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ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt' 
Negyed évre . , 1 frt-

M E G J E L E N 
m i n d e n vasárnap. 

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

SZENTESI 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETZSI Á S Á S : 
3 hasábos petit«or«'rt 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr- szá-

míttatik-

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

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

„ S Z E N T E S I L A P " 
X-ik évfolyamának IV-ik évnegyedére. 
A megszokott kérelemmel fordulunk ismét 

lapunk t. olvasóihoz, hogy lapunkat 10 év óta 
tapasztalt becses támogatásukban a jövő évne-
gyedében is részeltetni szíveskedjenek. 

Egész évre . . . 4 frt. 
Félévre 2 „ 
Negyedévre . . . 1 „ 

Szerkesztő 
és 

Kiadó. 

A gazdálkodó közönség figyelmébe. 
(Két cikk) 

Alföldünk, melynek alkatrészét megyénk 
területe is képezi, talajának kitűnő minőségéről 
országszerte, sőt az egész föld kerekségén isme-
retes. A régi jó időkben kiadott deákszövegű 
földrajzi könyvekben alföldünk oly földnek van 
föl tüntetve , a melyben tej és méz foly, a Tisza 
folyóban pedig kétharmad rész hal és csak egy 
liarmad rész viz van, a mi alföldünk tehát a 
zsidók őshazájával Palestinával vetekedett, 
mely a biblia szerint szintén mindent bőven 
szolgáltatott a zsidó nemzet szükségleteinek fede e r? 
zésére. Hát ha még meggondoljuk, hogy a buza 
köblét 4 váltó forintjával adogatták s a buza el-
adásából kapott pénzt, anélkül hogy az kama-
tot hozott volna, valami biztos helyre megőrzés 
végett átadták s ezért még bizonyos őrzési dijat is 
fizettek, ezen állapotot a maival összehasonlítva 
azt találjuk, hogy az akkori és a mai viszonyok 
közt igen nagy különbség van. Mig régenten 
a szántóföldek mellett gazdag rétek s eze-
ken több ezerre menő marha állomány volt lát-

ható, most ellenben azt kell tapasztalnunk, hogy 
minden kis darab földet szántás alá vesznek, a 
marhatenyésztés oly gyarló lábon áll, hogy a 
mészárosok gyakran vágni való marhát sem kap-
nak, a földszerzés után való kapkodás a legtöbb 
gazda jólétét s vagyoni állapotát aláásta; a föld-
adó. gátilleték, pótadó s egyébb ily cimű költségek 
fölemésztik a föld jövedelmét s ha mindezt összetett 
kézzel nézzük s nem gondolkodunk a bajok orvos-
lásárol, akkor nem lehet csodálkozni, ho^y álla-
potunk napról napra sajnálatra méltóbb. 

Mint nem szakember nem bocsátkozhatom 
a talajjavítás elméletének tudományos fejtegeté-
sébe, sem a külföldi, részben már nálunk is több he-
lyütt behozott uj gazdasági rendszerek magyará-
zásába, mert ehez a jó akaraton kivül szakismeret 
is kell; azonban rosszul esik nekem azon közö-
nyösség, mely az egész megye területén a gaz-
dasági ügyekre vonatkozólag uralkodik, más-
részről látva azon tevékenységet, melyet más 
megyék jeles gaz lászok kezdeményezése és 
fáradozása folytán e téren kifejtenek, nem szak-
ember létemre is bátorkodom a helybeli gaz-
daközönséghez gyönge szavamat emelni s csak 
két, de igen fontos tényezőre a gazdák figyel-
mét fölhívni. 

Ha az orvos, mérnök, ügyvéd, tanitó s 
egyébb élet pályán lévő egyén nem kisérné 
figyelemmel a szaktudományában előforduló 
változásokat, ujitást, módosítást, javítást, szóval 

: azon találmányokat, melyeknek alkalmazása az 
j illetőt még ügyesebb s képzettebb orvossá, 
! mérnökké tanítóvá s szakképzettebb egyénné 

tennék, akkor azt mondanák róla, hogy elma-
rad a kortól, nem halad, nem okul. Már pedig 
a mai időben a gazdálkodás is tudományon 
alapszik s ha valaki az ősektől örökölt gazdál-
kodási rendszertől vagy inkább rendszertelen-
ségtől nem akar eltérni, ugyanazt vagyunk 
kénytelenek róla mondani, amit fentebb az 
ujabb felfedezésekkel és javításokkal nem tö-
rődő orvosról, tanítóról mérnökről s egyébb 
foglalkozású egyénekről mondottunk, hogy nem 
halad s igy nincs helye a panasznak, hogy a 

gazdálkodó sorsa évről évre roszabbra fordul; 
ebből következik, hogy a gazdálkodónak is 
kell valamit tenni, mi által a földmivelésre 
vonatkozó ismereteit gyarapíthatja és gazdál-
kodásban eddig elkövetett hibákat jövőre ki-
kerülheti. — Honnan merítik a szakemberek 
azon rájok nézve szükséges ismereteket? Min-
denesetre a szaklapokból ; az orvos az orvosi 
tudomány terén tett ujabb tapasztalatokat az 
orvosi lapokból, a tanitó a tanításra és neve-
lésre vonatkozó uj ismereteket a tanügyi la-
pokból, szóval minden szakember szakába vágó 
ismereteket szaklapból merít s csak így képes 
azon nehézségeket leküzdeni, melyek élete pá-
lyáján minden lépten nyomon mutatkoznak s 
működésében igen gyakran gátolják s hátrál-

Nem akarom felhozni mindazon indokokat, 
a melyeknél fogva a földmivelés terén is igen 
sok régi hibát kell elhagynunk és sok javítást, 
változtatást eszközölnünk, elég nyomós indok 
arra nézve azon szomorú tapasztalás, hogy 
nem csak évről évre a mostani mivelési rend-
szer mellett silányabb termést nyerünk, hanem 
még az a kevés termés is sokkal távolabb © 
fekvő országok terményei által a világpiácról 
leszorittatik. A falat kenyér gyanánt szüksé-
ges vasút hiánya miatt elszigetelve állunk, e 
szerint alkalmunk sincs más vidékek s megyék 
előhaladásáról személyesen, saját szemeinkkel 
meggyőződni, csakis egy módunk van, hogy a 
többi megyék példáját figyelemmel kisérhessük 
s azokat a hasznos törekvésben követhessük, 9 
ezen egyedüli módot az olvasás és az összhang-
zatos együttműködés nyújtja. De itt oly két mó-
dot említek, a melyek megragadásához gazda-
közönségünk még eddig igen csekély hajlamot 
tanúsított Közönségünk nagy része, ugy a 
gazdálkodók mint az iparosok nem akarják be-
látni, hogy nemcsak a jó papnak, hanem a jó 
gazdálkodónak s iparosnak is holtig kell ta-
nulni a szó szoros értelmében. Hiába van a 
kaszinó, olvasó-kör, 48-as kör stb., mindenre 
még a kevésbbé fontos ügyre is több gondot 

T Á 8 C A. 
E b é d K o s s i n i - x i á l . 

Irta: Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y MIKLÓS. 

I. 
1840-ik évben harmadszor vagy negyedszer men-

tem Olaszországba s Dennier barátom a liadi szemle 
felügyelője megbízott, hogy vigyek liossini asszonynak 
egy csipke fátyolt. 

Nem tudom marad-e tőlem hátra valami; de 
mindenesetre azon szokást vettem fel, hogy mig ellen-
ségemet elfeledem, barátaimnak neveit felhozom nem-
csak a barátságos körben, hanem irodalmi életemben 
is. Ily módon a szerint a mint a jövő elé sietek, ma-
gammal hurcolok mindent, mi részt vett multamban s 
mi összevegyül jelenemmel, mint tenné azt azon folyam 
is, mely nem elégednék meg azzal, hogy visszatükrözi 
a partján levő virágokat, erdőségeket és házakat, ha-
nem kényszeritné e házak, erdőségek és virágok ké-
pét, hogy öt egészen a tengerig kövesse. 

Addig nem is vagyok egyedül, mig meg lesz 
nálam egy könyvem. Felnyitom e könyvet. Minden lap 
egy elinult napra emlékeztet s e nap azonnal újra fel-
elevenül hajnaltól fogva estélig ugyanolyan élénken a i 
akkor i kedvtöltésektöl s inegnépesitve az akkori sze-
mélyekkel . Hol voltam e napon? A világnak melyik 
részén kerestem szórakozást, vágyódtam-e emlék után, 
szakasztottam-e reményt, olyan bimbót, mely gyakran 
elhervadt mielőtt még virággá fejlődött volna, gyakran 
pedig virágzott mielőtt kinyilt vo lna? Német-, Olasz-, 
Angol-, Görögországot vagy Afrikát látogattam-e m e g ? 
Felfelé utaztam-e a Rajnán vagy a Colyseumban imád-

koztam, a Sierrán vadásztam-e vagy a sivatagban vol-
tam, Westminsterben ábrándoztam-e vagy nevemet 
véstem fel Arehimedes sírjára vagy pedig a thermo-
phylei sziklákra? Micsoda kéz fogott velem e napon 
kezet? Királyé volt-e az, ki trónján ül, vagy pedig 
pásztoré, ki nyáját órzi ? Melyik fejedelem nevezett 
engem barát jának, vagy melyik koldus testvérjének ? 
Kivel osztám meg reggel tárcámat? Ki osztá meg ve-
lem este kenyerét? Mi történt husz év óta, melyek 
krétával jegyzék fel a boldog és szénnel a komor 
órákat ? 

A h ! életem legnagyobb boldogsága emlékeimben 
van, egyike vagyok azon dús lombozatú fáknek, melye-
ket a madarak, melyek délben némák s csak este felé 
ébrednek fel, szárnycsattogásaik és énekeikkel töltenek 
b e ; igy fogják emlékeim is, ha életem estéje elközelít, 
felvidámítani azt örömeik, szerelmeik és zajaikkal, mig 
a halál a vendégszerető fát is megérinti r ideg ujjaival 
s a fa eldólésével elriasztja az éneklő madarakat, melyek-
ből nem lesz más, mint egv óra életemből. 

íme, mennyire eltérített célomtól egyetlen név is 
s a valóból a képzelembe vitt által. Azon barátom, ki 
akkor a fátyol elvivésével megbízott, már meghalt. 
Gyönyérü lélek, kimerithetlen, vig elbeszélő volt; sok 
estét tiltottéin vele Mars kisasszonynál, ki szintén el-
ragadó lélek volt, s kire szintén rálehelt a halál s ki-
aludt, mintha egy csillag tünt volna le életem egéről. 

Morén ebe mentem, ez volt utazásom célja; de a 
helyett hogy itt sokáig tartózkodtam volna, elhatáro-
zám, íiiszerint Bolognába megyek s eleget teszek kül-
detéseidnek, t. i. magam adom átai a fátyolt a szép 
kezeknek, melyeknek szánva volt. 

Eárom nap kellett az oda- három a visszauta-
zásra, i'gy napot pedig ott szándékoztam tölteni és igy 
egészben véve hét n a p ; hét munka napot elpazarolni, 
elveszteni! De Is tenemre! látni akartam Kossinit, Ros-

sinit, ki kétségkívül azon félelemből száműzte magát, 
nehogy engednie kelljen a kísértésnek uj mestermüvet 
készíteni. 

Emlékszem, hogy este volt, mikor megpillantottam 
Bolognát. A város távolról párában látszott úszni, mely 
fölött a komor Appennin aljából a St. Pietro székes-
egyház s a függő pisai toronynak két vetélytársa a 
Garrisendi és a Tőrre degli Asinelli emelkedett ki. A 
leinenó nap utolsó sugarai megvilágiták némely palota 
ablakait s ugy tetszett, mintha e palota szobái lángban 
állnának, mig a Ileno folyócska, az ég minden szinét 
visszatükrözve mint ezüstselyem szalag kanyarodott a 
síkságon. A Reno lassanként ólom szint vett fe l ; aztán 
hirtelen eljött az éj s a várost fekete fátyollal boritá 
be, melyet nemsokára ezer meg ezer fénypontok jug-
gattak át ugy csillogva, mint azok, melyek az égen 
fénylettek. 

Esti tiz óra volt, midőn megérkeztem a három 
királyhoz címzett szállodába. 

Els5 gondom volt jegyemet elküldeni Rossininak, 
ki azon feleletet izente, hogy egész palotája rendelke-
zésemre áll. 

Másnap tizenegy órakor nála voltam. 
Rossiui palotája, mint minden olaszországi palota, 

márványoszlopok, freskók és festmények összesége. 
Az egész oly terjedelmes, hogy három-négy francia 
ház könnyen elférne benne s soha télire, hanem min-
denkor nyárára van épitve, t. i. telve szabad levegővel, 
árnyékkal, hűvösséggel, rózsák és kaméliákkal. 

Tudva van, hogy Olaszországban a virágok a szo-
bákban uónek, nem pedig kertekben, hol az ember 
nem lát és nem hall egyebet tücsöknél. 

Rossini egész özönében lakott a termeknek, szo-
bák, előszobák és erkélyeknek; mindig vidám, mosolygó, 
élces és szellemdus volt. Neje ellenben mosolyogva is, 
de egyszersmind bizonyos lassúság, komolyság s oly 



némelyek, azok is inkább oly dolgok iránt ér-
deklődnek, melyek a gazdálkodás javítására 
semmi befolyással nincsenek. 

Előttem fekszik a „Magyar Föld*4 cimű 
közgazdasági napilap, a magyar gazdák orszá-
gos értekezlete által kiküldött végrehajtó bi-
zottságnak közlönye, mely gr. Dessewffy Aurél 
és gr. Széchennyi Pal felügyelete alatt jelenik 
meg. Oly lap ez, hogy egy jómódú magyar 
gazda" asztalán sem volna szabad annak hiá-
nyoznia, s mégis ugy tudom, hogy eddig csak 
két példányban jár Szentesre, a másik ís csak 
ugy került ide, hogy alólirott a kaszinó vá-
lasztmánynak megrendelés végett ajánlotta s 
nevezett tisztelt választmány legkevésbbé sem 
habozott az ilyen életrevaló vállalatot az egy-
leti tagoknak tudomására hozni s megrendelése 
által alkalmat nyújtani arra nézve, hogy az 
országszerte a föhlmivelés terén megindult moz-
galmakról tudomást szerezve a jót utánozni 
el ne mulasszák. Meg vagyok győződve róla, 
hogy a' ki ezen lapot csak egyszer kezébe 
vette, velem együtt oda fog nyilatkozni, hogy 
annál jobb lapot ez idő szerint a gazda kezébe 
nem lehet adni s egy számából többet tanul, 
mint bármely politikai napilap 10 számából. 
Hogy mégis nén i tájékozást nyújtsak annak, 
kit szerény felszólalásom a lap iránt érdekelni 
fog, a nálam lévő néhány számnak cikksoro-
zatát 8 a rendes rovatokat itt röviden közlöm 

Állandó rovatok a következők: 3. Vezér-
cikk a földmivelésre vagy iparra vonatkozólag. 
2. A földmivelésre vagy iparra vonatkozó mi-
niszteri rendeletek és tanácskozni,inyok közlése. 
3. Vidéki mozgalma e téren. 4 Mezőgazdaság. 
5. Közlekedés. 6. Ipar és kereskedelem 7. Ve-
gyes közlemények. 8. Belföld. D. Külföld. 10. 
Napi hirek. 11. Terményüzleti heti szemle. 12. 
Tőzsdehírek. 13 Árverési közlemények a hi-
vatalos lapból 14. Betöltendő állomások. 15 
Az országban létező összes gazdasági s ipar-
egyesületek közgyűléseinek határnapjai. 16. 
Közlekedési utmutató. 17. A venni és eladni 
szándékozók részére ingyenes nyilttér. 18. Iro-
dalom és művészet. 19. Színházak. 20. Távi-
ratok. 21. Hirdetések. 

Hogy a cikkek minőségéről is némi tu-
domásuk legyen, csak néhányat közlök — A 
78 ik számban közöltetett: „Állattenyésztésünk 
állapota*, „A gazdasági körök Sopronban", 
„Dinynyészét", „Len- és kendertermelésünk s 
iparunk emelése". — A 7(J-ik számban: „Ser-
tés kereskedésünk érdekében", „A gazdasági 
egyesületek szövetkezete44. — A 80-ik számban: 
„Talajjavitási hitel", „A földmivelési minisz-
térium költségvetésének tárgyalása", „A do-
hánymag elvetése". — A 84-ik számban: „A 

programraja". Szóval nincs a gazdálkodás egy 
ága sem, a melyre nézve hol hasznos utasítá-
sok, hol egész cikksorozat nem jelent volna 
meg, ez tehát gazdálkodó hű tanácsadója. 

Amely gazdálkodó a földmivelésnek teljes 
odaadással él, a ki verejtékkel munkálkodik 
saját anyagi jólétének előmozdításán, az való-
ban jobbat sem cselekedhet, mint midőn ne-
gyedévenként 4 frtot ezen lapra áldoz. Ebből 
megismerjük azon férfiakat, kik a hazai föhl-
mivelés és ipar terén önzés nélkül fáradoznak, 
megismerjük más vidékek tevékenységét és en-
nek irányát, megismerjük a kormány intézke-
déseit. de mindenek előtt megtudjuk azt is, 
mivel tartozunk mi magunk földünk, legdrá-
gább anyánk irányában, mely minket táplál s 
viszont mi tőlünk is szolgálatot ápolást kíván. 
S ha csakugyan akár egyesek, akár többen 
szövetkezve, hogy könnyebben és olcsóbban 
juthassanak ezen a haladni s tanulni szerető 
magyar gazdára nézve nélkülözhetlen lap bir-
tokába, ezen lapra előfizetni óhajtanának, itt 
közlöm a kiadóhivatal lakcímét: Budapest, 
koronaherceg utca 3. sz. sőt kivánatra ezen 
lap érdekében magam is szivesen eszközlöm az 
előfizetést. Jövőre a gazdálkodók cgyutt<$ mű-
ködéséről. Balázsovits Norbert. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A városi főjegyző választás i ' rgyában, 

mint értesültünk, a városi képviselők í. hó 2<)-«'n, va-
sárnap délután 2 órakor, a városi tanácsterem!)an érte-
kezletet fognak tartani. 

— Vaautügyiink. Stammer Sándor alispán ur, 
mint a vasutügyi nagy bizottság elnöke fölhitta, az ér-
dekelt egyes községeket a vasutiigyben szükséges for-
galmi adatok összeállítása végett, egyszersmind meg-
bízta Balogh János polgármester urat, hogy az érde-
keltség megállapithatása végett személyesen keresse 
föl az érdekelt egyes községeket és ezekkel a vasút-
építés iránvára és a hozandó áldozatra nézve érte-
kezzék. Polgármestí rünk e körútra a helyi bizottság 
egy pár tagjával a legrövidebb idö alatt meg is indul. 

— A szabad italmérés eltörlését és a régi 
rátarendszer visszaállítását fogja javasolni a háztartási 
és gazdászati szakosztály a városi közgyűlésnek. Ezen 
javaslat elfogadása annál valószínűbb, mert a rátatervet í 
összeállította bizottság a legbiztosabb adatok alapján 
17255 írtra vette a ráta szerint remélhető bevételt. 
Szabad italmérési rendszer mellett az évi bevétel 
17100 frt 

— A Kurca beszakadásnál építendő zsilip 
készítés f. hó 20-én árlejtés utján kiadatott. Ezen mun-
kálatra Tihanyi Ferenc és Tarnóci Mihály vállalkoztak 
16780 frtért . Ezen munkálat befejezése tagadhutlanul 
egy nagy lépés lesz a Bökény -Mindszent tiszaszabályo-
zási társulat árterén eszközlendő belviz szabályozás 
érdekében. 

— A mindszent i védtölf^st még mindig nem 
építi az erre kötelezett Mindízent-apátfalvi társulat. 
Mindszent ezen létkérdését képező tigvben küldöttséget 
menesztett a közlekedési miniszterhez. A küldöttséget, 
mint értesültünk, városiink derék képviselője Tors 
Kálmán vezette a miniszterhez. 

ujaugvna a umti iicicij, uu^jr iuiíu e»<>U£iauiiiL.gj 1.1 11 uz." 
ség folyamodni fog a miniszterhez, hogy a székhely 
maradjon Szegváron. — Er re azt mondja a „Vásárhelyi 
Közlöny," hogy ha a községek nincsenek belenyugodva, 
hogy a székhely Szentesre tétessék, hát ő minden or-
tályozás kikerülése vegett legcélszerűbbnek tartaná, ha 
oda vinnék a székhelyet Hód-Mező-Vásárhelyre. A 
collega tudná, hogy mitől döglik a légy. 

— Felsenburg Órás kárára f. hó 15-én v i r ra -
dóra elkövetett betörő tolvajlás elkövetőit e hó 22-én 
szállította elő Beke Kálmán csendbiztos Csabáról. A 
banda feje és szervezője Cukor Sándor szentesi szü-
letésű, de vásárhelyi lakos, 20 éves zsidó fiu, ki mái-
több rendbeli tolvajlásért volt büntetve, tagjai még a 
bandának Bodor József és Szatmári Serke Mihály to-
polyai lakosok. A negyedik tolvaj neve vizsgálati te-
kintetből ueg nom közölhető. Azon föltett szándékkal 
jöttek még e hó 12-én Szentesre, hogy valamelyik va-
gyonos izraelitát kirabolnak, de legcélszerűbbnek látták 
Felsenburg botját törni föl. Cukor ment be a Szatmári 
által kiásott lyukon, kivül pedig Bodor vigyázott re-
volverrel fegyverkezve. Cukor is revolverrel volt ellátva. 
Szentesről, Derekegyházán keresztül Orosházára mentek 
s onnan Csabára, hol Cukor már kiszemelt egy gazdag 
izraelitát áldozatnak. Össze is jöt tek a tett helyen, be 
is nyomták sárral az ab lako t de a hallott zajra meg-
futottak és sikerült igy őket, a hol szállva voltak el-
fogni. A Felsenburgtól elvitt órák ezüstjét Cukor nagy-
részt összetörte és ugy adta el, de 4 zsebóra, 6 óar 
lánc, 3 francia fali órát s több apróbb tárgy megkerült . 
Cukor Szentesre jövetele előtt egv nappal már Sza-
badkán lopott több rendbeli arany ékszert, s azok egy-
részét Csillag Ármin szentesi aranyművesnél el is zálo-
gosította. Csabáról N. Váradra szándékoztak kirándulni, 
hol szintén volt Cukornak kiszemeltie. Bizony nacrv 
szerencse, hogy a lakaton belül kerültek, mert e vak-
merő banda sok kár t tehetett volna, de most ezekkel 
is szaporodik azon gazemberek száma, kik erős foga-
dást tettek, hogy még arccal sem fordulnak Szentes 
felé, csak most az egyszer szabaduljanak ki belőle. 

— Szentes város altal fentartott ismétlő 
iskolákban a tanítás oktober hó l -én veszi kezdetét, 
annálfogva felhívatnak a t. iparos és kereskedő urak, 
hogy tanoncaikat az illető osztályokba annyival is in-
k á b b felküldjék, mert ellenkező esetbea a törvény szi-
gorát vonják magokra. Elnöki meghagyás folytán'közli 
Zoó János, isin. isk. igazgató. 

— E r e d e t i lóvásár. A szentesi országos vá-
sárban egy vevő ocsárolta az eladó lovát soványsága 
miatt, s nem akar t érte 10 frtnál többet adni ; mer t 
ugy mond az egész ló nincs egy mázsa. No ha nincs 
egv mázsa, hát vegye meg fontra a lovat, fontját (fél 
kiló) oda adom 7 krért . Kész volt az alku, a ló elkelt. 
Megmérték és lett 350 font (175 k.) és fizetett az 
atyafi a különben 15 írtért kínált lóért 24 frt 50 krt . 

— Pal!av:cit»i őrgróf a mindszenti szorulatot 
képezte töltések belebbezése folytán a 8 milliós állam 
kölcsönből kért 500 ezer frt kölcsön összeget megkapta . 

— A szentesi polgári-, iparom és gazda-
sági kör f. hó 26-án azaz most vasárnap délután 3 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tagok fi-
gyelmét e helyen is felhívjuk. 

- Eeküldeteít. Mecs B a l o g Ferenc vásárszéli 
háza utcára nyíló a j ta ja melletti j á rda megvizsgálására 
fölkérjük rendőrségünk figyelmét még valaki nyaká t 
nera töri ott. — Többen. 

— Csongrádon történt, hogy valami Schwarc 
Izidor nevű félegyházi toll kereskedő a hosszú napot 
ez évben Csongrádon tölté el, hol fogadást tön, hogy 
a böjt kimenetelével: 20 szikkadt zsemlét, 20 pár tor-
más virslit, 8 porció disznó kocsonyát és koufektűl 4 
nagy tortát fogyasztand el. inni 50 pohár sört és 10 
feke t i kávét iszik hozzá. Schwarc a fogadást több ki-
váncsi uri ember jelenlétében nagy diadallal nyer te 
meg. Tavaly szülővárosában nyert el ily fogadást. 
Esztendőre mint mondja — Szentesre jön fogadni a 
„hosszú napra" . 

szépséggel lépdelte át e termeket, mint Horác Judi th ja . 
Megliajtá magát előttem s én fejére borítottam a 

már több izben emiitett fátyolt, mely okozója volt bo-
lognai látogatásomnak. 

Rossini már el is rendezte az ebédet. Óhajtotta, 
hogy oly vendégekkel legyek együtt, kik rám nézve 
kellemesek s mivel tudta, hogy előbb vagy később 
Velencébe megyek, egy fiatal velencei költőt, névszerint 
Scamozza Luigit is meghívta, ki épen ekkor végzé be 
tanulmányait a hires bolognai egyetemen mely a város 
érempénzének a Bononia docef, jelmondatot szerezte. 

Négy órára volt megtekinteni Balognát, melyet 
m. snap a visszatérés kikötése mellett elakartam hagyni. 
Ei ed elmet kértem Rossinitól a távozásra, s a város-
ba össze-vissza kezdtem futkosni, mig a hires Maestro 
a onyhába ment, hogy minden gondját a makaróni-
vá ellátott lapos shrjfato-rsi fordítsa, melyről azt állítja 
R< sir.i, hogv Alberoni kardinál halála óta az egész 
ol szországi félszigeten nem készítenek az övéhez ha-
si nlóí. 

TTat é rakor a hires Maestronál egy hosszú asztal 
körül voltunk összegyülekezve, mely egy nagy fres-
kókkal díszített s minden oldalról szélkerekekkel ellá-
tóit teremben volt. Az asztalt olasz szokás szerint vi-
rágok s cukros gyümölcsök fedek, mintegy kísérőjéül 
a hires stuffatonak, mely az ebédnél főszerepet játszott . 

Asztaltársunk néhány olasz tudós volt, nevezetesen 
azon derék embereknek példánya, kik századokig el-
vitatkoznak azon, ho^y megállapítsák, valyon Ugolin 
története allegoria-é vagy megtörtént dolog; valyon 
Beatrice álom-é vagy valóság s valyon Laurának tizen-
három, vagy csak tizenkét gyermeke volt-é? 

Néhány művész a bolognai színházból s ezek közt 
egy fiatal tenor Roppa nevezetű, ki, mivel hangját szépnek 
találta, egy kardinál konyhájából egyszerre a Fenice-
szinházba ugrott. 

Végre a fiatal tanuló-költő, kiről azt mondta nekem 
Rossini, hogv szomorú, vagyis inkább búsongó arc, 
leikes ábrándozó, kinek lelkében élt a remény Olasz-
ország újjászületésére; bámulatos katona, ki mint má-
sodik Hektor védelmezi a hős Velencét, mely a régi 
kor lehetetlen csodáit ú j ra feleleveníti ugy harcolván, 
mint egy második Trója, második Sirakus, második 
Karthágó. 

Végre Rossini. neje és én. 
A beszélgetés Dante, Petrarca, Tasso, Cimarosa, 

Pergolese, Beethoven, Crimod de la Reyniére és Brillat-
Savarin köriil forgott s Rossini dicséretére meg kell 
vallanom, hogy ez utóbbi két étraűvészről a legtisztább 
és leghelyesebb nézettel látszott bírni. 

Tegyük hozzá egyúttal, hogy e téren hatalmasan 
támogatta Roppa, ki, nera annyira az elmélet, mint 
inkább a gyakorlat embere, tiz évig munkálkodott a 
konyhában a nélkül, hogy ismerte volna Caívmet, va-
lamint ekkor is már négy év óta űzte a zenészetet 
a nélkül, hogy Grétryt ismerte volna. 

E beszélgetés arra indított engem, hogy megkérd-
jem Rossinitól miért nem készit többé zenemüveket. 

— A h ! azt hiszem kielégítő okát tudom annak 
adni. 

— Mit? 
— Rest vagyok. 
— Ennyi az egész? 
— Ugy hiszem, igen. 
— E szerint, ha egy színház sarkánál ?gy igaz-

gató várakoznék Önre s a pisztolyt mellének szegezné . . . . 
— Nemde, s azt mondaná n e k e m : Rosáni, meg-

csinálod legszebb operádat V 
— Igen. 
— Nos! akkor megcsinálnám. 
A h ! talán inkább keserűség mint őszinteség feküdt 

e szavakban. Egyébiránt jogom is volt nem hinni a 

1 hatalmas lángésznek ezen őszinteségében s valahányszor 
Rossini előttem a konyháról beszélt, ugy tetszett, mintha 
ezt mindig csak azért tenné, hogy másról ne beszél-
hessen. 

Tehát az egész kérkés egy il^ lesen alapul ? 
mondám Rossininak. 

— Nem máson. 
— Hátha pisztoly helyett költeményt szegeznének 

mellének ? 
— Próbálja meg. 
— Mondok valami különöset Rossini: ha én dol-

goznám az ön számára, felforgatnám a szokott rendet . 
— H o g y a n ? 
— A helyett, hogy én adnék önnek költeményt 

hogy azt zenére tegye, ön adna nekem partiturát s én 
csinálnám rá a szavakat. 

— Ah í mondá Rossini, — magyarázza meg azt. 
- O h ! igen egyszerű. . . . A zeneszerzőnek és a 

költőnek szövetkezésekor egyiknek fel kell emészteni 
a másikat, a költeménynek meg kell semmisítenie a 
partitúráit, vagy a parti túrának a költeményt. Melyik 
részről történjék most a feláldozás? A költő részéről 
minthogy az ének miatt nem hallja az ember a szöve-
get s mivel a zenekar já tszása következtében mindig 
a zene hallatszik. 

— On tehát azok véleményén van, kik azt gon-
dolják, hogy a szép versek ár tanak a zeneszerzőnek? 

— Bizonyára kedves Maestro; a költészetnek, a 
mint azt Hugó Viktor vagy Lamart ine előállítja, meg 
van a maga zenéje. Nem testvérje az a zenének, hanem 
vetélytársa; nem szövetséges társa, hanem ellensége s 
harcol ellene. Végre a zene lesz győztes, de győzelmé-
ben kimerül. 

— On tehát vállalkozik szöveget irni zenémhez? 
Mindenesetre, én, ki már háromszáz kötetet és 

huszonöt drámát készítettem, vállalkozni fogok erre 



ségei miatt szept. 27-tol kezdve ez évre beszüntette a 
rendező bizottság. Jó tenne, ha ezen bizottság az ősz 
és téli idők unalmának elűzése céljából is gondolkoz-
nék valami szórakoztatási módról. 

>— S z í n é s z e i n k az egy hétig tartó szakadatlan 
esőzés miatt eddig csak kétszer és akkor csaknem 
teljesen üres ház előtt játszottak; pedig van köztük 
egy pár jó eró, milyenek p. u. Király Amalia, Győri né 
és Pásztori, kik ügyes játékukkal hamar meg fogják 
nyerni közönségünk' tetszését és biztosítani fogják a 
társulatot művészet pártoló közönségünk méltó támo-
gatásáról. 

— ÉRTESÍTÉSEK. Zsoldos Lajos felsőréti 
10 hold földje eladó; értekezhetni I I I . t. 91. sz. házá-
nál. — Özv. Depszer Gusztávnénak e szegvári réten 
60 hold földié buzavetés alá kissebb és nagyobb rész-
letekben is felibe kiadó. — Ifj. B erényi Imre II. t. 96. 
sz. a. lakosnak Derekegyházán 60 hold kapált földje 
feles munkálatra kiadó. — Lakatos Julianna III . ' t . 
467. sz. háza, és egy boglya árpa szalmája eladó. — 
Sarkadi Nagy Sándorné I. t. 130. sz. a. lakosnak 1.1. 
641. sz. háza eladó, vagv pedig haszonbérbe kiadó, 
5 fertály királysági földjével együtt. — Kolumbán Im-
rénének Szentlászlón IS1800 hold földje eledó. — Bá-
ránv Dániel-félé I. t. 2.1 ház eladó, vagy földért 
elcserélendő, esetleg haszonbérbe kiadó,— Kristó Nagy 
Antal belső eeseri földje haszonbérbe, vagy feles 
munkálatra kiadó. — Dr. Pollák Sándor I. t. 412. sz. 
háza igen kedvező föltételek mellett eladó, vagy bérbe 
adó, és I. t. 2(59. sz. volt Füchsl-féle házában egy 
szép lakás bolttal bérbe adó. — Cukkermnn Károly-
féle kis-piaci háznál egy alkalmas bolthelyiség haszon-
bérbe kiadó, értekezni lehet Özv Kátai Agostonné asz-
szonnval, ugyan o borbély helyiségét átteszi a Halász 
Sz. János ujonan épült házába". — Kristó Nagy Pálné 
kistőkei földje feles munkálatra kiadó. — Saíhii Anna 
I I . t. 654 sz. háza eladó. — Özv. K iss Pálnénak I. t. (i. 
sz. a. háza, nagyhegyi szólője, török és árpa szalmája 
eladó; eperjesi tanyaföldje pedig haszonbérbe kiadó. 

C S A R N O K . 
A nok Amerikában. 

II. 
Az amerikai nőknél legnehezebb a bemutatás, 

melynek formája rendszerint az, hogv as illető ifjúnak 
egy befolyásos nőt kell megnyerni. (Nálunk akárki — 
leginkább jó barátok mutatják be az embert, sőt egyes 
privilegizált esetekbon önmaga is). Ha ez beleegyez a 
bemutatásba, felajánlja közvetítését. Oda megy az il-
lető hölgyhöz, de addig az ifjúnak el kell távozni a 
lát körből, s ha visszatér a bemutatni ígérkező megy 
nemde az ember hozzá? tudakozódni az eredmény fe-
löl? Ellenkezőleg! Ki kell térni az útjából. Illetlennek 
tartatik hamarébb kérni tudósítását, mint mikor ő 
akarja . 

Mert az amerikai nők büntetni is tudnak és pe-
dig példásan! Egész büntető codexük van a kihágások 
és vétségek különböző fokaihoz mérten. Első fok : A 
nő rá sem néz többet a sértőre. Az megjelenhet ugyan 
a nő körében, de beszélnie hozzá nem szabad. Olyan 
ez mint hogyha a német studenteknél valaki „Bier-
verschiessa-be esik. S e büntetést szenvedni kell Coram 
totius A siae. Második fok : az eltiltás. Ekkor már a 
sértő e sértett nő szine elé sem jöhet ; ez olyan, mint 
mikor az egyetemi polgárt relegálják Kolozsvárról. 
Mehet Budapestre! De azon terraint, hol a sértett van, 
kerülni tartozik. Harmadik inkább morális pressio, a 
a mi in parti nem mindig alkalmazható. De ez rosz-
szabb a gyűlöletnél. A nő összehívja minden barátnőit 
s egész kis esküdtszék alakul, előadatik az eset s az 
Ítélet egyszerűen arra irányul „vétkes" vagy nem vét-
kes." Ha igen, jön a büntetés. Ez olyan, mint mikor 
a diák miden iskolából kicsapatik. — Az illető ki lesz 
zárva miuden társaságból. A társaságoknak szoros ör-

ményessé teszi. 
A nók ott rendkívüli praerogativákkal birnak. 

Legelső ezek közt, hogy ugy mundjuk — a jog a há-
zasságra, miként a francia munkásnak J o g a van a 
munkára.u S a ki előtt ez komikosan hangzik, je-
gyezze meg, hogy ez nem puszta igény, mint nálunk. 
Mert amerikai törvény szerint minden a nőkhöz inté-
zett szerelmes levél — ha egy sorból áll is — házas-
sági ígéretnek tekintetik, mely fontos jogkövetkezmé-
nyeket von maga után. Egv ily levéllel az esküdtszék 
elé lépve az ítélet rendszerint az, hogy a szerelmes 
levélírója köteles a nőt, kihez a levelet irta, feleségül 
venni. (Sok felesége lenne itt akkor egyneliányónknak!) 
A vádló szerepét rendszerint a nőnek tivére, vagy ba-
rátja veszi át, felkéretlenül, sőt sokszor a nő óhaja el-
lenére S — a mi aztán már nem tréfa — ez az Íté-
let nem marad ám irott malaszt, hanem végre is ha -
latik, mire már észre venné az ember! 

Az ismerkedésre az első monvement ugyan a 
férfitől indul ki, de azt tovább szőni engedni csak a 
nő van. Ha kölcsönösen tetszenek, a kisasszony meg-
hívja az ifjút, hogy látogassa meg. Ugy lesz. Együtt 
theáznak, társalognak, a legkötetlenebbűl. A missz be-
mutatja az ifjút szüleinek, vagy — nem mutatja, a 
hogy neki tetszik, l í a a búcsúnál a missz azt mondja: 
Reményiem önt rövid időn viszont látni, akkor a vi-
szony meg van kötve. 

De tovább azután semmi regényes álmodozás, 
semmi sohajtozás, holdvilágos merengés és aggalom a 
jövőre: nEnyim lesz-e?a „Hű marad-e?u Minden ma-
rad csöndes, nyugodt, tiszta és átlátszó, mint a daj-
kamese. Az amerikai átalán véve nem szereti az illú-
ziót, isineri a dolgok positiv értékét s ha udvarlását 
elfogadják is, nem tartja magát Adonisnak. Nyugodtan 
folytatja tovább kereskedését, üzletét, hivatalát vagy 
tanulmányait s <sak üres óráiban gondol szerelmére.. 

Amerikában „beaua vagyis szépnek csak az ne-
veztetik a ki egy hölgynek udvarol, még ha oly csúf 
is, mint maga az ördög. Ez aztán, ha módjában áll, a 
„béliednek vagyis a hölgynek virágokat, zenedarabo-
kat, disz-könyveket s más ily ajándékokat küld. (Ná-
lunk a hátához vernék!) A oelle valami gyöngéd aján-
dékkal : hímzett erszény, „kravátli,tf

 rfuszekliu sat. 
viszonozza. (No ez már praktikus!) Még mind semmi! 
Hanem — ez már messze túlmegy a mi morális Euró-
pánk fogalmain — együtt kikocsiznak, kisétálnak, ki-
rándulásokat tesznek, a zöldben, a hegyek közt uzson-
náznak egyedfii, kettecskén tanú nélkül. Természetesen, 
hogy — a no meghívására. (Boldog Amerika!) 

Sehol sem megv a házasság könnyebb szerrel, 
mint Amerikában. Egy házasodni óhajtó h ánynak 
semmi tulajdonképpeni akadály nem áll az útjában, ál-
lani és társadalom régen elhárították azokat. A tör-
vény egyebet nem követel, mint egy tanú jelenlétében 
tett világos nyilatkozatot mindkét részről. Tanú lehet 
a törvényszék, a jegyző, vagy a lelkész, vagy sokszor 
bármely megbízható harmadik személy. Templomi es-
ketés megengedett, de nem szokás. Ne feledjük, hogy 
Amerikában — értjük e szó alatt most folyton az 
Egyesült áUamokat — a legliberálisabb polgári házas-
ság intézménye van behozva. 

A szülők leányuk elhatározására annak férjhez 
menetelét illetőleg kevés befolyást gyakorolnak. Pres-
siót? Soha, mert, az ott lehetetlen Well, tlien 1 take 
mv hat and go! (Jó, akkor veszem a kalapom, és 
megyek.) Ez rá a válasz. S ugy elmegy a rokonához, 
barátnőjéhez, hogy a szülők sirva nézhetnek utána, 
mert a törvény és közvélemény a leány mellett van. 
Csak egy esetben van a szülőknek beleszólója, ha t. 
i. vejüknek házukba fogadásáról van szó, mely ott na-
gyon szokás. 

Az ifjú rajta van, hogy azonnal házasodjék, ha 
lehető? E mellett szól nemcsak természet s morál, ha-
nem üzleti szempontok is. Az üzlet fogalmához ott 
okvetlen megkívántatik, hogy feleség legyen. Üzletben 
csak nős ember iránt van meg a kellő bizalom. A ki 
teheti tehát siet ezen bizalomra magát érdemesíteni. 
Nézeteik a házasság materialis föltételei fölött a mieink-
től igen elütök. Amerikai fogalmak szerint nem kell 
ahoz sem jövedelem, sem biztos állás, csupán az a 

annyival is inkább, mert némi hiúságot helyezek abba, 
hogy önnek segélyére lehetek s tisztességes udvarias-
ságnak tartanám átengedni önnek a polcot, melyet el-
foglaltam, önnek, kit szeretek, kit csodálok s kit a mű-
vészetben testvéremnek tartok. Nekem is vau király-
ságom, mint önnek. Ha Etiokles és Polinykes megtar-
tották volna trónjukat, nem fojtották volna meg egy-
mást kölcsönösen ; minden újévben meglátogatták volna 
egymást s valószínűleg késő vénségben halnak el. 

— Dicsó! szaván fogom. 
— Hogy szöveget készítek zenéjére? 
— Igen. 
— Megteszem, csak mondja meg előre, milynemü 

operát szeretne. 
— Kísértetiesei. 
— Kísérteties operát? de vegye tekintetbe, hogy 

Olaszország tiszta egével nem a természetfeletti mondák 
földje ; a kísérteteknek, szellemeknek, és tünemények-
nek észak hosszú, hűvös éjeire, valamint a fekete erdő 
sötétségére, Angolhon ködére és a Rajna kipárolgására 
van szükségök. Mit csinálna Róma romjai közt, Nápoly 
tengerpartján vagy Sicilia si kioldj én egy szegény té-
velygő á rny? Hova meneküljön az ördögűző elől? 
Nincs pára, hova futhasson, nincs köd, melybe elrej-
tezhessen, nincs erdő, hol menedéket kereshessen; ga!-
léránál fogva vezetnék itt napfényre. Vegye ezt tekin-
tetbe Rossini! vegye tekintetbe ! 

— Nemde hagytam önt beszélni? szólt a gazda 
mosolyogva. 

— Igen' s bocsánatot kérek, ha visszaéltem vele. 
— Nem, beszéljen tovább, beszéljen mindig. Itt 

van barátom Luigi Scamozza, ki, szintén költó mint 
ön, hallgatja önt s vállalkozni fog a feleletre. 

I f jú tiszttársamnak kezemet nyújtva, szóltam : 
— Hallgatom. 

— Tudja ön, miért utasítja hozzám a nagy 
Maestro? kérdé mosolyogva tőlem Scamozza. 

— Mert tudja, hogy gyönyörűség lesz nekem önt 
hallgatni. 

— Nem, épen nem: mert tudja, hogv egv ese-
mény, mely elődeimmel történt, ellene mondanak a mit 
ön mondott. A h ! ön kételkedik Olaszország kisérteties-
ségéról. J ó ! ha Rossini partitúráját adja önnek, én a 
szöveget fogom ahoz szolgáltatni 1 . . . 

— Ön? 
— Igen, én ; nem említettem már önnek, hogy 

él családunkban egy titkos történet emléke? 
— Jó, beszélje el azt nekem. 
— Nem, mert itt mindenki ismeri már az t ; hanem 

ismételve mondom, hogy Rossini elküldi önnek parti-
túráját, én pedig elküldöm történetemet. 

— Mikor? 
— Holnap korán. 
— Jó, — mondá Rossini. Ma este, mielőtt lefe-

küdném, megírom a nyitányt. 
Aztán poharát felemelve mondá: 
— A „Bolognai tanulók11 opera jól sikerülésére. 
Mindenki hatalmas pohárcsengéssel és forró kí-

vánattal válaszolt. 
Az egész ebéd alatt csak e szép tervről volt 

a szó. 
Tiz órakor elhagyták az asztalt. Rossini zongorá-

jához ült s rögtönözte a nyitányt. Fájdalom elfeledte 
azt felírni. 

Másnap megkaptam a történetet. 
A portituráról semmit sem hallottam többet. 
Lássuk a történetet. 

(Folyt, köv.) 

rezhet. A bizalom, melyet egyik és másik.fél ebez ktt% 
képezi tulajdonképi anyagi föltételét a házasságnak. 
A fiatal ember gyakran igy beleházasodik nagy csa-
ládba, odamegy hozzájok, velők lakik, állás és jöve-
delem nélkül. (Szép és gondtalan élet.) S gyakran 
hosszú idö eltelik igy jóreményben még végre saját, 
önálló tűzhelyet alapíthat. Ennek oka természetesen a 
sajátos viszonyokban és demokratikus felfogásban 
rejlik. 

Mindebből azonban teljességgel nem következik, 
hogy Amerikában könnyelmű házasságok köttetnének. 
A no miután ebbeli elhatározásában megszorítva nin-
csen, elhatározásának következményeit is maga kény-
telen viselni és fontolóra venni. Hogy mit tesz: [az 
egyedül ő rá tartozik. Ha jói választ: az ő szerencséje, 
ha rosszul: az ó baja. E kettős kilátás/ mint kétélű 
kard áll szüntelen eíótte s a helyett hogyjkönnyelművé 
tenné: inkáb óvatos lesz. S ez óvatosságát még job-
ban megélesíti azon körülmény, hogy a házasság, mely-
nek megkötése egy oldalról oly könnyű, más oldalról 
az Unió legfőbb államát >an feJhonthatatfsin, (Bezzeg meg-
járnék mi gyakran, ha nálunk is igv volna!) sőt még 
az ágytól-asztaltól való elválasztás is fölötte^ meg van 
nehezítve. 

Az amerikai édelegni „kurizálni-Jnem szeret. (Jól 
is teszi. Ha közeledése komoly, annak egyetlen célja 
— maga a házasság. Ha látja, hogv ez lehetetlen, in-
káb v isszavonul, mint hogy a nőt és annak családját 
a szerelem poétikus kellemetlenségeivel háborítsa. 

A mód, melylyel házasodási célját tudtul ad ja : 
igen egyszerű. Ott hosszantartó „viszonya-okról szó 
sem lehet. Ha a fiatal embernek némi bátorítást nyúj-
tottak már a körülmények: őszinte határozottsággal 
fellép. ()kosan, röviden, energikusan történik meg az 
egész. 

— Missz Blanka! Határozottjválaszt kérek. 
— Mr. Steel! kész vagyok azt adni. 
— Ismeri helyzetemet: nősülni akarok. Szabad 

önre számitanom ? 
— Számithat. 
Er re 'kezé t nvujtja és a z t á n — nos, aztán semmi. 

Semmi csókolózás, ölelkezés, lángoló tekintet. Semmi 
más, csak egy kézadás. — S az eljegyzés megtörtént. 

Nos, de hát hogyha Missz Blanka „nem^-et mond ? 
Semmi átkozódás, szemrehányás, pisztolyrántás, 

holdvilág és rossz vers! A nő kezét 'nyúj t ja ekkor is, 
csakhogy ezúttal a kéznyujtás nem az eljegyzést, ha-
nem a nemes barátság megkötését jelenti. S jelenti ezt 
a szó legteljesebb értelmében. S mert egy amerikai 
bizalmával visszaélni nem szokás, a hölgy elhallgatja 
az egészet, s még barátnői, szülei sem tudnak meg 
semmit a megkérésről. Epp ezért Amerikában soha-
sem hallani, hogy valaki kosarat kapott. Legfölebb — 
kövatkezteth'.tik a kettő között fenforgó nemes barátság-
ból. Amerikában a barátság a kikötő, melyben az el-
hibázott, az u. n. boldogtalan szerelmek megnyugosz-
nak. Európában is ilyen formán van. Csakhogy it t ;ez 
a barátság látszat, ott pedig a legvalódibb, a legszentebb' 

Cifra lakadalniak nincsenek. Brilliant nuptials 
wrctched mar ringé: Fényes mennyegző — rossz házas-
ság. azt tartja közmondásuk. Csak a szülők és testvé-
rek vannak jelen és legfölebb még a hölgynek „ba-
rátja.a A rokonok csak a 111 ennvégző után mennek 
üdvözlésére az uj házaspárnak. (ís álunk az uj házas-
pár veszi nyakába az atyafiakat s egész házalást kell 
véghez vinni az obligát rokon-látogatással!) Mennyegző 
után azonnal utazni mennek. S az uj házaspárokra 
utaztokban rendkívüli tekintet van. Minden hotelben 
külön szobák — bride roons — vannak az uj házas-
párok számára berendezve, a legszebb kilátással és a 
legnagyobb kényelemmel. Gőzhajókon szintén; még 
pedig a hajó-kerekek k(izeiében, a hol a hajó ingása 
legkevésbbé érezhető. A férj neje jelenlétében nem 
szivarozik, újságot nem olvas (ezt az uton vagy üzlet-
helyiségében teszi). Vesz nejének könyvtárt (mi: ka-
lendáriumot), zangorát, képeket. Társaságos érintkezé-
seikben egymás iránt figyelmes tekintettel vannak. A 
férfi nem hív meg csupa férfi-, s a nő nem hív meg 
csupa nő-társaságot. Pedig a kölcsönös meghívások lá-
togatások — öt—hat család állván egymással benső 
összeköttetésben — igen gyakoriak. 

Kedvem volna még irni arról, hogy az amerikai 
nők mily helyet foglalnak el a politikában, padagogiá-
ban, vallás, művészet, tudományok, morál és munka 
terén. De azt hiszem, hogv olvasóink figyelmét már 
ezzel is mérték fölött bátorkodtam igénybe venni. Te-
hát egyrészt bocsánatot kérve, csak annyit jegyzek 
még meg, hogy az amerikai nők törvény és közvéle-
mény áital önállósitottabban jelentkezvén a társadalmi 
életben: e részt is a mi nőinknek magasan felette ál-
lanak. A minek természetesen nem a mi nőink az okai, 
hanem oka lassú fejlődésünk, társadalmi conservativ 
balfogalmaink s a nők hivatása kérdésének tényleg 
megfejtetlen voltából származó visszahatás s egyébb 
ily hátrányok — hátránya. 

Különben . . . . az emberi ész és erő küzd ön-
magával, küzd a viszonyokkal, megtámadja a régit, 
teremteni akarja az ujat, üldözi a rosszat, keresi a jót. 
A bölcs természet azonban az ész munkálásainak s 
alkotásainak folytonos hullámzásai közepette is meg-
tartja a maga rendes miifolyamát s elénk határozott 
tényekkel és viszonyokkal lép, melyekbe — nevezze 
bár a kutató ész rosszaknak — bölcsen beilleszked-
nünk kell, s ha már megvannak, magunkra nézve le-
hetőleg kellemessé tenni — mások jogait tiszteletben 
vtartán — tanácsos. 

A rossz és jó relatív fogalmak. Függenek ettől 
is, attól is. A mi Amerikában jó, az lehet, hogy ná-
lunk rossz lenne és megfordítva. Maga a nőkérdés, 
különösen ugy megoldva, mint ott, nem a mi viszo-
nyaink keretébe illő; mert az is függ néptől (kedély, 
jellem és műveltségtől), égalj tói, törvénytől, szokástól, 
hisztorikumoktól; s csak az ezekkel való teljes harmó-
nia képezhet garanciát ily helyes megoldásra, a nők 
hivatásának helyes felfogására és igaz útra terelésére. 

Hanem a tapasztalás azért igen jó mester. Adott 
viszonyokból mindig tanulhatnnk és irányt abstrahál-
hatunk magunknak. 

Csáktornyai ÍMjos. 

Felelős szerkesztő: S I M A F £ R £ N C . 



h i r d e t e s e k . 
Hirdetmény. 

Szentes város tulajdonához tartozó III. t. 
271. sz Németh István féle ház a városi köz-
gyűlésnek f. év 2(5. sz. végzése folytán f. hó 
27-én délelőtt 9 órakor a helyszínén, nyilvá-
nost árverésen el fog adatni. 

A ház kikiáltási ára 250 frt, mely összeg-
nek 10°/o vagyis 25 frt bánatpénz teendő le 
az árverésnél. 

Szentesen, 1880. szeptember 17. 
Sima Fereno, 

tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Szentes város határában levő Széchényi, 

bökényi, székháti, fertői mágocsi és derekegy-
házi utak jókarban tartásának vállalata 1880. 
okt 1-től 1886. okt. l-ig, tehát 6 egymást kö 
vető évre f év szeptember 26 án délelőtt 10 
órakor a városi tanácsterember nyilvános árlej-
tés utján ki fog adatni. 

A vállalati föltételek addig is alólirtnál 
megtekinthetők. 

Szentes, 1880. szept. 17-én. 
Sima Fereno, 

tanácsnok. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott részéről közhírré tétetik, hogy 

gondnoksága alá helyezett ifj. Sarkadi Nagy 
Mihálynak Teésen és Kis-Tőkén a kunszent-
mártoni útfélen levő összesen mintegy 350 
holdat tevő földjei 1880. sept. hó 30-án d. e. 
9 órakor a városház udvarán, nyilvános árve-
résen egy évre haszonbérbe fognak adatni. 

' Szalay Miklós, 
id. gondnok. 

Meghívás. 
A szentesi polgári, Iparos 

és gazdasági kör f. évi szeptem-
ber hó 26-án, délután 3 órakor saját 
helyiségében (Elsasser Sándor sör-
csarnoka) 

rendkivüli közgyűlést 
tart, melyre a körtagok tisztelettel 
meghivatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. A megerősített alapszabályok 

értelmében a szakosztályok megala-
kítása iránti intézkedés. 

2. Jegyzőválasztás. 
3. Az 18 /7 . , 187*. és 1879. évi 

szám a d ások át v i zsgál á sa. 
4. Az J880. évi költségvetés be-

mutatása 
5. A házvétel iránti tervezet ki-

dolgozásával megbízott választmány-
nak az Ügyben való jelentése. 

6. Indítványok tárgyalása. 
Szentesen, 1880. évi szept, 9. 

ILooo 
Stammer Sándor, 

elnök. 

H i r d e t é s . 

Tisztelettel értesíttetik a t. kö-
zönség, hogy a szentesi első gőz-
malomban 

marha- és disznó-mázsa 
állíttatott fel, melyet is a méretni 
szándékozók j u t á n y o s ár mellett 
igénybe vehetnek. 

H i r d e t é s . 
IQ. Zsoldos Fereno fakeres-

kedőnek a Tiszán 

E Ü K E - T Ű E I F á J f l 
van eladó, kivánatra a hazaszállítást 
is eszközli. 

M E G H Í V Ó . 
Az 1880. évben b e s o r o z o t t 

TP&OXfi C& 
folyó hó 26-án, S z a b ó J á n o s , kispiaczon lévő 
újonnan épült s díszesen berendezett n a g y t e r m é b e n 

rendes, melyre 

a t. c. közönséget tisztelettel meghívja 
A RENDEZŐSÉG. 

Beléptidíj személyenként 60 kr. — Kezdete 7 órakor. 

A tiszta jövedelem fele része a szentesi iparos ifjak képző- és se-
gélyző egylet javara fordittatik. 

O O C O O O O 

H i r d e t é s . 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített c 8 e r é p-

k á l y h á k és t a k a r é k t ű z h e l y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-

és kőszénnel ís tüzel he tők. 

ooccxxxx>o 
1 Budapest i bútorok! 

Legolcsóbb politikai napilap 

f ü g g e t l e n h í r lap 
szerkeszti és kiadja 

M E N D E B Ó D O G . 
E l ő f i z e t é s i á r a k : 

(Budapesten házhoz hordva vagy vidékre 
postán bérmentesen küldve): 

Egy hóra. . . . 1 frt. 
Negyedévre . . . 3 n 
Félévre . . . . 6 , 
Egész évre . . . 12 „ 
A Független Hirlap minden reg-

gel kivétel nélkül egész nagy íven 
jelenik meg. — Előfizethetni bármely 
naptól kezdve. 

A Független Hirlan kiadóhivatala, 
Budapest, IV. Régi posta-utca 10. sz. 

2 Mnden kiállításon az első érdeméremmeli 9 

I 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. 

f /V .Vr 
I 
I 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több s z á z bzcba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid ée megbízható készitményű 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
== a lámckit átellenében. == 

Kihárasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az újonnan mérsékelt á r jegyzék Ingyen! 

Budapest i bútorok! 

S r o g l e J . é s M S H e r 
g é p - és rosta- lemez gyá ra 

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 ( konko ly választó) 6 k ü l ö n -
féle r>»nf\'Mi1gban. 

Trieur hengereket m a l m o k számára . 
Kcptatkat, 
Szelelő rostákat., 

| Szitákat és rostákat c sép lő^^prkszá mára j* 

megnyitása! 
Itt helyben, a rSzéchényi-uta mellett lévő jól berendezett 

S z é c i i é n y i - g ő z m a l i B i i n k a t 
egészen újonnan felszereltük, teljesen átalakítottuk, és uj őrlő k ö v e k k e l e l l á v a 
már átadtuk a közforgalomnak. 

Hasonló üzletünkkel t i z e n e g y év i f j a közönség megelégedésére igyekeztünk 
működni, ezen uj üzletünkkel S z é c h é n y i - g ő z m a l m u n k k a l " is az lesz igyekezetünk S 
hogy több éven át szerzett tapasztalataink alapján, a t. őrlő közönség minden igényei- 8 
nek megfeleljünk mindenkor ezután is. 

„ S z é c h é n y i - g ő z m a l m u n k k a l " egybekapcsolt és g ő z f ű r é s z l ö v e l működő, 
leffdusabban berendezett 

rr 

F A - Ü Z L E T Ü N K E T 
ajánljuk a tisztelt közönségnek, melyben ugy mint eddig, minden meo-rendelésnek 
gyorsan és szilárd pontossággal igyekezünk megfelelni. 

R é g i üzlethelyünkön lévő f a a n y a g o k a t , ugysziute a r a k t á r - s z i n e k e t a 
legjutányosabb áron v é g e l á r u s i t j u k . 

Tisztelettel 

Lázár és Sonnenfeli I 

H I R D E T É S . 

S a r k a d i N a g y 
S á n d o r háza a kis-
piac mellett I. t 630. 
szám alatt örök áron 
eladó, esetleg egy évre 
árendába adandó; érte-
kezhetni lehet Schleier 
István vaskereskedővel. 

. nagyválasztéku m'mtagyü temérye ármegjegyzéssel 

Ü M A JHL S* *T V ! R A S I O t F 
divatáru raktárából, koronaherrzeg-utcza I O . sz. 

wmz^ 
: '<r-T'ÍÍY': ' 

BUDAPEST. 

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




