közlöny"-bői, hogy az értekezlet 
aug. 15-re el lett halasztva. Nem keressük, nincs is 
hozzá semmi közünk, hogv Hód-Mező-Vásárhely eddig 
miért nem tett ez ügyben semmit, s midőn hónapokig 
tartó vajúdás után valahára elhatároz egy napot, melyen 
értekezletet akar tartani, azt a napot miért napolja el 
ismét, hogv hosszabb legyen a semmit tevés ideje. — 
Mind ehez kevés szavunk lehet, de a Hód-Mező-Vá-
sárhely eddigi magatartásából merített tapasztalat folytán 
figyelmeztetjük vasutügyi bizottságunkat, hogy a szom-
szédok vezérszerepes tétlensége által ne korlátoltassa 
magát mind annak inegtevésében, mi ezen eszmét a 
valósuláshoz előbb segíti. 

— B e m nővéreinek segélyezésén? rendőrfőka-
pitányi hivatalunk által kihocsájtott fölhívásra adakoz-
t ak : Vince Mihály 20 kr. I f j . Szépe Lajos 10 kr. Ka-
nász Nagy Imre 50 kr. Sz. Nagy Kálmán 20 kr. Sz. 
Nagy István 20 kr. Zukkermann Károly 40 kr. Haj-
duska Albert 10 kr. Kristö Nagy Imre 50 kr. Tasnádi 
János 2l> kr. Pajkó Pál 40 kr. Bokor Lajos 10 k r . 
Kulcsár Sámuel 1 frt. F r a d i i é 10 kr. H. B. 20 kr . 
Pollák Sándorné 50 kr. Dobosy Ferenc 2 0 kr. N. N_ 
20 kr. N. N. 10 kr. V. Sz. D. 10 kr. F . M. 10 k r . 
Nagy István 30 kr. N. N. 40 kr. Neuman J a k a b 4 0 
kr. Csurav Ferenc 20 kr. Bányai József 40 kr. N. N. 
30 kr. K. C. 10 kr. Groszmann 10 kr. Tóth 20 kr. 
Purjesz Dávid 30 kr. Dobrav Sándor 50 kr. Mátéfy 
Antal 10 kr. N. N. 10 kr. Borbély Józsefné 20 kr . 
M. V. 10 kr. Barát Ferenc 10 kr. Molnár Imre 10 kr . 
Piti Pál 4U kr. Kanász Nagy Sára 10 kr. Szekeres 
Imre 5 kr. Pap Julianna 2 J kr. Pászti János 5 kr. Gi-
lice Sándor 10 kr. Berényi Lajos 10 kr. K. Szabó Fe-
renc 10 kr. Szépe Antal 20 kr. Balogh Mihály 20 kr„ 
Sonnenfeld S. 40 kr. Borsos Zsigmond 20 kr. Kiss 
Sándor 10 kr. Franki Lajos 5 kr. Pláger Vilmos 10 
kr. Pláger Jakab 10 kr. Neumann 20 kr. Vajda János 
50 kr. Soós Antal 10 kr. Szilágyi Sándor 10 kr. Stern 
Ármin 20 kr. Kuzs Molnár János -lfl> k r . Kátai Já-
nos 1 frt. L. ltozner 20 kr. I f j . Székely Lajos. 20 k r . 
Korcsmáros Mihály 50 kr. Piti Pál 50 kr. Török Ist-
ván 10 kr. Szabó János 10 kr. Zsarko Kuti János 10» 
kr. Magyar Imréné 5 kr. Pataki József 20 kr. Schőn-
feld Jakab 10 kr. Mácsai Ferenc 10 kr. Sárdi János 
20 kr. Kristó Nagy Pálné 20 kr. Mátéffy Ferenc 40> 
kr. Sulc Lajos 30 kr. Kohn Farkas 20 kr. Weimann 
20 kr. Glazer Adolf 50 kr. Pollák Emánuel 20- k r . 
Garav 10 kr. Léderer 20 kr. Steiner 10, kr . N. N. 10 
kr. N. N. 10 kr. N. N. 10 kr. Vutsák János 10 kr. 
G. S. 20 kr. Balázs József 10 kr. 

— Színházi játékrend. Szombaton Mihályfi, 
K. utolsóalőtti föllépte: „A nőuralom," pályanyertes, 
vígjáték Szigligetitől. — Vasárnap itt először adatik:: 
„A Borzáné Marcsája," uj népszínmű u j eladókkal Al-
másy Tihamértől, zenéjét szerzette Aggházi és Hubert. 
— Hétfőn Mihályfi K. vendégjátékai jutalmául itt elő-
ször adat ik: „Az idegen nő," Dumas színműve. — 
Kedden nem lesa előadás, szerdán kezdi vendégjátékai 
sorozatát Prielle Kornélia, a nemzeti színház elsőrangú 
művésznője. 

Üzleti értesités. A magyar gabnatermeiore 
nézve azon kedvező hirt hozták az elmúlt héten a la-
pok, hogy Oroszországban a buza kivitel a szűk termés 
miatt betiltatott. Ha ezen hir való, ugy gabnaterményünk-
nek magasabb árt remélhetünk, mert búzánknak a kül-
földi piacokon a legveszélyesebb vetélytársa az orosz 
buza volt. — Elférne ránk, hogy jő áron adjuk el, ami 
kevés termett. — Az elmúlt héten Budapesten kővet-
kező árakon keltek a mezőgazdasági termények; ugyanis 
a tiszavidéki buza m. m. 10 frt —70 krig; zab m, 
m. 7 frt és 7 frt 30 k r ; kukorica m. m. 6 frt 95 krtól 
7 frt 15 krig; finom árpa 7 frtlól 7 frt 20 krig kelt. 

— Pásztor Józsefnek a szentesi országos vá-
sárban, jul . 19-én, egy féléves pej csikója eltévedt, a 
megkeritője illő jutalomra tarthat számot. 

— Esküvő a tengeren San-Franciskoban kö-
zelebb érdekes eset történt, Jean Pedelaborde francia 
polgár és Marqita Amestay kaliforniai kisasszony már 
egy éve szerették egymást, de nem kelhettek össze, 
mert a menyasszony még nem érte tizenötödik évét. 
A francia és kalifornia törvények pedig szigorúan meg-
követelik, hogv a férjhez menő nőnek nem szabad fi-
atalabbnak lenni. A vőlegény hiába kérte a consult s 
papokat, utánjárása sikertelen maradt. Végül egy öreg 
biró jó tanácsot adott a türelmetlen párnak. Az összea 
nemzetek ugyanis souverin joggal ruházzák fel a ten-
geri kapitányokat, ugy hogy hajójukon élet és halál 
fölött ítélhetnek, s házasságot köttethetnek. A két sze-



ívlmesnek azt ajánlá az öreg biró, hogy keljenek ösz-
s/.e a tengeren. Ezek kaptak rajta és egy szép nap 
délután a „Neptun" fedélzetére szálltak. Itaudell kapi-
tány megindult a boldog párral s benn a tengeren egy 
sétahajózás alatt a szokott ceremóniával össze adta 
őket, a házasság kötést a hajó főkönyvébe bevezette 
s azután visszatért San-Franciskoba, hol az örömtől 
ragyogó házaspárt partra szállittatá. 

— Hát fvári özvegye. Verbón a mult héten 
temette el Chaszna Katalin hetedik férjét. Saját valló-
in isa szerint 17 éves korában ment először férjhez Bo-
szák Márton csizmadia mesterhez, e házasság csupán 
lf> hónapig t rtott. E^y év múlva Hubicsek Jánoshoz 
ment nőül, ki már koros volt; ezzel 13 évet töltött, s 
a férj 100 éves korában elhalt. A nő egy hóig sem 
gvászolt, frigvet kötvén Kochnik Mártonnal, ki 4 évi 
együttélés után vizkórságban halt el. Katalin í> hónapig 
siratta; csakhamar akadt 4 ik férj Nizsnánszky György 
személvében. Ez hetyke 28 éves legény volt, de a 
boldog házasság alig tartott 4 évig, egy szerencsétlen 
esés agyonverte a férjet s a nő ujolag gyászba öltözött, 
de csak # hétre, mivel csakhamar Marcinka József 
mészároshoz ment nőül s vele 0 évet tölte. A nő 9 
hónapig megint özvegy volt. A nép előtt a dolog fel-
tűnő kezdett lenni, s midőn Tomaskovics Józseffel, 
egv hórihorgos SZÍVÓS természetű férfiúval 6-szor kö-
tött házasságot, általános volt a hiedelem, hogy ez 
már tul fogja élni nejét, de 4 hónap múlva e férj szin-
tén sirba szállt. A nép gyanúba vette a nőt, de meg-
nyugodott, miután hetedik házasságot ugy sem szabad 
többé kötni í!>: de alig hogy bahantolták az uj sirt, 
elterjedt az uj hir, hogy < h. Katalin, t'ilát József fa-
zekassal házasságra lépni szándékozik. A hir megva-
lósult. A herkulesi nő ezt is megsiratta már s jelenleg 
nem gondol másra, minthogy ujolag férjhez mehessen. 
A nő 50 éves. 

^ Sajó Sándor tanitó tudatja 
a t. szülékkel/ hogy holnaptól kezdve szept. l-ig ma-
gántanitást tart a ref. nagy iskolában 1 forint fizetés 
mellett. — Dancsó Mihály vekerháti egy fertály földje 
és szentlászlói 2 első oszt. földje eladó. — Erdei Ist-
ván II. t. 423 sz. háza eladó. — Id. Sarkadi Mihály-
féle háznál egy nagy magtár, kukorica góré, az utcára 
nviló ajtóval két egymásmelletti padolt szoba bolt — 
vagy iparos helyiségnek kiadó, értekezni lehet a tu-
lajdonossal ugyanott. — Özv. Kovács Mihályné III . t. 
4G1 sz. a. lakosnak a derekegyházi oldalon 2 és fél 
fertály tanyafold je épületekkel egytitt eladó. — <>zv. 
Sátrán Jánosáé II . t. 143 sz. a. lakosnak dónáti két 
fertály földje eladó. — Kanász Nagv Mihály II. t. 114 
sz. háza es nagykirálysági egy fertály tanyaföldje 
épületekkel együtt eladó. — Derekas Andrásnál f. hó 
2">-én d. u. 3 órakor árverés fog tartatni házbeli esz-
közök és asztalos mesterségre kívántató szerszámokra. 
— Van szerencsém a tisztelt közönség tudomására 
hozni, mikép a kispiac utcában I. t. 613 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 szelevénvi határban a 
Bogyó József örököseinek mintegy 2f)0 hold szántó, 
kaszáló és legelő, jó minőségű földjük uri lak és gazda-
sági épületekkel kedvező feltételek mellett 6 évre haszon-
bérbe kiadó: értekezhetni Bánffy Ferenccel II. t. 1(50. 
hsz. a. < )zv. König Simonné asszonynak van Tőkén, 
Dónáton és Királyságon földje örök áron eladó vagy 
haszonbérbe kiadó. Cukor Ádámnak több taiivafoldje 
van haszonbérbe pénzért kiadó; értekezni lehet saját 
házánál. — Jó karban levő épületfák, festett felsze-
relt ajtók, ablakrámák, építéshez alkalmas igen jó mi-
nőségű homok, jó minőségű tetőre való cserép ;> —1000 
db- jutányos áron kapható III. t. 41. sz. özv. Aradi 
Lajosnénál. Ceglédi Zsuzsannának I. t. 212. 'sz. a. 
Szt. Lászlón egy első osztályú háziföldje eladó. • 
Weinmann Salamon III. t. HU. sz. házánál dohányter-
melők szám ira kuka. póré s egvéb eszközök eladók. 
— Molnár István 111.716 sz. a. lakosnak a vekerlapo-

son egy első oszt. házi földje eladó. — Kóhn Gábor 
házánál jó minőségű só, jutános árért kapható. — Born-
stein József huszárféle korcsmában, a legjobb szilvó-
riom literje 50 krjával kapható. — Veiner Farkas ke : ' 
reskedőnek az alsó tehénjáráson egy tehén járása van 
eladó. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC 

[ Nyiry Sándor 
í vas- és fűzser kereskedésébe 

\ egy gyakornok 
j) felvétetik. 

Gozgépezet 
három pár köre berendezve 

s teljesen felszerelve Szentesen 
alulírottaknál eladó és julius havá-
ban át is vehető. — Még most az 
egész gépezet működésbe van, és 
ugy is megtekinthetők. 

hízhr és SommMi. 

H I 11 D E T E S E K. 

H I R D E T É S . 

A n. é. közönségnek ezennel tud-
tára adom, hogy f év októberben más 
üzlet átvállalása miatt Szentesről el-
költözöm, ennél fogva elhatároztam 
saját házamban levő dúsan berendezett 
poicelián, üveg, tükör, íüszer 
és rövidárukból álló 

ü z l e t e m e t 
végképpen eladni, mely alkalommal 
a tisztelt vevők az árukon megjegy-
zett árakból 2 0 ° 0 á r l e e n g e d é s b e n 
részesülnek. Az üzleti berendezések és 
mindenféle szobabeli bútorok jutányos 
áron eladok, és az üzlethelyiség f. é. 
Szent-Mihály naptól kezdve lakással 
és nagy padolt magtárral együtt, több 
évekre kiadó, esetleg a ház is igen 
előnyös fizetési feltételekkel örök áron 
e l a d i 5 ' Tisztelettel 

Weisz Bernáttá. 

Cipő végeladás. 
A legjobb minőségű cipÖk nők, férfink és 

gyermekek számára 

gyári áron alul 
30, 40 és 50%-li leengedéssel kaphatók, 
alulírott vegyes kereskedésében. 

DoJ.rai Sáadore 
A 

Egy 6 lóerejű 

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, levélhoni megkeresés Jurenák József 
puszta Sápon, utolsó posta Cibakháza intézendő. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Brogle J. és Mfiller 
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 í t 

Trieuröket ( k o n k o l y válasz tó) 6 k ü l ö n -
féle n a g y s á g b a n . 

Trieur hengereket m a l m o k s z á m á r a . 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára. 

Első legrégibb, legnagyobb es legolcsóbb 

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

Szentesen, főufea az evang. egyház épületében. 

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

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

Továbbá tudatom, miszerint mindennemű v a r r ó g é p e k bármily rövid időre jutányos dij mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal beoseréltetnek. Minden a géphez meg-
kívántató rész jutányosán nálam megszerezhető, 

Valamint mindennemű Ó R Á K A T , úgymint: 

arany és ezüst zsebórik, 
inga, ébresztő, zene, pálisi, Is mindenféle fali órákat havi részlet törlesztés 1 évi jótállás mellett 

kiszolgáltatok. 
Mindenfele javítások gyorsan, pontosan s jutányosán eszközöltetnek 

Szíves pártfogást kér tisztelettel 

F E L S E N B V B O B E N E D E K , órás. 

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




