
Előfizetési áiralc: 
Egy évre 4 frt. 
Fél évre — — — — 2 frt. 
Negyed évre — — — 1 frt. 

SZERKESZTŐSÉG: 

Kurcaparti utca 33. szám, hova e 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és pénzküldemények is 

cimzeodők. 
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Filó János jubileumára. 
A szentesi reform, egyház holnap fényes 

ünnepélyt ül. A kegyelet oltárán kitüntető 
elismeréssel áldozik azon férfiú tiszteletére, 
a ki — mint a szeretet vallásának fölkent 
apostola, immár egy negyed század óta buz-
gón és hathatósan hirdeti városunkban az 
Istennek magasztos igéit. 

Az őszinte öröm és benső megelégedés 
fölemelő érzete hatja át kehlünket, midőn e 
diszes ünnepélyről megemlékezünk. 

Mert ez ünnepélyben ismét ujabb zálo-
gát látjuk azon egt szséges közszellemnek, 
mely egy idő óta városunk jobbjainak cselek-
vését kormányozza, s mely nem a miisok 
becsmérlésében keres olcsó dicsőséget, ha-
nem felkutatja a szerényen rejtegetett egyéni 
érdemeket, rá irányozza a kimagasló szel-
lemi és erkölcsi tulajdonokra a szunynyadó 
közfigyelmet, tüntetőleg hódol a tisztesség, 
ész, tudomány és chnracter fölénye előtt, i 
igyekszik sorba leróvni a tisztelet adóját je 
leseink iránt. 

Ezen adónak lerovására Filó Jánossal 
szemben kétségkivül a legszerencsésebben 
választott alkalom volt n mostani, midőn a 

Egyházi élet. 
A szentesi ref. egyháznak — az uj törvény ér 

telmcben alakított — képviselőtestülete julius 29-én 
tartotta első közgyűlését. 

A gyűlés délelőtt isteni tisztelet végeztével a 
templomban tartatott; hol az egyházi képviselők 
szép számmal gyűltek össze tanácskozni a felett, 
hogy a főgondnok megválasztásának ideje hány évre 
állapittassék meg és mennyivel emeltessék az egy-
házi adó? 

A gyűlés a tanácskozási hely méltóságához 
mért csendben folyt le, ennek dacára mielőtt a gyű-
lésen megtárgyalt és elhatározott dolgok felsorolá-
sára térnénk át, nein mulaszthatjuk el véleményt 
mondani mindenek előtt a felett — a mi a közgyü 
lési tárgyalások soráu egyik képviseli* által fel is 
vettetett, — hogy helyén van-e templomban tartani 
a közgyűlést, s ott vitatkozni — ha mindjárt egy-
házi dolgokban is közéleti ügyek felett? 

A templom szent hajléka a vallási áhítatnak, 
hol az ima lélekemelő szavai és a zsolozsmák hang 
jainál a miudennapi élet salakjától megtisztult lélek 
az Istenség szent fogalmához közeledik. Ez a hely 
tehát esak az imának a helye, hol a világi gondok-
tól pillanatokra szabadult emberi lélek istenéhez 
tér és azzal társalog. 

Már Jézus kiűzte a kufárkodást az Isten haj 
lékáből; a templom tehát — az ezen helyhez fű 
zött malaszton érzés megsértése nélkül — nem szol-
gálhat adó felemelés és leszállítás feletti tanácsko-
zás és vitatkozás színhelyéül. S annyival kevésbé 

mintegy 8 — 1 0 ezer frt elköltetett a felsőpárti temp-
lom alapból, ennek visszatérítése céljából elhatároz-
tatott a párbérnek évenként 30 krral való emelése. 

Készünkről az adott indokból való adó eme-
lést egyáltalában nem helyeselhetjük, mert amint 
az egyház pénzügyeit ismerjük, ott az adóhátralékok 

De maga Szentes is elég nagy arra, hogy 
egy gimnázium fenntartása elengedhetlcn 
létföl tételei közzé soroltassék. Egy értelmes, 
törekvő s a fokozatos fejlődés iránt kiváló 
fogékonysággal bíró nép által lakott nagy 

összege által egészen fedezve van a templom alap; m a g y a r város pillanatig sem lehet meg o l y 
hiánya. Azokat tehát, kik adóhátralékban vannak • U n i n t é z e t nélkül, m e l y a tudományos pá-
meg kell exequalni és igyekezni, ebből fedezni a1 -
hiányokat; mert mentől több ideig maradnak be-
hajtatlauul ez adóhátralékok, annál inkább behaj-
tatlanná válnak azok. De ha már egyáltalában emelni 
kellett az adót, akkor a méltányosság tigy hozta 
volna magával, hogy ne pusztán személy adó, ha 
nem az egyenes adók után kirovott hányad is emel-
tetett volna. S igy a teher igazságosabb arányosi 
tása mellett lett volna a szükséges költség előteremtve. 

tiszteletre méltó lelkipásztor szentesi mükö- j szolgálhat azzá, mert itt a városban van arraalkalmas 
désének 25 ik évfordulóját elérte 

Egy negyed század a gyorsan letűnő 
emberi életben is jelentékeny idő; de annak 
különös becset a közhasznú tevékenység, az 
üdvös mííködés kölcsönöz. 

Es Filó János lelkészi működését lehe-
tetlen épületesnek, áldásosnak el nem ismerni. 
Mert a ki oly fényes talentumot, oiy mélv 
tudományossággal, klasszikus műveltséggel, 
dus életbölcseleti ismeretekkel, tapasztala-
tokkal és vallás erkölcsi érzékkel párosit, s 
a ki ningasztos hivatásában oly fenkölt kö-
telességérzetet tanúsít, mint ő: annak műkö-
dése szükségkép maradandó becsű nyomokat 
hágy maga után a vezérletére bizott hívek 
lelkületében és a felügyelete alatt álló közok-
tatás mezején egyiránt. 

S valóban, Filó János lelkiismeretes mű-
ködésének tanúbizonyságát bitjük hívei val-
lásos érzületében, mely nem a felekezeti 
torzsalkodásban, hanem a fanatizmustól és 
és előítéletektől ment tiszta felebaráti szere-
tet gyakorlásában nyer kiiejezést. 

Nem lehet feladatunk e helyen Filó 
János szereplését történeti adatok telsorolá-
sával nyomról nyomra a közönség emlékeze-
tébe idézni; ez az életiró dolga. De e^y tényre 
mégis utalnunk kell; s ez az, hogy az ün-
nepelt lelkipásztor negyed százados pálya-
futása alatt kizárólag n.indig Szentesé volt. 
Soha sem vágyakozott egyházmegyei vagy 
egyházkerületi szereplésre, annál kevésbbé 
avatkozott országos dolgokba ; pedig nagy 
szabású tehetségével és bőséges ismereteivel 
kétségkívül mindenütt számottevő faktor le-
hetett volna. De az ő ismeretes szerénysége, 
puritán természete, lelkészi hivatásának be-
töltésével teljesen megelégedett; s mig mások 
kevesebb tehetséggel, de több becsvágygyal 
tágabb tért kerestek volna maguknak, ad-
dig ő minden figyelmét nyájának gondozá-
sára fordította és soha sem kívánt más lenni, 
mint a szentesi reform, egyház egyszerű lel-
kipásztora s a szentesi társadalmi élet egyik 
kevés igényű békés tagja. 

Épen azért kétszeresen meg kell becsül-
nünk a szerénység ritka erényével bővel-
kedő férfiút ; és örömmel látjuk, hogy Szen-
tes város egész közönsége meg is becsüli őt; 
mert a ref. egyház által rendezett jubiláris 
ünnepélyt e város társadalmának minden ré 
tege osztatlan rokonszenvvel kiséri. 

S midőn e rokonszenvet, mint a köz-
vélemény hivatott tolmácsa, kötelességünk-
nek ismerjük e helyeu manifestálni; egy-
szersmind részünkről is szerencsét kívánunk 
az ünnepelt férfiúnak azon megtiszteltetés-
hez, mely őt egyháza és a közönség részé-
r ő l ' é r i . 

Vajha engedné a Mindenható, hogy fél 
százados jubileumán is ép erőben és testi-
lelki egészségben fogadhatná nagyszámú tisz-
telőinek üdvkivánatát. 

U g y legyen! 

terem, hol az egy évben egyszer vagy kétszer ösz 
szeülft képviselők tanácskozhatnak a nélkül, hogy a 
templomi hely szentségét kitegyék a közéleti viták 
között könnyen támadó szenvedély viharának. 

Áttérve most már a gyűlésen megtárgyalt 
ügyekre, itt — mint már föntebb is említettük, első 
tárgy volt a főgondnok hivataloskodási idejének 
megállapítása. 

Mondanunk sem kell, hogy az egyházi felettes 
hatóságok az uj egyházi törvények életbe léptetésé-
vel nagyobb absurdumot el nem követtek annál, 
mint Intgy az uj törvény alapjáu keresztül hajtatták 
a választásokat, mielőtt az egyes egyházak az uj 
törvény szelleméből folyó kormányzati szabály ren-
deleteiket el uem készítették. Mert hiszen a válasz 
tások előtt kell azt megállapítani, hogy ki mennyi 
időre választatik; s nem indokolatlan sietés és kap-
kodással teremteni ugy alakilag, mint érdemileg jo-
gos kifogás alá jöhető oly helyzetet, mint a mostani, 
hol n főgondnok elnöki közbejövetele mellett álla 
pittatik meg s mondatik ki az ő hivataloskodásának 
ideje. Mert könnyen kerülhetne oly főgondnok is, 
ki uem is elnökösködnék az ő személyét oly köz 
vetlenül érdeklő dolgokban, milyen volt a jelenlegi 
eset is. 

No de ennek nem a mi egyházunk, sem nem 
a főgondnok az oka, hanem a felettes egyházi ha-
tóságok, melyek a törvény életbe léptetésénél meg 
fordítva tálalták fel a szervezkedés sorrendjét. 

Az egyháztanács által alkotott szabályrende-
let 6 évre állapítja meg a főgondnok hivatalosko 
dásának idejét, igy ennek elfogadása javasoltatott 
a közgyűlésnek. 

Kiss Zsigmond véleménye szerint a közgyűlés 
csak akkor mehet bele a főgondnok hivataloskodási 
idejének megállapításába, ha elébb az egész sza 
bályrendeletet megtárgyalta és elfogadta; mert a 
hivataloskodás idejének megállapítása IIPIII külön 
határozattal, hanem szabályrendelettel eszközlendo. 

Az elnökség véleménye szerint a szabályren 
delet készítése és elfogadása az egyháztanács ha 
táskörébe tartozik. 

Készünkről ezt a felfogást nem osztjuk, mert 
ha a szabályrendelet, mely elfogadás végett soha 
nem lett a közgyűlés elé terjesztve, megállapítja a 
főgondnok hivataloskodási idejét, akkor mi szükség 
még ezentúl a közgyűlés elhatározására? Mert vagy 
az áll, hogy az egyháztanács készíti és hagyja jóvá 
a szabályrendeletet és akkor semmi köze a köz 
gyűlésnek ahhoz, hogy hány évre állapittatik meg 
a főgondnok hivataloskodási ideje, vagy a közgyü 
lés készíti el a szabályrendeletet s akkor ő állapítja 
meg a hivataloskodás idejét. 

Véleményünk szerint tehát Kiss Zsigmond föl-
szóllalását egészen correctnek és jogosultnak tartjuk. 

A közgyűlés azonban ezen nagyon is fontos 
elvi és forma kérdés felett könnyen napirendre térve 
s a felett folytatott csak vitát, hogy 6-e, 12-e, vagy 
3 évre állapittassék meg a főgondnok hivataloskodá 
sáuak ideje? 

Dózsa Klek és Böszörményi Károly 3 évet ia 
vasoltak. Böszörményi ezen javaslatát azzal indo-
kolja, hogy 3 év múlva kilép a képviselő testület 
és presbytérium egy része, és akkor olyan eleinek 
juthatnak az egyházkormányzati keretbe, a kik 
nem lesznek megelégedve a mostani főgondnokkal, 
miért is ily eleinek többségével szemben nagyon 
is uiegnehezittetik a főgondnok helyzete. 

Balogh János 12 évet javasol. A közgyűlés több-
sége 6 évre állapítja meg a hivataloskodás idejét. 
Mi ezt részünkről helyeseljük, mert nincs rá szük-
ség és az egyháznak sincs javára, hogy a kedélyek 
minden 3 évben főgondnoki választással zaklat-
tassanak. 

Ezután el lett határozva, hogy amennyiben a 
szentesi ref. egyháznál eddig május elsejétől kezdő 
dött az egyházi év, jövőre az megszüntettetik és 
az egyházi év 1854. januártól kezdve a pol*ári év-
vel fog kezdődni. Továbbá miután a mult években, 

készülő nemzedék előképzését közve-
títi-

közoktatást minisz-
is; s hisszük, hogy 

Gimnáziumunk. 
Helyi laptársunk, a „Szentes és Vidéké8-

nek egy rövid közleménye alapján némelyek 
azt az álhirt kolportálják, liogy Szentesnek 
nem lesz gimnáziuma, mert hát a vallás és 
közoktatási minisztérium elvileg ellensége a 
középiskolák szaporításának, s nem hajlandó 
uj gimnáziumok felállítását engedélyezni. 

Fölötte csodálkozunk rajta hogy ez a 
bir föntartja magát; söt meglepett bennün-
ket, hogy tisztelt helyi laptársunk nem sie-
tett megcáfolni a hasábjain világjá bocsáj-
tott s legalább is problematikus hiteleségü 
újdonságot. 

Mert azt mindenki beláthatja, hogy ama 
hírnek semmi positiv alapja nem lehet; s ha 
egyáltalában a közoktatási minisztérium táp-
lálna is oly elvi álláspontot, mely a gimná-
ziumok szaporításának ellenzésében vagy 
korlátozásában nyer kifejezést, — az a mi 
gimnáziumunkra nem vonatkozhatik. 

Először is a mi gimnáziumunk nem uj 
tanintézet; rég idő óta fenáll az, s a legkö 
zelebbi múltban is csak ki volt szélesítve a 
polgári iskolai tanfolyammal, a nélkül, hogy 
gimnáziumi jellegét elvesztette volna. Most 
csak arról van szó, hogy ez intézetben a ta-
nítás régi medrébe visszaterel tessék, s szer-
vezete, a polgári iskolai tanfolyam elhagyá-
sával, az uj középiskolai törvénynek megfe-
lelőleg, átalakittassék. Nincs tehát itt szük-
ség a minisztérium engedélyére; csupán arra, 
hogy tudomásul vegye, miszerint a törvény-
nek" megfelelő és saját önkormányzati jog-
körünkben keresztül vitt átalakítást, kötelessé-
günkhöz képest eszközöltük; és pedig akként, 
bogy a közép iskolai oktatást nem terjesztet-
tük ki, sőt az eddiginél szűkebb korlátok 
közzé szorítottuk. 

Táplálhatja ugyan a kormány azt a fel-
fogást, liogy Magyarországon nincs szükség a 
gimnáziumok szaporítására; de e nézetének 
csupán annyiban szerezhet érvényt, — ha 
egészen uj tanintézetek felállítása elé aka-
dályokat gördít, vagy olyanokat államkölt-
ségen nem állit és államsegélylyel uem gyá-
molit. 

Tudniok kell ezt a 
terium akadémikusainak 
tudják és méltányolják De ha nem akarnák 
is tudni, s valóban bekövetkeznék azon — 
még föltevésnek is abszurd eshetőség, hogv 
a kormány részéről nehézségek támasztatná-
nak gimnáziumunk további fenntartása ellen 
— akkor Szentes város közönsége mint egy 
ember lépne sorompóba féltékenyen Őrzött 
szellemi kincsének oltalmazására. 

S a legmagyarabb vármegye vezérvárosa 
bizonyára bir akkora erkölcsi sulylyal, hogy 
jogos föllépése meddő nem maradhatna Nincs 
tehát ok nggódui gimnáziumunk jövendő 
sorsa fölött. 

Nagy 

A kormány hatásköre ennél tovább nem 
terjedhet; s nincs oly törvény, mely neki jo-1né,k»l 
Lrot adna a már létező s a törvényes kivá-1 ?**ti*\ Z Z 1 

szerencsétlenség Olíiszor-
szágban. 

Olaszország gyászba borult. Ezen megdöb-
bentő szavakkal vezetik be a lapok azon borzasztó 
szerencsétlenségről való megemlékezést, mely Olaszor-
szágot az ischiai földrengés következtében érte. 

Ischia egy virágzó szigete Olaszországnak, 
melyen a Cassaniicciola fürdő hely van hova Olasz-

j ország és kelet legelőkelőbb esaládai szoktak szó-
j rakozásra menni. Cassaniicciola egy kis része a szi-
getnek, a legújabb népszám lálás alkalmával 4500 la-
kossal bírt, most romokban hever. 

E szigeten már a legrégibb idők óta több Íz-
ben volt vuleanicus kitörés. 

A szigeten lévő Monté Epomeo ugyanis a Krisz-
tus születése előtt 477 évvel vulkanicus kitörésével 
kivándorlásra kényszerítő a sziget lakóit. Krisztus 
előtt 192 esztendővel ismét kitört a vulcán és es. 
1302 ig a mikor a legutolső kitörés volt, több izbeu 
megújult. 1881 ben pedig földrengés volt a szigeten, 
ekkor azonban a Cassaniicciola fürdőhelyen uem 
történt nagyobb pusztulás; most azonban a fürdő 
legdíszesebb épületei is romokban hevernek. Az 1881 
iki földrengés, mely akkor a város egy részét tel-
jesen elpusztította, az emberekre nézve nem vég-
ződött oly borzasztó szerencsétlenséggel, mint most, 
mert akkor a város férfiai kin dolgoztak a mezőkön, 
a katasztrófa csak a városban bent maradottakat 
sújtotta. Akkor 115 ember lett a romok alá t< m ?tve 
és 80 sebesültje lett a katasztrófának, most azon-
ban a földrengés este 10 órakor jött, s egyft r nán 
sújtotta a várost a díszes fürdő helyiséggel. A föld-
rengés múlt szombaton este több percekig tartott 
A roppant erővel megújuló lökések irtózatos hatás-
sal voltak Cassaniicciola, Lacco, Ainneus és Forio 
városokra. 

A házak először meginogtak s pár pillanat 
múlva tömegesen dőltek össze, maguk alá temetve 
a lakókat s az utczákon járó-kelőket. A földrengést 

j kisérő morajba belevegyült az összedőlt házak za-
' ja, a szerencsétlenül jártak Lalálsikoltása s a ma-
] jorokban levő megrémült barmok félelmes bőgése. 
Mindenütt pusztulás, mindenütt romok jelölték a 

| földrengés irtózatos hatását. — Mintha csak duló 
hadsereg ostromolta 

löntve össze 
irolna meg a városokat, kímélet 
i házakat. A zavart, a kétség-

„ körülmény, hogy a nap már 
got adna a mAr letezö s a törvényes *iva- ré ieáUlüZotr s a városok sötében voltak. -
n a l m a k n a k s állami szempontoknak megfelelő , A m i n t a kétségbeesés első pillanatai elmultak; 
tanintézeteket — minő a szentesi (j. oszt. mindenki mentésre sietett. A szabadban sétáló la-

talom- í kosok rémülten siettek haza, hogy házaik romjai gimnázium is — merő szeszélyből, 
szóval eltörölhetni a föld színéről. - Magyar-
országon még nem vittük ennyire az alkot-
nányosságot. 

Sőt merjük kockáztatni azon állítást, 
hogy ha nem volna gimnáziumunk, hát ak-
kor magának a kormánynak lenne föladata 
bennünket serkenteni s esetleg anyagilag is 
gyámolítani egy ily közhasznú tanintézet 
felállítására. 

Lehet az országnak olyan vidéke, a hol 
a felekezeti buzgóság vagy egyébb kedvező 
körülpiények folytán már elegendő számban 
léteznek gimnáziumok; s talán célszerűbb 
volna a közönség további áldozatkészségét 
szakiskolák felállitására irányozni; ámde — 
fájdalom — mi még nem vagyunk ily ked 
vező viszonyok között. 

Egész Csongrádvármegyének nincs egyet-
len egy középiskolája a szentesi gimnáziu-
mon kivül; ez öleli magába a megye tudo-
mányos pályára készülő ifjú nemzedékét kü-
lönösen jövőre, a midőn már egészen Szen-
tes lesz e megye szellemi, politikai és köz-
gazdasági életének gócpoutja. 

alól kiszabadítsák övéiket. Legnagyobb volt a pusz-
tulás Cassamicciolában: a fürdővendégek közül szá-
mosan lelték halálukat a romok alatt. Nőket, gyer-
mekeket vegyesen húztak elő részint már holtan, 
részint életveszélyes sebekkel. A holtak közt volt 
a nápolyi és római arisztokráczia s az olasz képvi-
selőház számos tagja. A sebesülteket összeszedték 
és hajóra rakva, átszállították Nápolyba, hol rövid 
idŐ alatt a kórházak megteltek. 

Nápolyból még az éjjel számos sebész, orvos és 
katona halózott át a szigetre. A szerencsétlenség 
egyes részletei csak másnap tudódtak ki. A cassa-
micciolai színházban az előadás alatt a földrengés 
következtében tiiz üfött ki, mely a zavart még in-
kább fokozta. A mentési munkálatokat nagy se-
rénységgel folytatják s ujabb meg ujabb hajmeresztő 
részletek kerülnek tudomásra. Eddig több száz ha-
lottat és sebesültet szedtek össze. Valószínűleg a 
halottak összes száma az egész szigeten meghaladja 
a 3500-at 

Később jött táviratokban az „Egyetértésinek 
még a következőket irják: 

Ischia szigetének állapotát csak megközelítőleg 
is lehetetlen leirni. Cassamicciolában csupán egyetlen 
egy ház maradt épségben. Minthogy a földrengés éjjel 
következett be, midőn a pórnép házaiban volt, az 
összediillö házak csaknem az egész lakosságot romjaik 
alá temették. Az utczákon szerteszét heverő holttes-
teket kétségbeesett csoportok veszik körül, kik 



eltűnt rokonaikat keresik. A hul'ák kjzött válasz-
tékosan öl.özött ismeretien hölgyek holttestei is lát 
hatók. A halottak számát 3000 re teszik neveiket 
lehetetlen kipuhatolni. Serrarában, Fontandban, Lac-
cóban, Amenóban, és For iában is roppant nagy a kár, 
melyet a szerencsétlenség rendkívül nagy volta miatt 
még teljesen lehetetlen csak megközelítőleg is meg-
állapítani. Nápolyba eddigelé ö<)(> sebesültet szálli 
totUk. A mai miniszteri ami cs segély küldését hatá-
roza el. A hatóságok, a katonaság és a lelkészség 
egyaránt részt vesznek a mentési munkálatokban. 
A csapás nagysága minden képzeletet meghalad. 

A szerencsétlenségről a legujabbi távi-
ratok a következőket hozzák: 

A romok közül, hatvanhét órával a ka-
tasztrófa után, két felő leányt ástak ki ma is. 
A műszaki csapatok csodálatos buzgalommal 
dolgoznak. A halottak száma ót ezernél többre 
tehető A talaj dt sinfekeziója sürgősen szük-
séges, mert különben okvetlenül ki tör a 
tifusz-járvány. Az általános desintekeziót 
még nem hajtottak végre, mert még min-
dig azt hiszik, hogy élők is vannak a ro-
mok alatt. Tegnap a katonák több polgári 
munkást fogtak el, kiket lopáson értek. A 
mentő csapatok Lacco Ameno-ra vonulnak, 
hol élelmiszereknek és orvosságoknak nagy 
szüksége mutatkozik — Umberto király ma 
érkezett Cassamicciolában, hol a közmunka 
Ügyminiszter fogadta A szerencsétlenség 
színhelyére ment egyenesen s több tábor-
nok kíséretében végig ballagott a romokkal 
telt utczákon, sokáig tartózkodott azon a 
helyen, a hol legnagyobb pusztítást vitt 
véghez a földrengés. A király nem birt ura 
lenni meghatottságának, kezeit tördelte sJérfias 
arczán nagy könycseppek látszottak. „Iszonyú! 
Iszonyú!" mondogatta folyvást, többet nem 
szólhatott, mert földindulása elfojtotta hangját. 
A nép oda csoportosult az uralkodó köré és 
megköszönte igaz részvétét. Megható jelenet 
volt az is, mikor a király vigasztalni pró-
bálta a szerencsétlen lakosokat, kiket min-
denöktől megfosztot a katasztrófa Umberto 
király Lucce Amenóba hajtatott Cassamic-
ciolából A faszinházba játszott szinrársulat 
igazgatója beszéli, liogy az „Egy óra, egy ka-
land, egy bolond" cimü bohózat előadása köz-
ben rémítette meg a színház látogatóit a 
földrengés. Az első jelenetben szerteszét do-
bálják a bútorokat, hogy olyan morajt, do-
bogást idézzenek elő, a milyen a földindulást 
szokta kisérni. Hogy a borzalom teljesebb le 
gyen. egyik szereplőnek segítségért kell kiál-
toznia. Ep e jelenet alatt rendült meg a föld 
s hatalm s sárga láng csapott föl a színpa-
don. Néhány pillanat múlva por és füst lepte 
el az egész nézőteret. A lámpák világa ki-
aludt. A hallgatóságot iszonyú rémület fog-
ta el; kiabált, jajveszékelt mindenki kétség-
beesetten. .Meghalunk, eltemet a föld!4 — hal-
latszott mindenfelől. A nézők kifelé rohan 
tak egyenesen a tengerpartnak. Egy gyö-
nyörű szép fiatal asszonyt inegöregitett a 
rémület. 

No játszaíl a tíízzel! 
Minden lépt* n nyomon van alkalmunk tapasz 

talni, hogy a legtöbb tűzvész vigva/.aLunság, vagy 
gyermekjátékból származik. A tűzvészek szomorú 
statistikája igazolja ezt országszerte. Igazolja továbbá 
a városunkban legközelebb történt tüzeset is. 

Annál csodálatosabb, hogy e tekintetben sem 

T á B S I 
Tizenkét le ári37- egrsr háznál. 

— Beszély irta S. F. — 

A báró első pillanatra föllélegzett Klopp 
ur azon nyilatkozatára, hogy ő nem veszi el Kláris-
kát — Az ut tehát nyitva van boldogságához. D e 
a föllobbant szerelmi érzelem tüzét csakhamar lo-

sztani kezdé az itju tisztnél annak elgondolása, 
' őt mellőzte az a 110, s csak ugy nyílik számára 

kezeh <iZ at, hogy a vele szemben választó t kalmár 
fiu v « * * a It'P- , • ... . 

ii helyzet elgondolása az első pillanatok-
ban egésas mértékkel támadta meg a báró hiúságát, 
b ü s z k e s é g i — Hát nem elég megaláztatás e az ne 
kem, gondol*/ b ° g y y o , t i '*»o k bányába 
szeretek? k« az orszátr előkelő köreiből vá 
foszthatok nőt m a g a m n a k ' ! Es ha a szerelem fe-
ledtethetné is a köztünk levő rang külömbséget, -
vajon nem teljes meggyalázása volna e nevemnek, 
hogv én egv nőt e l / e g y e t , kit Klopp elutasít ma 
Kától ? Pfuj! Szégyenlem jnagam, hogy könnyelmű 
föllobbanásom által ilyen kérdések elé kergettem 
magam. , . 

Hiszen, csak van bennem erő megszabadulni 
a gondolattól hogy én azt a nőt szeretem? 

A báró önmagában küzdött ott Klopp ur szo 
bájában. Klopp ur pedig gondolkozott azon hogy 
miképpen fogja érzelme változását jegyesének tudó-

maga a közönség, sein az illetékes közéleti tényezők 
nem tanúsítanak kellő fogékonyságot a szükséges 
óvrendszabályok foganatosítására. 

Pedig legközelebb a liptószentmiklósi rettene 
tes tűzvész, melynek három virágzó község esett 
áldozatául s oly méitékben, hogy lakosai a szó szo 
ros értelmében földönfutókká lettek, — elegendő 
impulzust adhatott volna az elővigyázatra. Különben 
macának Szentesnek történetében is van fájdalmas 
einlekü példa, mely óva int bennünket, hogy a tűz 

| katasztrófától minden erőnkből őrizkedjünk. 
Pár évvel ezelőtt volt alkalmunk már szintéu 

konkrét eset hatása alatt szabatos javaslatokkal fel-
lépni a tüzrendorség szervezése tárgyában.— Kész-
séggel elismerjük ugyan, hogy a hivatott tényezők 
köriben nem hiányzott a hajlandóság javaslatainkat 
figyelemben venni; sőt némely propositiónk (minő 
az uj fecskendő beszerzése) már teetté is vált; de 
t» fennforgó nyomasztó és minden üdvös törekvésre 
béuitólag ható viszonyok még eddig nem eugedték 
meg, hogy tűzrendőrségünket a kor színvonalán álló 
mérvben kifejlesszük Biztat a remény, hogy ennek 
is majd elérkezik az ideje : — s épen azért nem is 
akarunk erről ezúttal tüzetesebben szöiatii. 

Ámde abban semmi sem gátolja városunk kö-
zönségét, hogv a tűzesetek korlátozása ellen társa 
dalmi uton megtegye azon óvintézkedéseket, melye-
ket az eszély és önfenutartási ösztön elöir, s melyek 
minden különös megterheltetés nélkül foganatba is 
vehetők 

Ilyen óvintézkedések közzé tartozik, hogy a 
tüzesetek keletkezését lehetőleg megakadályozzuk; 
s ha azok mégis minden elővigyázat mellett előfor-
dulnak, kártékony hatásukai csökkenteni igyekez-
zünk. 

A mi a kérdés utóbbi részét illeti, el kell is 
mernünk, hogy a szemesi nép a legügyesebb tűzöl 
tók közé tartozik. Ez azonban még nem elegendő ; 
módokról is kell gondolkoznunk, hogy ez az ügyes-
ség lehetőleg érvényesülui bírjon. 

Ennek egyik módja kétségkivül az, hogy igye-
kezzünk minden háznál vizet tartani készletben. — 
Mert hasztalan vannak tűzoltóink, hi a legnélkülöz 
hetlenebb eszköz, a viz, nem áll a kellő pillanatban 
rendelkezésükre. Tüzet eloltani, vagy helyhez kötni 
csak a viz segélyével lehet. 

Ismerünk községeket, melyekben azon rendsza 
bály áll fenn, hogy minden háznál egy hordó viznek 
kell készletben lenni. Váljon nem léptethetnénk—e 
életbe Szentesen ez okszerű szabályt? S ha az az 
önkezdeményezés utján nem létesülhet, — nem szo 
rithatna arra rá a hatóság bennünket hatalomsző-
val i s ? 

A mi pedig a tűzesetek keletkezésének meg-
akadályozását illeti, abban a tekiutetben a gazdák 
és szüíők tehetnek legtöbbet. 

Tudjuk ugyanis, hogv a legtöbb tűzeset részint 
a cselédei* gondatlanságából, részint gyermekjáték 
ból számazik. A cseléd gondatlanul bánik a tűzzel; 
vagy a gyermekek vigyázatlan játékot űznek vele, 
— s kész a veszedelem. 

Lelkiismeretes felügyelet és ellenőrzés a gaz 
•Iáktól elegendő arra, hogv a cselédek gondatlan-
ságából származó tüzveszedelmek minimumra redu 
káltassanak. A veszélyes gyermekjátékok szigorú el-
tiltása pétiig a szülők házi jogának és kötelességé-
nek keretéi).Í vág ; megvagyunk győződve, bog} okos 
és gondos szülék képesek is tilalmuknak érvényt 
szerezni; s gyermekeiket a tűzveszélyes játékok 
mellőzésére rászoktatni esetleg rászorítani. 

Azon szülő pedig ki ezen — nevelési szem-
pontból is kiválóan fontos — kötelességének 
teljesítését elhanyagolja, — az váltig megérdemli, 
hogy vétkes goud.ulanságáért hatóságilag is feleletre 
vonassék és érdem szerint megbüntettessék. 

Ha az arra hivatott hatósági tényezők e rész 
ben indokolatlan és üdvt'den elnézés helyett üdvös 
szigort és méltó megtorlást gyakorolnak, — akkor 
a gondatlanságból szarni író tüzesetek ritkák lesz 
nek; mert mindenki folyton eszében forgatja és 
övéi előtt is hangoztatni fogja azon iatő szót, hogy: 
„ne játszál a tűzzel ! " 

Világfolyása. 
A francziák megkezdték már a hadmü-

veleteket a tonkingiak ellen; legalább azt 
állitja egy szófukar távirat, anélkül azonban, 
hogy bővebb részleteket hozna tudomásunk-
ra. így mindössze is annyit tudunk, hogy a 
vér folyik, a halálnak ismét dus aratása vau, 
s ki tudja még, mily bő zsákmánya lesz? 

Különben a tonkingi háborút most hát-
térbe szorította a S u e z csatorna kérdése. 
Azon rágódik most az európai sajtó; különö-
sen adnak francia és angol része 

A Suez csatornának kizárólagas szaba-
dalmát ugyanis egy francia, — névszerint 
Lesseps Ferdinánd birja; — most ez az ur 
és a háta megett álló konsortium elhatároz-
ta, hogy még egy hasonló csatornát ásat — 
Egyptom földjén; és felszólította az angol 
kormányt, hogy e tekintetben lépjen egyez-
ményre vele. — Az angol kormány meg is 

i kötötte Lessepssel az egyezményt, de midőn 
azt elfogadás végett a parlament elé terjesz-
té, a hideg vérű ángliusok olyan féktelen 
dühbe törtek ki, hogy a megdöbbent kor-
mányelnök az egyezményt levette a napi-
rendről — Az bántotta a jámbor angolokat, 
hogy a csatorna nem az övék lesz, hanem 
a franciáké, kik arra nemzetközileg elismert 
előjoggal bírnak. Ez persze a kapzsi angol 
nép szemében égbekiáltó igazságtalanság; -
hanem ha Anglia bírná a szabadalmat, az 
már - a pap tehene módjára — egészen más 
lenne. 

Ezen a kritikus kérdésen kivül nagy 
fejtörést okoz a diplomatáknak a napokban 
végbemenő császártalálkozás. A lapok azon 
törik a fejüket, hogy voltakép miről fog ér-
tekezni uralkodónk a német császárral, s hogy 
egyáltalában lesz-e a találkozásnak politikai 
célja és eredménye ? E fogas kérdésen mái-
hajba is kaptak a politikai lapok; és nagy 
képpel vitatják pro és contra, hogy hát mi-
ről fog beszélni a két uralkodó. Mintha bi-
zony lehetne azt előre tudni, s egyáltalában 
képzelhető volna fejedelmi találkozás politi-
kai irányú beszélgetés nélkül. Egyébbiráut 
majd megtudjuk az eredményt a találkozás 
után; addig ne okozzon az senkinek fejfájást. 

Olaszországot és vele együtt az egész 
müveit világot az a rémítő szerencsétlenség 
foglalkoztatja, mely Ischia szigetén történt, 
s melyről lapunk 4-ik cikke részletesen meg 
emlékezik. Ama szerencsétlenség lesújtó ha-
tása alatt ott most teljesen szünetel a poli-' 
tika és háttérbe szorul minden egyéb közügy ; 
mindenkinek lelkét csupán a részvét érzete j 
tölti be. 

Emberiségi szempontból részvéttel kell ( 

tekintenünk a sokat szenvedett Egyptom felé 
is, hol a cholera még egyre dühöng Bár a 
hatóságok mindent elkövetnek a ragály to-
vaterjedésének megakadályozására; —eddig 
még nem sikerült annak gátat vetni. A hi-
vatalos jelentések szerint naponként százakra 
megy egy-egy városban a halottak száma, 
s angol levelezők azt vitatják, hogy azok a 
hivatalos adatok nem is tüntetik fel a maga 
egész borzasztóságában a helyzetet, mert vol-
takép háromszor annyira megy az áldozatok 
száma, mint amennyit az egyptomi kormány 

mására hozni? - Es hevité magát az érzelemben, 
mely mindig közelebb voná lelkét Iluskához, ki 
nem volt ugyan olyan vakitó szép, mint nénje; de 
egész lénye mély erős szerelmet árult el. 

- Ön tehát nem fogja elvennni Csapó Klárika 
kisasszonyt? mondá a főhadnagy. 

- Nem uram. Számoltam magammal. 
- D e én kényszerítem önt, hogy elvegye. 
Klopp ur, ki szentül hitte, hogy visszalepés, 

nyilatkozatával kellemes dolgokat beszél . .bárónak; 
bámulva nézett rá, midőn ez kényszerit sről besze t 

_ Nem értem önt uram, mondá és babozóJ. g 
tekintett a tisztre, kinek egész lényén meglátszott, 
h 0 g y báró, hát én viUgosan 
beszélek és azt mondom, hogy önnek el kell venni 
Csapó Klárit. - En kényszerítem ra. 

— Es mi jogon, s mily eszközökkel? 

— Azon jogon ; mert ön utamba állt, hogy ő 
nekem ajánhassa fel kezét, ő önt elében helyezte, s 
ön ezt a kitüntetést esak akkor érdemli meg ha an-
nak a nőnek kit én is hírűi óhajtottam, férje lesz. K é n y 
szeritem, mert én elvettem volna azt a nőt, ha ő önt 
nem választja; de a z ö a visszalépésével nem kívánom 
őt nőmül. Es amidőn én e miatt fajdalmat érezek és 
viszek át az életbe, nem akarom, hogy ő az önhöz 
tűzött várakozásában csalódjék és szenvedjen. 

— Ön ugy beszel báró ur, szólt Klopp, mintha 
az én érzelmem és szándékom felett uralkodnék. 

— Ugy beszélek, mint egy becsületes ember-
rel szokás, ki ismeri lovagi kötelességét. 

— l )e uram ő nem szeret engem. 
— Ez csak ürügy akar lenni, hogy ön adott 

szava alól büntetés nélkül menekülhessen. 
— Elég volt! szólt Klopp: azt fogom tenni, 

mit ön magamra nézve a legjobbnak, tartok. S önnel 
e felett tanácskozni kedvem nincs. Es az ön ijezge-
tésétől nem lélek, s ha kell mindenkor kész va-
gyok ahhoz a fegyverhez nyúlni, melyet önnek vá 
lasztani kedve lesz. 

A báró sápadt és izgatott volt e válasz halla-
tára. Föl kelt helyéről kalapját vette. 

— Jól van uram, ha ön kész bármely fegyver-
hez nvubii, mondá: hát tudja meg, hogy én önt 
bár hol legyen is a világon, fel fogom keresni, ha 
ön miatt Csapó Klárist szenvedni hallom. 

— Meg fog lalálni, ha keres, mondá férfias 
hangon Klopp. 

A báró távozott. 
Furcsa, szólt az egyedül maradt Klopp, fénye-

sen bútorozott szobájában sétálgatva föl H alá: ez 
az ember idejön és megöléssel fenyeget, ha előle el 
viszem azt a nőt, kit ő szeret és midőn kijelentem, 
hogy nem viszem el előle, hanem meghagyom neki, 
akkor meg azért akar megölni, hogy miért nem vi 
szem el? — Hát tiszta elméjű ember e z ? Hát sze 
reti ez azt a nöt, ki iránt imádatáról beszél? 

D e elvégre is megmondtam neki, amivel tar 
toztam. — És most fogatok, s megyek Csapőékhoz, 
hogy jegygyűrűt cseréljek. 

Klopp ur már rendeletet adott ki, hogy fog 
janak, midőn kopogtak szobája ajtaján. Azt gondolta, 
hogy a báró jött vissza és indulataosan lépett az 
ajtó felé, maga nyitá föl az ajtót; de haragja csil-
lapulni kezdett sőt arca mosojra derült, midőn Csapó 
Sándor urat látta meg szobája ajtajában-

— Isten hozta! kiáltott az ifjú és magához 
öleié leendő ipját. 

Hát benn vagyunk Kláriskámmal Pesten 

vásárlásokat teszünk mondá az öreg a szobába 
lépve és egy karszékbe ülve, hát biz én azt gon-
doltam, hogy nem cselekszem helytelenül, ha meg 
nézem Klopp urat, ha ide haza van e ? 

— Éppen ki akartam készülni Uram bátyá-
mékhoz. I 

— No hát ma ne menjen; mert ma nem leszünk 
otthon, még végezni valónk van. Holnap megyünk 
haza. Klopp ur az első pillanatban örüit e véletlen 
találkozásnak, hogy majd fölfedi Csapó ur előtt 
szándékát; de nagy és mellék dolgok voltak azok 
amiket el kellett volna mondania és addig készült 
bele kezdeni, hogy egyszer csak azon vette észre, í 
hogy Csapó Sándor ur elment és ö nem mondott, 
neki semmit. 

Délelőtt 11 óra volt midőn Csapó ur távozott. 1 
Klopp ur kocsija pedig be fogva várt. A z 

ifjú gondolkozott, hogy mit tegyen. Csapóék most j 
már nincsenek otthon, velők nein végezhet. De hi-j 
szen a mit ő végezni akart, ahoz most jó alkalom 
lett volna megkezdeni az utat. 

A z ifjú habozott. Talán nem is lesz szándékából 
semmi. Marad Kláriska mellett. E habozó gondolatok 
között kocsijába ült és hajtatott. S miután nem 
mondá meg a kocsisnak, hogy hova akar menni 
hát az hajtatott Csapó urék pusztájok felé; meri 
hiszen ura az utóbbi időkbeu ikocsi nem inemnt 
más hová. 

Klopp ur egyszer csak azon vette észre ma-
gát, hogy jegyese apjáék majorja alőtt ált meg ko-
csija és az uri kastély erkélyéről Iluska kiáltá felé, 
hogy: 

Hozta isten! 
Nem volt hon a nagyobbak közül senki, csak 

Iluska. 
Klopp űr agyában az a gondolat villant meg, 

hogy megszökteti ezt a lyányt. 
Ezalatt Pesten Kláriska a báróval találkozott. A z 

apa, leánya és a báró egy hajon mentek át a Margit sziget 
re. A báróban a szép nft láttára kétszeres hévvel lobbant 
fel a szerelem. Csapó Sándor ur pedig midőn meg-
látta a csinos huszárfőhadnagyot az gondolá, hogy: 
bizony külörob ember az ezerszer mint Klopp és 
az öreg ur haragosan pödörité meg bajuszát, hogy 
leánya hova tette szemét, mielőtt a kettő között 
választja az elsőséget Kloppnak adá. 

És kitudja Kláriska is gondolhatott valamit; 
mert nagyon csinosan vette a találkozást és kérte 
a főhadnagyot, hogy legyen a szigeten velők. 

(Folyt, köv.) 

kittintet. Európába még nem hurcoltatott be 
a veszélyes kór; bár a lapok naponkint alar-
mirozzák a világot oly hirekkel, hogy egyik 
másik országban kitört a cholera; de e hirek 
rendszerint hamisaknak bizonyulnak. JOvjon 
is meg bennünket Isten attól a csapástól ; 
van a° mi fejünkön elég veszedelem. 

A zuluk hírhedt királya, Csetevájó, már 
megszabadult a földi bajoktól s szegény fe-
jének nem kell félnie többé a cholerától, — 
azon egyszerű oknál fogva, mivel kiköltözött 
az árnyékvilágból. Emlékezhetnek olvasóink 
az angoloknak a zuluk ellen folytatott há-
borújára, melynek a fiatal Napoleon herceg 
is áldozata lett, s mely azzal végződött, hogy 
a zulu király, Csetevájó, az angolok fogsá-
gába került. Később visszanyerte szabadsá-
gával együtt országát is, de nem birta vissza 
nyerni népe szeretetét. Összeesküvést forral-
tak ellene ; s a mult héten feleségeivel együtt 
— mert hát volt az istenadtának az is vagy 
100 darab — legyilkolták. Nyugodjék csen-
des békességben ! 

Sziliház. 
Szini referádám bevezetése előtt a színházi 

közönség köréből kell e helyen megemlítenem oly 
dolgot, mely mig egyrészről a színházi közönség 
megbotránkozására nyújt minduntalan alkalmat, — 
másrészről a rendőrségnek is méltán lehet foglalko-
zási tárgya. Ugyanis sokszor a hőségtől fulasztásig 
meleg sziuházat sokan örökös füstölésükkel igyeksze-
nek kiálhatatlanná tenni. És hagyján, ha csak hátul 
kerülnének a füstölés passiójának üzói, de még az 
első padokban is vannak olyanok, kik az előadások 
alatt szivarkájukból oly hatalmas füstöket fújnak a 
levegőbe, hogy majd a színpadot borítják el. 

Csodálom, hogy ezen uraknak nincs annyi fo-
gvelmük, hogy lemondanának a dohányzás élvezé-
ről ott, hol olyan diszes hölgyközönség van. — Azt 
hiszem, hogy a hölgyek nem azért járnak színházba, 
hogy ott penészes dohányfüstöt szívjanak, nem azért, 
hogy gyönyörködjenek egyes urak füsteresztési tudo 
mányában, de a szini szereplők sem köszönik meg, 
ha játékuk alatt a t. urak szemük közé fújják a 
füstöt. Éppen azért kétszeresen róhatók meg azok, 
akik ezen túlteszik magukat, s csak a közönség hig-
gatságának tulajdonithatják, hogy még erélyesen 
rendre nem utasíttattak. 

A rendőrség hivatalosan mégis szüntethetné e 
visszaélést, ok reá a mult évek színházi tűzkatastró-
fái s az, hogy fabódé arénánknak csak egy felől 
van kijárása, s a bekövetkezhető szerencsétlenségnél 
a rendőrség mulasztása kiszámithatlan szerencsétlen-
séget szülhetne. 

És ki lenne a hibás? 
* * 

* 

Vasárnap, junius 29 én. Fáy Serena a nemzeti 
színház tagjának vendégjátékául a „Czigány- véte* 
tett elő. — Volt alkalma élvezhetni a színházi kö-
zönségnek már többször e darab szépségét, de ily 
öszhangzó előadásban Szentesen inéi aligha. — A 
vendégmüvészuő Rózsikát keleti hevével, forró szen-
vedélyével meglepőn állította elő. Nemcsak a nagy 
szabású jeleneteket ábrázolta igazi melegséggel, ha-
nem egész szerepét oly élethűen, és oly elragadóan 
játszotta, hogy a közönség megérdemelt tetszés nyil-
vánításait majd minden jelenet ntán zajossn nyilvá-
nította, Midőn hűtlen kedvesét, Gyurit, megcsalatott 
szivének keserűségében megátkozza, a drámai szeu-
vedély ábrázolásának legmagasabb fokán állott. 

*A társulati többi tagok is belemelegedtek sze-
repűkbe s iparkodtak, hogy a veudégmüvésznő mö-
gött ne maradjanak, mint az obsitos huszár után a 
baka. 

Kedden, junius 31-én, Katona „Bánk bánja" 
adatott. Fáy Serena adta Melindát, de ezt nem oly 
sikerrel, mint a Czigány Ruzsiját. Nem tudott any-
nyira felemelkedni, mint az előző játék után remél-
hettük. Bogyó társulatának többi tagjai pedig ope-
rette hősök voltak magyar köntösben. — Egyetlen 
Sándor Emil vált ki közülök, mint Biberak lovag. 
Ottó herceg és Tiborc nem megnézni és hallani va-
lók voltak 

Hiába! Bánk bánt adni igen merész vállalat, 
melyet 111a a magyar nemzeti színház setu igen mer 
megkísérteni. 

Szerdán, aug. 1 én , Romeo és Júlia" Shaksper 
szomorú játéka F á y S. bucsujátékául hozatott szinre. 
E darabban csak Fáy Serena maradt meg a szerep 
színvonalán, nehéz helyzete volt; a többi szereplők 
által előidézett rosz hangulatot kellett minden meg-
jelenésével leküzdeni. Miért is a közönség által 
emlékül adott diszes, selyemszalagos koszorúkat 
méltán kiérdemelte. 

A közönség mind három játéka alatt melegen 
fogadta s midőn ,,Isten hozzád"-ot mondunk, hi-
szünk egy ujabb „Isten hozott"-ban. 

Csütörtökön f. hő 2 án az „Üdvöske" adatott 
Bogyó társulata által most másodszor. Első i z b n ,nz 
„Üdvöské^-ét (Bettinát) Pálti Nina, most Kissné, Ar-
pási Katica játszotta. Mondanunk sem kel!, hogy 
dacára Kiesné fátyolozott hangjának, ezúttal az (üd-
vöske. sokkal jobban sikerült mint a múltkor. Es a 
sikerfőérdeme kétségkívül Kissnét, illeti ki elegáns mog 
jelenésével és igen kedves játékával föltétlenül hó 
ditott, midőn férjével Kissel (Pippo) a két pásztori 
pár dalt énekelték a közönség zajosan megtapsolta 
őket. Melletök Berzsenyi Júlia a herceg kisasszony 
szerepében szép énekével és ízléses toailletjével tűnt 
ki; az öreg Bokor és Dobocsányi élénk, ügyes játé 
kukkal nagyban elősegiték ezt sikerét. 

* 

Hétfőn, f. augt. hó 6 án KÍSS Ferencnek ju -
talomjátékául „Fatinicát" adják. Hiszem, hogy a 
közönség, melyet a jeies énekes annyiszor ragadott 
lelkesült tapsokra gyönyörű énekével és eleven, j ó 
kedvű játékával, most midőn jutalouijátéka lesz. 
nem fog megfeledkezni róla. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A jtihilealia ünnepély, melyet a szentesi ref. 

egyház n t. Filó János lelkész urnák 25 évi lelkész-
kedése alkalmádól f. hó 5 én rendez, mint azt előre 
is látni lehetett, igen fényesen fog sikerülni, mert 
az ünnepély nem csak a szentesiek, hanem mond-
hatjuk, nogy a környék legtekintélyesebb hitsorsos-
sainak részvétele mellett fog megtörténni. Már eddig 
számosan vannak vidékről is bejelentve. Itt lesz a 
békés bánáti ref. egyházmegye esperese nt. Szabó 
János ur, ki egyébb iránt az ünnepély szertartási-



eltűnt rokonaikat keresik. A hullák kjzött válasz-
tékosan ftlíözött isnicretieu hölgyek holttestei is lát-
hatók. A halottak számát 3000 re teszik neveiket 
lehetetlen kipuhatolni. Serrarában, Fontanában, Lac-
cőban, Ammóhnn, és Forióban is roppant nagy a kár, 
melyet a szerencsétlenség rendkívül nagv volta miatt 
még teljesen lehetetlen csak megközelítőleg is meg-
állapítani. Nápolyba eddigelé ő(X) sebesültet szálli 
totUk. A mai minisztertanács segély küldését hatá-
roza el. A hatóságok, a katonaság és a lelkészség 
egyaránt részt vesznek a mentési munkálatokban. 
A csapás nagysága minden képzeletet meghalad. 

A szerencsétlenségről a legujabbi távi-
ratok a következőket hozzák: 

A romok küzdi, hatvanhét órával a ka-
tasztrófa után, két filő leányt ástak ki ma is. 
A műszaki csapatok csodálatos buzgalommal 
dolgoznak. A halottak száma ót ezernél többre 
tehető A talaj desinfekcziója sürgősen szük-
séges, mert különben okvetlenül ki tör a 
tífusz-járvány. Az általános desintekcziót 
még nein hajtottak végre, mert még min-
dig azt hiszik, hogy élők is vannak a ro-
ntok alatt. Tegnap a katonák több polgári 
nmnkást fogtak el, kiket lopáson értek. A 
mentő csapatok Lacco Ameno-ra vonulnak, 
hol élelmiszereknek és orvosságoknak nagy 
szüksége mutatkozik — Umberto király ma 
érkezett Cassamicciolában, hol a közmunka 
ügyminiszter fogadta A szerencsétlenség 
színhelyére ment egyenesen s több tábor-
nok kíséretében végig ballagott a romokkal 
telt titczákou, sokáig tartózkodott azon « 
helyen, a hol legnagyobb pusztítást vitt 
véghez a földrengés. király nem birt ura 
lenni meghatottságának, kezeit tördelte sJérfias 
arczán nagy k'őnycseppek látszottak. „Iszonyú! 
Iszonyn!'• mondogatta folyvást, többet nem 
szólhatott, mert földindulása elfojtotta hangját. 
A nép oda csoportosult az uralkodó köré és 
megköszönte igaz részvétét. Megható jelenet 
volt az is, mikor a király vigasztalni pró-
bálta a szerencsétlen lakosokat, kiket min-
denöktől megfosztot a katasztrófa Umberto 
király Lncce Amenóba hajtatott Cassamic-
ciolából A faszinházba játszott színtársulat 
igazgatója beszéli, hogy az „Egy óra, egy ka-
land, egy bolond" cimü bohózat előadása köz-
ben rémítette meg a színház látogatóit a 
földrengés. Az első jelenetben szerteszét do 
bálják a bútorokat, hogy olyan morajt, do-
bogást idézzenek elő, a n»ilyren a földindulást 
szokta kísérni. Hogy a borzalom teljesebb le 
gyen, egyik szereplőnek segítségért kell kiál-
toznia. Ep e jelenet alatt rendült meg a föld 
s hatalm s sárga láng csapott föl a színpa-
don. Néhány pillanat múlva por és füst lepte 
el az egész nézőteret A lámpák világa ki-
aludt. A hallgatóságot iszonyú rémület fog-
ta el; kiabált, jajveszékelt mindenki kétség-
beesetten. . Meghalunk, eltemet a föld!-4 — hal-
latszott mindenfelől A nézők kifelé rohan-j 
tak egyenesen a tengerpartnak Egy gyö-
nyörű szép tiatnl asszonyt megöívgitett a 
rémület. 

Ne játszál a tűzzel! 
Minden lépt* n nyomon van alkalmunk tapas 

talni, hogy a legtöbb tűzvész vigyázatlanság, vagy 
gyermekjátékból származik. A tűzvészek szomorú 
statistikája igazolja ezt országszerte.Igazolja továbbá 
a városunkban legközelebb történt tüzeset is. 

Annál csodálatosabb, hogy e tekintetben sem | 

maga a közönség, sein az illetékes közéleti tényezők 
nem tanúsítanak kellő fogékonyságot a szükséges 
óvrendszabályok foganatosítására. 

Pedig legközelebb a liptószentmiklósi rettene 
tes tűzvész, melyuek három virágzó község esett 
áldozatául s oly méitékben, hogy lakosai a szó szo 
ros értelmében földönfutókká lettek, — elegendő 
impulzust adhatott volna az elővigyázatra. Különben 
macának Szentesnek történetében is van fájdalmas 
emh kü példa, mely óva int bennünket, hogy a tüz 
katasztrófától minden erőnkből őrizkedjünk. 

Pár évvel ezelőtt volt alkalmunk már szintéu 
konkrét eset hatása alatt szabatos javaslatokkal fel-
lépni a tűzrendörség szervezése tárgyában.— Kész-
séggel elismerjük ugyan, hogy a hivatott tényezők 
körében nem hiányzott a hajlandóság javaslatainkat 
tigyelemben venni; sőt némely propositiónk (minő 
az uj fecskendő beszerzése) már tértté is vált; de 
t» fennforgó nyomasztó és minden üdvös törekvésre 
béuitólag ható viszonyok még eddig nem eugedték 
meg, hogy tűzrendőrségünket a kor szinvonalat) álló 
mérvben kifejlesszük Biztat a remény, hogy ennek 
is majd elérkezik az ideje; — s épen azért nem is 
akarunk erről ezúttal tüzetesebbet! szólani. 

Ámde abban semmi sem gátolja városunk kö-
zönségét, hogv a tűzesetek korlátozása ellen társa 
dalini uton megtegye azon óvintézkedéseket, melye-
ket az eszély és önfenntartási ösztön elóir, s melyek 
minden különös megterheltetés nélkül foganatba is 
vehetők 

Ilyen óvintézkedések közzé tartozik, hogy a 
tüzesetek keletkezését lehetőleg megakadályozzuk; 

j s ha azok még is minden elővigyázat mellett előfor-
dulnak, kártékony hatásukat csökkenteni igyekez-
zünk. 

A mi a kérdés utóbbi részét illeti, el kell is 
mernünk, hogy u szentesi nép a legügyesebb tűzöl 
tók közé tartozik. E z azonban ínég nem elegendő ; 
módokról is kell gondolkoznunk, hogy ez az ügyes-
ség lehetőleg érvényesülni bírjon. 

Ennek egyik módja kétségkívül az, hogy igye-
kezzünk minden háznál vizet tartani készletbeu. — 
Mert hasztalan vannak tűzoltóink, hi a legnélkülöz 
hetleuebb eszköz, a viz, nem áll a kellő pillanatban 
rendelkezésükre. Tüzet eloltani, vagy helyhez kötni 
csak a viz segélyével lehet. 

Ismerünk községeket, melyekben azon rendsza 
bály áll fenn, hogy minden háznál egy hordó viznek 
kell készletben lenni. Váljon nem léptethetnénk—e 
életbe Szentesen ez okszerű szabályt? S ha az az 
önkezdeményezés utján nem létesülhet, — nem szo 
rithatna arra rá a hatóság bennünket hatalomszb-
val i 8 ? 

A mi pedig a tűzesetek keletkezésének meg-
akadályozását illeti, abban a tekintetben a gazdák 
és szülők tehetnek legtöbbet. 

Tudjuk ugyanis, hogv a legtöbb tűzeset részint 
a cselédek gondatlanságaból, részint gyermekjáték 
ból számazik. A cseléd gondatlanul bánik a tűzzel; 
vagy a gyermekek vigyázatlan játékot Űznek vele, 
— s kész a veszedelem. 

Lelkiismeretes felügyelet és ellenó'rzés a gaz 
dáktól elegendő arra, hogy a» cselédek gondatlan-
ságából származó tüzveszedehnek minimumra redu 
káltassanak. A veszélyes gyermekjátékok szigorú el-
tiltása pedig a szülök házi jogának és kötelességé-
nek keretéb j vág ; megvagyunk győződve, hogj okos 
és gondos szülők képesek is tilalmuknak érvényt 
szerezni; s gyermekeiket a tűzveszélyes játékok 
mellőzésére rászoktatni esetleg rászorítani. 

Azon szülő pedig ki ezen — nevelési szem-
pontból is kiválóan fontos — kötelességének 
teljesítését elhanyagolja, — az váltig megérdemli, 
hogy vétkes gondatlanságáért hatóságilag is feleletre 
vonassék és érdem szerint megbüntettessék. 

I l i az arra hivatott hatósági tényezők e rész 
ben indokolatlan és üdvt**len elnézés helyett üdvös 
szigort és méltó megtorlást gyakorolnak, — akkor 
a gondatlanságból szárúi »zó tüzesetek ritkák lesz 
oek ; mert mindenki folyton eszében forgatja és 
övéi eiő't is hangoztatni fogja azon intő szót, hogy: 
„tie játszál a tűzzel !u 

Világfolyása. 
A francziák megkezdték már a hadmü-

veleteket a tonkingiak ellen; legalább azt 
állítja egy szófukar távirat, anélkül azonban, 
hogy bővebb részleteket hozna tudomásunk-
ra. Igy mindössze is annyit tudunk, hogy a 
vér folyik, a halálnak ismét dus aratása vau, 
s ki tudja még, mily bő zsákmánya lesz? 

Különben a tonkingi háborút most hát-
térbe szorította a 8 u e z csatorna kérdése. 
Azon rágódik most az európai sajtó; különö-
sen adnak francia és angol része 

A Suez csatornának kizárólagas szaba-
dalmát ugyanis egy francia, — névszerint 
Lesseps Ferdinánd bírja; — most ez az ur 
és a háta megett álló konsortium elhatároz-
ta, hogy még egy hasonló csatornát ásat — 
Egyptom földjén; és felszólította az angol 
kormányt, hogy e tekintetben lépjen egyez-
ményre vele. — Az angol kormáuy meg is 
kötötte Lessepssel az egyezményt, de midőn 
azt elfogadás végett a parlament elé terjesz-
té, a hideg vérű ángliusok olyan féktelen 
dühbe törtek ki, hogy a megdöbbent kor-
mányelnök az egyezményt levette a napi-
rendről — Az bántotta a jámbor angolokat, 
hogy a csatorna nem az övék lesz, hanem 
a franciáké, kik arra nemzetközileg elismert 
előjoggal birnak. Ez persze a kapzsi angol 
nép szemében égbekiáltó igazságtalanság; -
hanem ha Anglia bírná a szabadalmat, az 
már - a pap tehene módjára — egészen más 
lenne. 

Ezen a kritikus kérdésen kivül nagy 
fejtörést okoz a diplomatáknak a napokban 
végbemenő császártalálkozás. A lapok azon 
törik a fejüket, hogy voltakép miről fog ér-
tekezni uralkodónk a német császárral, s hogy 
egyáltalában lesz-e a találkozásnak politikai 
célja és eredménye ? E fogas kérdésen mái-
hajba is kaptak a politikai lapok; és nagy-
képpel vitatják pro és contra, hogy hát mi-
ről fog beszélni a két uralkodó. Mintha bi-
zony lehetne azt előre tudni, s egyáltalában 
képzelhető volna fejedelmi találkozás politi-i 
kai irányú beszélgetés nélkül. Egyébbirátit1 

majd megtudjuk az eredményt a találkozás 
után; addig ne okozzon az senkinek fejfájást. 

Olaszországot és vele együtt az egész 
müveit világot az a rémítő szerencsétlenség 
foglalkoztatja, mely Ischia szigetén történt, 
s melyről lapunk 4-ik cikke részletesen meg 
emlékezik. Ama szerencsétlenség lesújtó lia-j 
tása alatt ott most teljesen szünetel a poli- ! 
tika és háttérbe szorul minden egyéb közügy ; 
mindenkinek lelkét csupán a részvét érzete | 
tölti be. 

Emberiségi szempontból részvéttel kell, 
tekintenünk a sokat szenvedett Egyptom íelé 
is, hol a cholera még egyre dühöng Bár a 
hatóságok mindent elkövetnek a ragály to-
vaterjedésének megakadályozására; — eddig 
még nem sikerült annak gátat vetni. A hi-
vatalos jelentések szerint naponként százakra 
megy egy-egy városban a halottak száma, 
s angol levelezők azt vitatják, hogy azok a 
hivatalos adatok nem is tüntetik fel a maga 
egész horzasztóságábau a helyzetet, inert vol-
takép háromszor annyira megy az áldozatok 
száma, mint amennyit az egyptomi kormány 

T á B M 
Tizenkét leány egrsr háznál. 

— Beszély irta S. F. — 

A báró első pillanatra föllélegzett Klopp ' 
ur azon nyilatkozatára, hogy 5 nem veszi el Kláris- i 
kát — Az ut tehát nyitva van boldogságához. D e | 
a föllobhant szerelmi érzelem tüzét csakhamar lo-

miXu sztani kezdé az itju tisztnél annak elgondolása, 
hu** , , i e "öz te az a nő, s csak ugy nyílik számára 
kezeh u b a v e l e szemben választó t kalmár 

fiu v » s * a l̂ 'P- , , „ 
£ < t ii helyzet elgondolása az első pillanatok-

ban e«'ésa mértékkel támadta meg a báró hiúságát, 
büszkeségéi — Hát nem elég megaláztatás e az ne 
kem, gond*Ik: tiszt, hogy egy volt irnok Irányába 
szeretek? a'O k« az orszáír előkelő köreiből vá 
foszthatok nőt magamnak» ! Es ha a szerelem fe-
ledtethetné is a J u c i i n k levő rang külömhséget, 
vajon nein teljes meggyalázása volna e nevemnek, 
hogv én egv nőt e l / e g y e t , kit Klopp elutasít ma 
g á t ó l ? Pfuj! Szégytnlem jnagnm, hogykonnjelmu 
föllobbanásom által i lye " kérdések elé kergettem 
magam. . 

Hiszen, csak van bennem ere megszabadulni 
a gondolattól hogy én azt a nőt szeretem? 

A báró önmagában küzdött ott Klopp ur szo 
bájában. Klopp ur pedig gondolkozott azon, hogy 
miképpen fogja érzelme változását jegyesenek tudó-
másán, hozniT - Es hevité magát az érzelemben, 
mely mindig közelebb voná lelkét Iluskához, ki 
nem volt ugyan olyan vakitó szép, mint nénje; de 
egész lénye mély erős szerelmet árult el. 

- Ön tehát nem fogja elvennni Csapó Klárika 
kisasszonyt? mondá a főhadnagy. 

- Nein uram. Számoltam magammal. 
- D e én kényszerítem önt, hogy elvegye. 
Klopp ur, ki szentül hitte, hogy visszalépési 

nyilatkozatával kellemes dolgokat beszél » bárónak; 
bámulva nézett rá, midőn ez k é n y s z e n t ^ l b ^ z e . 

_ Nem értem önt uram, mondá és habozolag 
tekintett a tisztre, kinek egész lényén meglátszott, hoey erősen küzd magában. 

g y _ Nem ért ön, mondá a báró, hát én világosan 
beszélek és azt mondom, hogy önnek el kell venni 
Csapó Klárit. - En kényszerítem ra. 

_ Es mi jogon, s mily e s z k ö z ö k k e l 

— Azon j o g o n ; inert ön utamba állt, hogy ő 
nekem ajánhassa fel kezét, ő önt elében helyezte, s 
ön ezt a kitüntetést csak akkor érdemli meg ha an-
nak a nőnek kit én is bírni óhajtottam, férje lesz. Kény1 

szeritem, mert én elvettem volna azt a nőt, ha ő önt 
nem választja; de az ön visszalépésével nem kívánom 
őt nőmül. Es amidőn én e miatt fájdalmat érezek és 
viszek át az életbe, nem akarom, hogy ő az önhöz 
fűzött várakozásában csalódjék és szenvedjen. 

— On ugy beszel báró ur, szólt Klopp, mintha 
az én érzehneui és szándékom felett uralkodnék. 

— Ugy beszélek, mint egy becsületes ember-
rel szokás, ki ismeri lovagi kötelességét. 

— D e uram ő nem szeret engem. 
— Ez csak ürügy akar lenni, hogy ön adott 

szava alól büntetés nélkül menekülhessen. 
— Elég volt! szólt Klopp: azt fogom tenni, 

mit ön magamra nézve a legjobbnak, tartok. S önnel 
e felett tanácskozni kedvem nincs. Es az ön ijezge-
tésétől nem télek, s ha kell mindenkor kész va-
gyok ahhoz a fegyverhez nvulni, melyet önnek vá 
Iasztani kedve lesz. 

A báró sápadt és izgatott volt e válasz halla-
tára. Föl kelt helyéről kalapját vette. 

— Jól van uram, ha ön kész bármely fegyver-
hez nyiihii, moudá: hát tudja meg, hogy én önt 
bár hol legyen is a világon, fel fogom keresni, ha 
ön miatt Csapó Klárist szenvedni hallom. 

— Meg fog találni, ha keres, mondá férfias 
hangon Klopp. 

A báró távozott. 
Furcsa, szólt az egyedül maradt Klopp, fénye-

sen bútorozott szobájában sétálgatva föl s alá: ez 
az ember ide jön és megöléssel fenyeget, ha előle el 
viszem azt a not, kit ő szeret és inidőn kijelentem, 
hogy nem viszem el előle, hanem meghagyom neki, 
akkor meg azért akar megölni, hogy miért nein vi 
szem el? — Hát tiszta elméjű ember e z ? Hát sze 
reti ez azt a nőt, ki iránt imádatáról beszél? 

D e elvégre is megmondtam neki, amivel tar 
toztam. — És most fogatok, s megyek Csapöékhoz, 
hogy jegygyűrűt cseréljek. 

Klopp ur már rendeletet adott ki, hogy fog 
janak, midőn kopogtak szobája ajtaján. Azt gondolta, 
hogy a báró jött vissza és indulataosan lépett az 
ajtó felé, maga nyita föl az ajtót; de haragja csil-
lapulni kezdett sőt arca mosojra derült, midőn Csapó 
Sándor urat látta meg szobája ajtajában-

— Isten hozta! kiáltott az ifju és magához 
öleié leendő ipját. 

— Hát benn vagyunk Klárukámmal Pesten 

vásárlásokat teszünk mondá az öreg a szobába 
lépve és egy karszékbe ülve, hát biz én azt gon-
doltam, hogy nem cselekszem helytelenül, ha meg; 
nézem Klopp urat, ha ide haza van e ? 

— Éppen ki akartam készülni Uram bátyá-
mékhoz. 

— No hát ma ne menjen; mert ma nem leszünk 
otthon, még végezni valónk van. Holnap megyünk 
haza. Klopp ur az első pillanatban örült e véletlen 
találkozásnak, hogy majd fölfedi Csapó ur előtt 
szándékát; de nagy és mellék dolgok voltak azok 
amiket el kellett volna mondania és addig készült 
bele kezdeni, hogy egyszer csak azon vette észre, 
hogy Csapó Sándor ur elment és ö nem mondott, 
neki semmit. 

Délelőtt 11 óra volt midőn Csapó ur távozott, j 
Klopp ur kocsija pedig be fogva várt. A z ; 

ifju gondolkozott, hogy mit tegyen. Csapóék most 
már nincsenek otthon, velők nem végezhet. D e hi-
szen a mit ő végezni akart, ahoz most jó alkalom 
lett volna megkezdeni az utat. 

A z ifju habozott. Talán nem is lesz szándékából 
semmi. Marad Kláriska mellett. E habozó gondolatok 
között kocsijába ült és hajtatott. S miután nein 
moudá meg a kocsisnak, hogy hova akar meuni 
hát az hajtatott Csapó urék pusztájok felé; meri 
hiszen ura az utóbbi időkbeu ikocsi nem memnt 
más hová. 

Klopp ur egyszer csak azon vette észre ma-
gát, hogy jegyese apjáék majorja alőtt ált meg ko-
csija és az uri kastély erkélyéről Iluska kiáltá felé, 
hogy: 

Hozta isten! 
Nem volt hon a nagyobbak közül senki, csak 

Iluska. 
Klopp nr agyában az a gondolat villant meg, 

hogy megszökteti ezt a lyányt. 
Ezalatt Pesten Kláriska a báróval találkozott. A z 

apa, leánya és a báró egy hajon mentek át a Margit sziget 
re. A báróban a szép nő láttára kétszeres hévvel lobbant 
fel a szerelem. Csapó Sándor ur pedig midőn meg-
látta a csinos huszárfőhadnagyot az gondolá, hogy: 
bizony külömb ember az ezerszer mint Klopp és 
az öreg ur haragosan pödörité meg bajuszát, hogy 
leánya hova tette szemét, mielőtt a kettő között 
választva az elsőséget Kloppnak adá. 

Es kitudja Kláriska is gondolhatott valamit; 
mert nagyon csinosan vette a találkozást és kérte 
a főhadnagyot, hogy legyen a szigeten velők. 

(Folyt, köv.) 

kitüntet. Európába még nem hurcoltatott be 
a veszélyes kór; bár a lapok naponkint alar-
mirozzák a világot oly hírekkel, hogy egyik 
másik országban kitört a cholera; de e hirek 
rendszerint hamisaknak bizonyulnak. [Óvjon 
is meg bennünket Isten attól a csapástól ; 
van a mi fejünkön elég veszedelem. 

A zuluk hírhedt királya, Csetevájó, már 
megszabadult a földi bajoktól s szegény fe-
jének nem kell félnie többé a cholerától, — 
azon egyszerű oknál fogva, mivel kiköltözött 
az árnyékvilágból. Emlékezhetnek olvasóiuk 
az angoloknak a zuluk ellen folytatott há-
borújára, melynek a fiatal Napoleon herceg 
is áldozata lett, s mely azzal végződött, hogy 
a zulu király, Csetevájó, az angolok fogsá-
gába került. Később visszanyerte szabadsá-
gával együtt országát is. de nem birta vissza 
nyerni népe szeretetét. Összeesküvést forral-
tak ellene; s a mult héten feleségeivel együtt 
— mert hát volt az istenadtának az is vagy 
100 darab — legyilkolták. Nyugodjék csen-
des békességben ! 

Színház. 
Szini referádám bevezetése előtt a színházi 

közönség köréből kell e helyen megemlítenem oly 
dolgot, mely mig egyrészről a színházi közönség 
megbotránkozására nyújt minduntalan alkalmat, — 
másrészről a rendőrségnek is méltán lehet foglalko-
zási tárgya. Ugyanis sokszor a hőségtől fulasztásig 
meleg színházat sokan örökös füstölésükkel igyeksze-
nek kiálhatatlanná tenni. Es hagyján, ha csak hátul 
kerülnének a füstölés passiójának űzői, de még az 
első padokban is vannak olyanok, kik az előadások 
alatt szivarkájukból oly hatalmas füstöket fújnak a 
levegőbe, hogy majd a színpadot boritják el. 

Csodálom, hogy ezen uraknak nincs anuyi fo-
gyelmük, hogy lemondanának a dohányzás élvezé-
ről ott, hol olyan diszes hölgyközönség van. — Azt 
hiszem, hogy a hölgyek nem azért járnak színházba, 
hogy ott penészes dohányfüstöt szívjanak, nem azért, 
hogy gyönyörködjenek egyes urak füsteresztési tudo-
mányábau, de a szini szereplők sem köszönik meg, 
ha játékuk alatt a t. urak szemük közé fújják a 
füstöt. Éppen azért kétszeresen róhatók meg azok, 
akik ezen túlteszik magukat, s csak a közönség hig. 
gatságának tulajdonithatják, hogy még erélyesen 
rendre nem utasíttattak. 

A rendőrség hivatalosan mégis szüntethetné e 
visszaélést, ok reá a mult évek színházi tüzkatastró-
fái s az, hogy fabódé arénánknak csak egy felől 
van kijárása, s a bekövetkezhető szerencsétlenségnél 
a rendőrség mulasztása kiszámithatlan szerencsétlen-
séget szülhetne. 

És ki lenne a hibás? 
* * 

* 

Vasárnap, junius 29 én, Fáy Serena a nemzeti 
színház tagjának vendégjátékául a „Czigány- véte* 
tett elő. — Volt alkalma élvezhetni a színházi kö-
zönségnek már többször e darab szépségét, de ily 
öszhangzó előadásban Szentesen iné : aligha. — A 
vendégmüvészuő Rózsikát keleti hevével, forró szen-
vedélyével meglepőn állította elő. Nemcsak a nagy 
szabású jeleneteket ábrázolta igazi melegséggel, ha-
nem egész szerepét oly élethűen, és oly elragadóan 
játszotta, hogy a közönség megérdemelt tetszés nyil-
vánításait majd minden jelenet után zajossn nyilvá-
nította, Midőn hűtlen kedvesét, Gyurit, megcsalatott 
szivének keserűségében megátkozza, a drámai szen-
vedély ábrázolásának legmagasabb fokán állott. 

A társulati többi tagok is belemelegedtek sze-
repűkbe s iparkodtak, hogy a vendégmüvésznő mö-
gött ne maradjanak, mint az obsitos huszár után a 
baka. 

Kedden, junius 31-én, Katona „Bánk bánja" 
adatott. Fáy Serena adta Melindát, de ezt nem oly 
sikerrel, mint a Czigány Ruzsiját. Nem tudott any-
nyira felemelkedni, mint az előző játék után remél-
hettük. Bogyó társulatának többi tagjai pedig ope-
rette hősök voltak magyar köntösben. — Egyetlen 
Sándor Emil vált ki közüiök, mint Biberak lovag. 
Ottó herceg és Tiborc nem megnézni és hallani va-
lók voltak 

Hiába! Bánk bánt adni igen merész vállalat, 
melyet ma a magyar nemzeti színház sem igen mer 
megkísérteni. 

Szerdán, aug. 1 én , Romeo és Júlia" Shaksper 
szomorú játéka F á y S. bucsujátékául hozatott szinre. 
E darabban csak Fáy Serena maradt meg a szerep 
színvonalán, nehéz helyzete volt; a többi szereplők 
által előidézett rosz hangulatot kellett minden meg-
jelenésével leküzdeni. Miért is a közönség által 
emlékül adott diszes, selyemszalagos koszorúkat 
méltán kiérdemelte. 

A közönség mind három játéka alatt melegen 
fogadta s midőn ,,Isten hozzád"-ot mondunk, hi-
szünk egy ujabb „Isten hozott"-han. 

Csütörtökön f. hő 2 án az „Üdvöske* adatott 
Bogyó társulata által most másodszor. Első izben ,nz 
n Üdvöské u -é t (Bettinát) Pálfi Nitia, most Kissné, Ár-
pási Katica játszotta. Mondanunk sem keli, hogy 
daoára Kissné fátyolozott hangjának, ezúttal az JJd-
vöske sokkal jobban sikerült mint a múltkor. Es a 
sikerfőérdeme kétségkívül Kissnét, illeti ki elegáns meg-
jelenésével és igen kedves játékával föltétlenül hó 
ditott, midőn férjével Kissel (Pippo) a két pásztori 
pár dalt énekelték a közönség zajosan megtapsolta 
őket. Melletök Berzsenyi Júlia a herceg kisasszony 
szerepében szép énekével és ízléses toailíetjével tün< 
ki; az öreg Bokor és Dobocsányi élénk, ügyes játé 
kukkal nagyban elősegítek ezt sikerét. 

* * 
* 

Hétfőn, f. augt. hó 6 án KÍSS Ferencnek ju -
talomjátékául „Fatinicát" adják. Hiszem, hogy a 
közönség, melyet a jeies énekes annyiszor ragadott 
lelkesült tapsokra gyönyörű énekével és eleven, jó 
kedvű játékával, most midőn jutalomjátéka lesz, 
nem fog megfeledkezni róla. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A juhilealis ünnepély, melyet a szentesi ref. 

egyház n t. Filó János lelkész urnák 25 évi lelkész-
kedése alkalmadéi f. hó 5 én rendez, iniut azt előre 
is látni lehetett, igen fényesen fog sikerülni, mert 
az ünnepély nem csak a szentesiek, hanem mond-
hatjuk, hogy a környék legtekintélyesebb hitsorsos-
sainak részvétele mellett fog megtörténni. Már eddig 
számosan vannak vidékről is bejelentve. Itt lesz a 
békés bánáti ref. egyházmegye esperese nt. Szabó 
János ur, ki egyébb iránt az ünnepély szertartási-



nak egy részét is végezni fogja. Itt lesznek Hód-
mezővásárhelyről nt Miklovic Bálint és Szeremleu Sá-
Sámuel lelkész urak és a világiak közzül is többen. 
Itt lesz az ünnepeltnek testvére, a magyar protestáns 
egyház ma élő lelkészeinek egyik legnagyobbika 
Filó Lajos nagy körösi lelkész, valamint ennek tisz 
társa Kővárt Lajos Nagy Kőrösről. S mint értesül-
tünk az ünnepélyre lefog jönni Budapestről Győri 
Vilmos az ágostai hitvallású egyháznak nagyhírű 
lelkésze is. A z ünnepély reggel 8 órakor veendi 
kezdetét. Ugv a gresbytérium, mint az egyházközségi 
képviselő testület tagjai, nem különben a tanítói 
kar az egyház tanács termében gyülekeznek össze, 
honnan a tanítói testület — elnökének idősbb Csató 
Sándor urnák vezetése alatt vonul a templomba s 
elfoglalja helyét az orgona mellett A képvilő testü-
let Dózsa Elek tanár és Beke Kálmán vezérlete 
mellett szintén a részökre kijelölt padokban foglal-
nak helyet. A presbitérium Geröc Lajos lelkész és 
Kristó N. István fögondnokkal élén vonulnak az 
ünnepelt lakására, hol Geröc í^ajos lelkész az aján-
dékképpen beszerzett arany kapcsos bibliát, a fő 
gondnok pedig a disz albumot melyben az egyház 
tanácsnak azon határozata, melylyel ez ünnepély 
megtartását rendelte el, foglaltatik, továbbá, melybe 
bejegyezvék a lelkész, főgondnok, presbytériuin egy-
házközségi képviselő testület, tanítói és kántori kar 
minden tagjának, nein különben az egyház közigaz-
gazgatási tisztviselőknek sajátkezű aláírása, viszik 
s alkalmi rövid beszéd kíséretében — adják át az 
ünnepeltnek, melynek megtörténte a harangok zú 
gása alatt ugy ünnepelt mint ünneplők vonulnak 
szintén a templomba, — középen az ünnepelttel az 
ur asztala körül foglalnak helyet. Ekkor veszi kez-
detéi az ünnepély templomi része, mely éneklés, ima 
alkalmi beszéd s zárimából áll. A z éneklést a kántor 
és tanítói kar, az imát nt. Szabó J. ,az alkalmi beszé-
det Pólya Ferenc tanár, a zár imát Nt. Miklovic 
Bálint végzik. Ezeket berekeszti az éneklés; ének-
lés végeztével a presbytériuin az ünnepelttel visz 
szatér az egv háztanács termébe, hol az ünnepelt 
az egyes hitfelekezetek hatóságok és testületek tisz-
telgéseit fogja fogadni. Berekesztéséül az ünnepély-
nek 2 frtos teríték mellett a Casino helyiségében 
társas ebéd rendeztetik. 

Hymetl. Kiss Bálint néhai, Kiss Pál volt 
lelkészünknek fia, ki József főhercegnek siklói bir-
tokán ispán, mult hó 2> én váltott jegyet Csnád 
megye egyik legszebb hölgyével Szabő Izidora 
kisasszonnyal Szabó Jáuos csanádmegyei birtokos 
kedves müveit lelkű leányával. — Cukor Emil pe-
<lig mult hó 31 én váltott jegyet Kohn Jeni kis 
ass zo .iy ny a l Min d szent rő 1. Aid ás fri gy ti k re í 

— " Gymnaziuniunk ügyének gyors és ered 
ményie vezető elintéztetése céljából városunk iskola 
székének határozata folytán Kiss Zsigmond iskola 
széki elnök, Zolnay Károly és Pólya Ferencz iskola 
széki tagok f hó 1-én Budapestre utaztak, hol 
a vallásügyi minisztériumnál városunk nevében 
a V I . oszt. gyinuasmm felállításának engedélyezését 
kérték. Nevezettek a mai napon vissza jönnek, 
hogy nt. Filó János lelkész úr jubileális ünnepélyén 
részt vehesenek. 

— Arany lakodalom. Főző József kántor urat 
kedves családi ünnepély érte, amennyiben Sárospa-

golandók és Békés-Gyulára elküldendők lesznek . I tatárok közt emberemlékezet óta r, udkivül barMrl 
Szentes 1 # 8 3 aug. 2. Balázsovits Norbert elnök. szokás divik. Az einhe-ek fejeikkel viaskodna!. cs 

— Kiioiera a csángók köii Gromon Dezső 
gó ügyben Pancsova és kornyékére kiküldött 

— E g y e t e m i i f ja ink mai mulatsága az egész • mással, ugy hogy ad Kg verik öss e fejeiket, a mig | kor náuybiztostól távirat érkezett a belügyminisz-

uak valódi fénypontja lesz. S nemcsak a helybeli I nemrégiben volt egy ilyen különös párbaj Szuifero 
előkelő körök jelennek ott meg úgyszólván kivétel 'pol közelében, Liuunig faluban k r fiatal tatár kö | ^ 

ragadott föl 

verték < 
itva, es.::i 

magá 

fejeiket, ini^ 

intell igencia lát. érdeklődéséből Ítélve, a nyári évad a másikat le nem gvőzi. Mint a Novotti irja, e*ak tóriumhoz, melyben jelenti, hogy a kubini járás-
~ L " • * ~ * . . . ban Gyurgyevó község környékén letelepedett csáa-

gók közt a járványosság tüneteit mutató, nagy szalu-
ban fordultak elő khoiera nostrasnak felismert meg-

.. !• ! nélkül ö-sz'*- betegedések, minek következtében egv orvosnak 
hoz tért, éles kést siirgös kiküldését kéri. A betegség: kholerm. 

— Léghajozas BecsböS Hagyaror3zayba. S i l -
berer Viktor, ki nemrégiben Budapesten tóbb ízben 

tet megviz itálták, azt mond-' fölszállt „Viudobona" nevü léghajójával, nem nnn-
agyrázkódas következtében , dennapi vállalatra készül. Ha az idő és légáramlat 

nélkül, hanem a közel vidéken ugyan azon lelkes j zött. A legények a M 
mozgalom uralkodik. Mint a rendezőség részéről ér- nem az egyik vértői b.ritva 
tesillünk, ide rándul Szegvár, Kun Szent Márton és j rogyott. Mikor a lei; ózött 
a közeli puszták népe; de kivált Vásárhelyről jön-
nek legtöbben, a családokon kivül jön négy-öt ko-
esi fiatalember, többnyire egyetemi ifjaink kollegái. 
A szomszédos puszták szintén a fiatal emberek ták, hogy az öngyiÜc 

való i- keserdésébe 
metszette a nyakát, u f ;v hogy azonnal meghalt 
orvosok, a kik a holtt-

ú 
A z 

kontingensét növelik; Csongrádról 15 táncos ifjú 1 megőrült, s ilyen állapotban követte el 
1 ságot. jön, ottan Bogyó társulata csinált ez estére koncur 

renciát. Orosházáról és Mindszentről nagyban i^ér — C,yilkOSS>3 buszúból. Miskolc közelében, 
keznek. A rendőrség már attól fél, hogy nem les*, Göröüiböly községében vasárnap este 7 — S óra tá-

lég táncosnő annyi fiatalembernek. — A mi uem , jou borzasztó gyilkosság történt. Lukács Mihály gö 
csekély mértékbeli hozzájárul a mulatság sikeréhez: i römbölyi lakos ezelőtt két héttel jelentéktelen sebet 
az étkezést Rambovszky kitűnő konyhája látja el.; ejtett egy Boduár nevü emberen ivás közben, — a 
Ugyancsak neki van egy uj cukrászata is. a mi szín- ] haragot kiegyenlítették ugyan bor kó/.ött, de Bod 
téu igen kecsegtető újság A terein ventilatiójáró! nár bosszút forralt Lukács ellen és megfogadta, mi-
különösen goudoskoduak, hogy nagy hőség nem lesz. 
Egyátaláu ugy a rendőrség mint Rambovszky ur 
versenyt buzgólkodnak azon, hogy a közönség inu 
latságban, kényelem és élvezetben ne szenvedjen 
hiányt. 

— Érdekes statisztika. A földművelési iparke-
reskedelmi minisztérium hekivánta az egyes váró 
soktól a volt úrbéri teikek birtok változásának ki-
mutatását. Érdekes ránk nézve, hogv l # 6 l óta az 
úrbéri telkek városunkban hány kézen és milyen 
változáson mentek keresztül. Volt ugyanis az elkü-
lönítéskor 5 5 5 % úrbéri telek, egy úrbéri telek 3 # 
kat hold és ŐDO nsz. öl volt. Ezen terület 1 Síi l-ben 
következőleg volt megoszolva. Volt S z e n t e s e n 2 0 o l y 
egyén, kinek egy egész telek, vagv azon felül volt 
birtoka; 168 volt % t-'lkes - 9 9 fél telkelkes; 160 
negyed telkes, volt 2274 olvan, kinek negved tel 
ken alól volt földbirtoka. Már 1883 ban 255 olvan 
égvén van, kiuek egész telek vagy azon felül van 
földje 163 van 3 , ed telkes, 343 féltelkes, 547 ne-
gyed telkes, 4 1 5 5 a negyed telken alóli és a zsel-

öngyilko j kedvez, közelebb Bécsből Magyarországba száude-
' kőzik léghajozui. Silberer a S z t István napján reu-
dezendő népünuepen újra fölszáll Budapesten lég-
hajójával 

— A fecskék és a kolera A romai „Italie" be-
széli: Régi közmondás, hogy a madarak mindazo-
kat a helyeket kerülik, a hol járványos betegségek 
uralkodnak. A napokban hasonló megfigyelést tettek 
Rómában, hol egy ház legfelsőbb emeletének lakosa 

helyt csak lehet megtorolja a sérülést. — Vasárnap a következőket beszéli: Megfigyeltem, hogy a tecs> 
este összegyűltek a korcsmában mindnyájan. Ott el- kék, melyek a templom fedélzetét benépesítik, min-
kezdődvéu az ivás, szóváltásra került a dolog az el- den évben jul. 15 én vagy 16 dikán dél felé száll-
mult ügyek felett. Mikor kimentek a korcsmából, nak el. Mindig Egyiptom felé a középtenger párt-
ákkor a két Bodnár közül az egyik kardot ragadott vidékeire mennek. Ebben az esztendőben is megtet-
és Lukácsot ugy fejbe ütö te, hogy Lukacs eszmé- ték az előkészületeket az elvándorlásra én a töké-
letlenül rogyott a földre. Bodnár megnézte a sze- i határozott idóbeu elröpültek. Elbúcsúztam tőlük, jó 

ncsétlent, hogy él e még, és a inidőu latta, hogy , utat s a jövőre való szerencsés visszatérést kiván-
ég mozog, még egy hatalmas csapást mért a ka- [ tani a kedves vándormadaraknak; de ime, most 

róval a fejére. Erre Lukács rögtön meghalt. A két nyolc nap múlva azután látom, hogy a fecskék egv-
Bodnár egész nyugodtan tért haza. A tetteseket el- j másntán visszatérnek, újra elfoglalják rövid idoie 
fogták. | elhagyott fészkeiket. Hát nem csodálatos jelenség 

— A legkövérebb nö meghalt. Couley Fannyjez? 
clevelandi Náthán és társa cirkuszának h guevezete — Ö n g y i l k o s s á g . Nagy-Várádon nagy feltűnést 
sebb és legterjedelmesebb látványossága nincs többé.; és részvétet ébrcztett Nagy Agos honvédhadnagy 
A derék hölgv sorsa renkivüi tragikus volt. Pénte- öngyilkossága, ki a katonai lövöldében főbe lőtte 
ken reggel New York közelében a társas ig hálóko-; magát A tett ok aira világot vett az öngyilkos által 
esijábau rettenetes meglepés érte a társaság tagjait ! atyához intézett levél, melyben azt irja: „Meguntam 
F.inny kisasszonynak kövér holttestét találták az1 életemet és kedvesemuek adott becsületszavam be 

ke teremtés hide j nem vált hatásával bizonyíthatom csak becsületenlés 

lér, 1*61 ben tehát birta .3125 egyén Szentes város 
6^.093. hold földjét, ma pedig birja ezen területet 
5 4 5 3 egyén, tehát 22 év eltelte után 2327 egyénnel 
több ember tulajdonát képezi a szentesi határt mint 
birta azt 1*61 ben. Ebből világosan kitűnik, hogy 
évtizedről évtizedre mily óriási mértékben osztatnak 
meg és daraboltatnak el apróbb területekre. 

— TÜZ volt f. hó 2 án délután egy orakor 
Biró Lukács I V . t. 84. sz. házánál; mely alkalom-
mal — szenesére egy melléképületnél egyébb nem 
lett a lángok, martaléka: a mit kizárólag a gyors 

ágyban — ott feküdt 
geu, mereven. A mi egész életében di 
az okozta a halálát: a kövérsége. Éjjel ágyában fekvn 
nyugtalankodott és elkövette azt a nagy d o l g o t , hogy 
megfordult. Iszonyú egy fordul ás volt! Fanny kis 
assouy széparcával lefelé fordult, és azután nem volt 
képes megmozdulni többé. Rendkívüli kiu«'kat á l l o t t 
ki és végre is nyomorultul kiszenvedett, megfúlt vi-
rágzó ifjúságában a mikor még nem volt csak 44 
éves és — 467 font súlyos. 

— A hitfelekezetek statisztikája A lyoni kat 
holikus missziók a kövektező kimutatást közlik a 
különböző hitfelekezetekről: Jelenleg mindössze 627 

sége volt,! adott szavam s/ ;ntségét.u Nagy előbb mint tengerész 
szolgált, 19 éves korában körülutazta Afrikát s a 
Fok fuldön hajótörést szenvedett. Ouuan haza ke-
rülve, a honvédségbe lépett át s a legderekabb 
katonatisztek egyike volt. 

gélyuek s a tűzoltó közönség kiváló ügyességé-1 millió inonotheista (egyisteu hivő) és 816 millió bál 
nek és buzgó fáradozásának leliet köszönni. A tű-! ványimádő van. A z egyes felekezetek a következő 
zesethez egyébbiránt lapunk más helyén, külön köz- • számú hivőkkel birnak: katholikus van 212 millió, 
leményben irtunk komeutárt. 

— Akár egész kosztot, akár csak ebédet ad 
ifjú Vecseri István III. t. 5 2 sz. a. lakás-ín. 

— Noé barkáját megtalalták. Egy konstanti 
nápolyi újság azt az örvendetesen meglepő liirt hoz 
za, hogy az Ararát-hegyen megtalálták Noé bár-
káját, ezt a tiszteletreméltó bibliai alkotmányt. E z 
a bámulatos fölfedezés a következőképen történt: mutatásból kitűnik az a meglepő eredmény 

az ottani intelligentiának áltanos Egy török bizottság, melynek az volt a feladata, j az egykor oly hatalmas és kiterjedt katholikus val 
lás követői most már csak 4 millióval vannak töb 

.protestáns 124 millió, schizmatikus 84 millió, zsidó 
7 millió, mohamedán 200 millió, brauiin 163 millió 
budhista 4 2 2 millió, és pogány 2 3 0 millió. A keresz 
tények összes száma 42*3 millió, és az egy isten 

| hivők nem is képezik a föld lakosságának felét 
sem, mert körülbelül #28 millió részint a bálvány-
imádásnak hódol, részint valóságos pogány. A ki 

' , bogy 
takon akó szülei 
részvétele mellet a napokban ülték meg a arany hogy az Ararát hegyen a lavina-omlásokat vizsgálja, 
lakodalmukat Kívánjuk, hogy a távol lakó derék egy hatalmas faépítményre akadt, a mely egy gle- ben, mint az egyéb keresztény hitfelekezetek, 
szülőknek itt közöttünk élő fiát szintén részeltesse cserből emelkedett ki, és egész alkotása és külseje j — Értesíttetnek a gőzgépek, a mozdonyok 
a végzet a szülőket ért ritka kegyelemben. arra vallott, hogv nagyon régi korból való. A bizott- j 

— Aranyozasi munkalatok végzésére ajánljuk a sag a legközelebbi falu lakosaitól tudakozódott a 
t. kö zönségnek Sinoros Sz. József szentesi lakost, sajátságos építmény felöl, mely hat évvel ezelőtt 
kinek több rendbeli munkája után meggyőződtünk, 
hogy kép és tükör keret s bármi egyébb aranyo-
zási munkálatot ügyesen és kifogástalanul végez. 
Ugyan ő a legizlése? ebben állítja ki az egyszerűbb 
tükör és kép kereteket. Miért is őt e szakmájában 
bárkinek is melegen ajánlhatjuk. 

— A dal-és zeneegylet mult vasárnapi hang-
versenye — mint e derék egylet minden hasonló 
föllépése, fényesen sikerült; s a hozzá fűzött vára-
kozást nem csak kielégítette hanem túlszárnyalta. 
Különösen a Joó Károly ur szerzeményei idéztek 
elő Irenetikus tapsvihart s a közönség kétszer ki-
hívta a szerzőt. A z elő adott darabok által fölkel-
tett dedv és emelkedett hangulat mindvégig meg-
maradt; s ez estély az ott levőknek mindenha ked-
ves emlékét képezendi. Csak azt sajnáljuk, hogy 
az anyagi eredmény nem volt jelentékenyebb; de 
hiába: „rossz időket élünk rosz csillagok járnak.u 

— A kiállítók figyelmébe. Alulírott bizottság 
tisztelettel értesiti a helybeli háziiparkiállitásra jelent 
Jcezett t. kiállítókat, hogy a kiállítandó tárgyakat f . 
hó 0 átol í\ éig azaz jövő hétfőtől szombatig, ínég 
pedig délelőtt 9 órától 11 ifj, délután 3 órától 5 ig 
a kurcán túli polgári fiúiskola helyiségébe elszállí-
tani s az ott levő rend. bizottságnak átadni szíves-
kedjenek. Ezen átadáskor a kiállítók átvéteti elismer-
vén ft és nevőkre szőlő szabad belépti jegyet fognak 
kapni saját használatukra. 

— Á háziiparkiállitas alkalmából a rendező 
bizottsága következő meghívót bocsátja ki: A szen-
tesi polgári iparos és gazdasági kör az 1883 évi 
aug. hó 12, 13, 14 és 15 napján Szentesen a Kurcán 
tuli iskolahelyiségben helyi érdekű háziiparkiallitást 
rendez, melyre a t. közön-éget tisztelettel meghívja 
a rendező bizottság. A kiállítás programmia: 1.) A 
kiállítás megnyitása aug. 12-én délelőtt 10 órakor, 
még pedig a ) llvmnus, elóadja a helybeli dal-és 
zene egylet; b.) Nsgos Tiainmer Sándor kir taná-
csos mint kiállítási elnök megnyitó beszédje. 2.) A 
kiállítás megtekintése a fentnevezett napokon déle-
lőtt 9 órától 12, délután 3 órától 7 ig. 3.) A kiá'li 
tás bezárása aug. 15 én d. u. 5 órakor még pedig 
a.) a bíráló bizottság határozatának kihirdetése, ju 
talmak és diszokmányok kiosztása; b.) zárbeszéd, 
tartja tek. Balogh János polgármester ur mint tisz-
teletbeli kiállítási elnök. 4.) Társas vacsora a kör 
helyiségeiben aug. 15 én este 8 órakoa. Belépti dij 
a kiállításra személvenkint felnőttektől 2 0 kr. tanú 
lóktól s gyermekektől 10 kr. A kiállítók a kiállítan-
dó tárgyak átadásakor saját személyökre FZOIÓ sza-
bad belépti jegyet kapnak. A társas vacsora ára 
személvenkint 1 frt. aláírási iv a kör helyiségében 
Karai János vendéglősnél, a kör szolgájánál és a 
kiállítás helyén a rendező bizottságnál és a pénz-
tárnál a t. közöuség rendelkezésére áll. A társas 
vacsoránál a hölgyek ís szívesen láttatnak; aláírni 
lehet aug. 14-éig estig; későbbi aláírás figyelembe 
nem fog vétetni. 

— Figyelmeztetés. Alulírott figyelmezteti azon 
iparossegédeket és tanonezokat, kik a f. évi aug. 
20-án Békés Gyulán rendezendő országos munka 
kiállításra kiállítandó tárgyakat jelentettek be, hogy 
ezen tárgyakat f. hó 12 éig okvetlenül elkésziteui 
és következő napon azaz aug. 13 án a szentesi 
iparos ifjak képző és segélyző egyletének helyi 
aégébe elszállíttatni szíveskedjenek, hol azok aug. 
14 én megtekinthetők, aug 15 én pedig becsoma 

vált láthatóvá előttük, azonban soha senki sem me-
részkedett hozzá közeliteni, minthogy egyik legfelső 
ablakából egy irtózatos tekintetű rossz szellem néz 
ki. A török bizottság tagjait természetesen nem ré-
mítették el ezek az ijesztgetések, fölhatoltak a gle-
cserre és nagy meglepetésekre azt látták, hogv egy 
hatalmas hajó van a jégbe befagyva s a hajó csak-
nem egészen ép állapotban van. Csakhamar tisztá-
ban voltak azzal, hogy Noé bárkája áll előttük. 
Egv angol, a ki a bizottsághoz csatlakozott, azonnal 
fölismerte, hogy a hajó kámforfából van készítve 
s ebből is kitűnik, hogy csakugyan a valódi Noé 
bárkájával vau dolguk. Behatoltak a bárka belse-
jébe is; s ugy talál'ák, hogy az több, 15 lábnyi 

gőzhajógépek kezelése és vezetékével megbízott 
egyének, kogv vizsgákat a mozdony vezetők és 
hajógépészek Budapesten t e h e t n e k , — a mozdonyok 
cséplőképek állö gőzgépek és kazánok kezelői meg 
vizsgálására a budapesti állami közép ipartanoda 
a Selineezhányai kir. bányászati és erdészeti aka 
démia, és a pozsonyi föreáltanodánál fennáló bizott 
ságokon kivül még'Kolozsvárott, Brassób.in, Temes-
várott, Debreczenben, Pécsett és Fiumében is álli 
tátott fel bizottság és hogy az Erdély részi kir. 
államépitészeti hivataloknak ily vizsgálatok meg 
tarthatására fennállott jogát a közmunka és közle-
kedési m. kir. minisztérium beszüntette, 

— Elátkozott község Nem is mese, hanem tiszta 
igazság. Csik Szt Domonkos község lakosságán pá 
pai átok fekszik 1599. óta, melylyel ez időbm V I I I 
Kelemen pápa sújtotta azért, mert Csik-Szt-Do-

kói 100 éves böjtnek alá vétik magukat — azzal 
a megjegyzéssel, hogy ha a böjtöt csak egy lakos 
is megszegi, örökre elesik a feloldásnak lehetősége 
is. Ezt a lakosok nem fogadtákel, s igy történt, 
bogy Csik-Szt Domonkos községe mai napig is 

ujátok alatt van 
— Keresztények lemészárlása A „North. China 

•wsu levelezője e következőket irja arról 
mészárlásról, melyet a keresztények ellen Juti-

nanban April 14 én elkövettek: „Shanzi- fővárosból | 
ápril vége felé érkeztem meg Junnan Tuba, hol j 
szomorú hirekkel fogadtak. Lung Ivang Hsien kör j 
nyékén, Ta Li Futni nyugatra néhány uapi j á r á s r a ; ^ n 4 5 f í _ f l a n k i s z Károlynénak tőkei 

magas rekeszekre vau osztva. Azonban e rekeszek j monkos határán g y i k o l t - i k meg a hatalmas Báthory 
közül csak kettőbe lehetett bejutni, mert a többi bibornokot. A község lakosai az idő tájbin ez átok 
jéggel volt telve. Egy amerikai, hír szerint, már j következtében nagy megpróbáltatásokat és kemény 
ajánlatot is tett, hogy megveszi a Noé bárkáját: ! üldözéseknek voltak alávetve. Egv részük ki is ván-
azonban a mostani örményországi állapotok mellett j dorolt. A z otthon maradottak 1607 ben az átok fel 
nem igen lehet anuak elszállítására gondolni, s oldását kérték a római kúriától, m e l y a z t csak ugy 
ennélfogva az egyelőre ott marad, a hol van — az nyilatkozott hajlandónak megadni, ha a község la 
Ararát hegyén. Azt is be»zélik már, hogy legköze 
lehb vasutakat építenek az Ararát hegyhez, akadtak 
is már vállalkozók e vasutak építésére, mert kívá-
natos is, hogy a világ minden tája felől kéjvonatok 
közlekedjenek a szent helyhez, hadd csodálhassák 
meg az emberek a Noé bárkáját és egyúttal — 
felfedező török bizottságot. I — 

Nagy szerencsétlenség E hő 27 én reggel Daily N 
borzasztó szerencsétlenség történt Münchenben a 
Schramlolphstrasse egyik házában. A földszinten egy 
Scheider nevü tüzjátékos lakott, kinél nagvobb men-
nyiségű robbanó anyag volt elhelyezve. E robbanó 
anyag könnyelműség következtében egy égő gyufától 
felrobbant. Pillanat alatt lángba borult az egész la-
kás és még két fiatal nő az ablakon való kiugrás-
sal megmenekült, az annya és két kisebbik gyer< 
meke a lángban lelték irtózatos halálukat. 

— A hűtlen feleség büntetése. A kharkovi 
„Jusnyi Kraja a következő különös esetről értesít: 
Tsugujev faluban, a kharkovi kormányzóságban nem 
régiben egy ottani fiatal paraszt iszonyúan büutette 
ineg szép és fiatal nejét azért, hogy hűtlen volt hozzá. 
Befogta egy lóval együtt szekérbe s azután a falun 
keresztül addig hajtotta a lovat m^g az asszonyt, 
mig végre ez utóbbi a kimerültségtől összerogyott. 
Ekkor ezután a fiatal férj megállitá szekerét, maga 
mellé emelte eszmélet nélkül lévő szerencsétlen ne-
jét s haza vitte. Hogy ezután a büntetés után htis-ges 
feleség lett e a szép orosz menyecskéből, arról hall 
gat az idézett orosz újság. 

— Az ég bOSZUja Nemreg Simon Albert m -
szt-gvörgyi birtokos uak a határon újonnan épült 
cselédházát egy m.-szt-györgyi földmives felgyújtotta. 
A még szabadlábon levő vádlott pár nap múlva tár-
saival egytlt kiment a tengeriföldre kapálni, midőn 
hirtelen égi háború lepte meg a munkásokat s mind-
nyájan hazafelé indultak. Útközben közéjök csapott 
a villám s a gvujtogatőt érte, ki azonnal szörnyet 
halt. Alig, hogv kikísérték a szerencsétlent az örök 
nyugalom helyére, ismét borult az ég, sűrűn cziká-
zott a villám és lecsapott az elhaltnak sirjára, majd 
nem az egész hantot szerte hányva. A nép erősen 
hiszi, liogy a gonosztevőt az istenitélete érte utói s 

— K I V O N A T . Szentesváros hiresztelési könyvé-
ből. — Sajtos ístváu 9. sz. lakosnak egy öl gyü-
mölcs tüziiája és n «gy hegyi szőlleje van eladó. Szo-
boszlai Szabó Bálint II. 5>6 . sz. ai lakosuak l)óu-
átou 2 7 hold másik helyen 15 hold földje 3 évre* 
feles munkálatra kiadó. — Rác ístváu 111. 109. sz. 
ai. lakosnak a Derekegyh ízi oldalon 14 hold szántó 
földje és Dónáton 4 vontató gyepszénája vau eladó. 
— Bartha János kir. jbirónak kurcaparti házánál 
két padolt szoba, takarék tűzhelyei ellátott zárt kony-
ha, padlás és tű/jrevalóssal együtt azonnal bérbe ki-
adó. — Kiss János molnár tudatja a közönséggel, 
hogv a Debreceni József féle korsósok melletti szél-
malmábau az őrlést a legkielégitőbben teljesítheti 
oly formán, ha ő szállíttatja az őrleui valót 12 per-
cent, ha pedig a tulajdonos szállíttatja 14 percent 
levonással. — Szakái Mária II. 405 . sz. háza eladó. 
— Szépe Antalnak pőnköcháton 2 0 hold földje buza 
alá feles munkálatra kiadó III. 115. — Szabics De-
meter I V . 5 t f l . sz. háza eladó. — D ö m e József 1. 
135. sz. háza eladó: — özv. Darázsi Istvánné III. 
161.sz. háza eladó. Bánli Ferencnek teési 6 0 hold 
földje feles munkálatra kiadó, — Csák József 1 .3^4. 
sz. ai. lakosnak buséri 10 hold földje eladó. —* 
Kutas Bálintnak a külső tehenesben 24 részlet ártere 
és bökényi 2 hold kaszálója nyári használatra ki-
adó. — Ifj Deák Rókusnak kis Tőkén Piti Ist-
ván féle 136 hold szántófölje szabad kézből eladó. 
Értekezni lehet Négyesi Mátyással Sebesi Józsefnó 
házánál. — Fábiáu Tóth István kis tőkei 15 hold 
földje 3 vagy több évre haszonbérbe vagy feles mun-
kára kiadó. Értekezhetni lehet a bökényi csárdában. 
— Kutas Bálint I. t. 211. sz. háza eladó. — Nagy 
Pataki József jaksori 5 hold földje eladó III. 97 . 
— Juhász Jáuos kaszinó melleti házánál egy kényel-
mes lakás bérbe kiadó. — Kovács János kovács-
mester II. t. lcV9 sz. háza eladó. — Pardi Zsu-
zsán* II 497. sz. lakosnak 2 öl tüzifájavan eladó. 

- Kira Mihály III. t. 343. sz. lakosnak eperjesen 
66 hold szántó és 4 4 hold kaszálló földje 2 vagy fi 
évre h iszoiibérbe kiadó. — Csúcs Sándor I. t. 64. 
sz háza eladó. —» Mikec Lajosnak eperjesen 19 
hold földje eladó. — Pardi Sándor börtönőrnek alsó 
réti 4 ' 2 hold földje eladó. — özv. Kis Dobos Mi-
hálnvné kistőkei 16 hold földje eladó. — Vas Sán-
dor I. t. 477 . sz. lakosnak szt lászlói 9 első oszt. 

j földje és kis tőkei 2i hold földje épületekkel együtt 
I eladó. — Rébeli Varga Györgynének a felső réten 
! egy részlet földje eladó. — Cuci Mihály I. t. 444 . 
I sz." házánál egy külön lakás bérbe kiadó. — Soós 
Józsefnek kistőkéu 11 hold földje feles munkálatra 

j kiadó és II. 86. t. sz. háza eladó. — Kriszto N . 
Istvánnak fábiani 80 hold földi 
mellett eladó. — Szilágyi SánJ 
sszu tó melletti 12 hold. réti földje a rajta lévő ka-
száléval vagy a nélkül. Értekezni lehet a tulajdonos 

kedvező feltételek 
fórnak alsó rétten ho-

nagy mészárlást követtek el a keresztényeken. Egy 
fiatal francia pap és az újonnan megtért benszülöt i 
tek közül néhány család esett áldozatul a nép dü-! 
bének, mely a keresztények összes épülteit Lung 
Kang és Ta Li közt p >rrá égette. U g y látszik, a 
benszülöttek már régóta gyűlölködtek a kereszté 
nyek ellen és fenvegetŐztek, hogy legyilkolják őket 
és javaikait szétdúlták. A fenyegetést körülbelül 13 
nappal ez előtt valották be. Mintegy 2000 főből 

kotai földjei Szent Mihály naptól, Kurcaparti háza 
pedig azonnal kiadó. Ertekezheto' I. 179 sz a. 
Kanász Nagy István I . t. 29. szám. a. háza és kis 
Tőkén 5 hold földje eladó. — Polgár JuÜanának 
egv igen szép pávatollas mintája, nyárfaleveles csip-
kével díszített nyári papianya vau eladó; mely 2l/t 
rőf széles, 3 rőf hosszú. Értekezhetni Polgári János-
uál IV . t. 19. szám. a. — Özv. Malatidesz Jánosnó 

M 1 r . - . , o i . A 'ÍA. I * h á z a s z * b a d kézből eladó vagy haszonbérbe kiadó, 
álló banda megtamadta P. telepet es hét keresztényt Ugyanannak szalma, S'/éna és igen jó poiváia van 
legyilkolt. Azután az épületeket szétromboltak s , j - j t , 5 Ö g z > _ K e z C s ik Gáspár kovács mes-
f o l y t a t t á k ntjokat, minden keresztényt, a ki utjokba 
akadt, lemészároltak. Ta Li Fűig öt napi járásföldön 
minden épületet és gazdasági fölszerelést összeróni 
holtak. A kik ezt beszélték, azt mondták, hogy a bő'j pjadóf 
keresztények némely helyeu oly erővel védték ina n £ t i fold jé 
gokat, hogy a támadók nein bántalmazhatták őket. 
Junnau Fabun nagy a felindulás, a hatóság szer-
rencsére intézkedett, hogy a gonosztevőket elfogják. 

— Öncsonkítások á katonaságnál. Naponkért 
szaporodik a budapesti katonai törvényszék előtt 
azok száma, kik az által akarnak a tényleges szol-
gálattól menekülni, hogy testüket megcsonkítják. 
Többnyire jobb kezűk hüyelykujját vágják le, vagy 
lövik el. Mult héten ítélték el e bűutett miatt Ko-
miszárovita István közlegényt két és fél évi fogságra, s i^sa ) A t i s z a e s z l á r i b ű n p e r b e n m a h i r d e t t 

ter III. tized 82. sz. jókarban lévő háza kedvező 
feltételek mellett azonnal is eladó. — Miklós János 
kovácsmester III . t. 288. számú háza szabad kéz-

— Dónáth Istvánnénak egy fertály dó-
kedvező föltétel mellett eladó vagy ha-

szon bérbe kiadó. 

Távirat. 
N Y Í R E G Y H Á Z A , aug. 3 Feladatott 5 

ó r a 1 2 p e r c k o r . (A „Szentesi L a p " külön tudó 

E héten pedig B. I. közlegényt öt évi fogságra 
Ítélte a hadbíróság, mert ujját ellőtte. Megemlítjük 
még, hogy az ily öncsonkitók — a közös hadügy-
miniszternek mult évben kelt egvik rendelete sze-

hihetőleg sok idő telik bele, mig Szentgyörgyön is- 'rint oly hadtestnél, melynél az ily kisebb te-ti sé 
mét gyújtogatni fognak. ' rülések a szolgálatot nem hátráltatják - kötelesek 

— Különös v e r s e n y . A kriuii félszigeten lakó 3 évig tényleges szolgálatot végezni. 

ki Korniss tarvény széki elnök a türvéay 
szék Ítéletét. A mint előre látható volt, a 
vádlottak a terhükre rótt bűncselekmény* 
nek vád terLe alól felmentettek. 



H I R D E T É S E K . 

Árlejtési hirdetmény. 
Csongrád megye közigazgatási bizottsága f. évi julius tl-én 

546. sz a. hozott végzésével a Széchényi ut Szentes felőli végé-
I nek megváltoztatását rendelvén el, ezen változtatás folytán elő-
állott 12731 forintot tevő munkálatoknak vállalati uton leendő 

I végrehajtására 

folyó évi augustus li6 10-én d. e. 11 órára 
Szentes város polgármesterének hivatali helyiségében zártajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. 

A vállalkozni kívánók felhívatnak, hogy a fentebbi munká-
latokra vonatkozó, a vállalati összegnek 10°j0 ával ellátott, kel-
lőleg lepecsételt ajánlataikat a kitűzött időre Szentes város pol-
gármesterénél annyival inkább nyújtsák be, mivel a későbben be-

lérkezett ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 
A benyújtandó ajánlatokban az egységi árakból teendő ár-

engedés számokkal és betűkkel világosan kiírandó. 
A jelzett munkálatokra vonatkozó tervek, költségvetés, álta-

lános és részletes feltételek, Endre Antal művezető mérnöknél 
Szentesen bármikor megtekinthetők. 

Szentesen, 1 &83. julius hó 27-én. 
Bniofíh János 

polgármester. 

B R T Csépléshez kitünö füle-s a é n 
és száraz kemény tü?.ifa 

alulírottak gőzmalmában mérsékelt áron folytonos 
készletben van. Kapható továbbá 

kovács szén Is. 
Szentes 1883. julius hó 

Lázár és Somienfeld, 
güzmalomtulajdunosok és fukereskedük. 

r - a l i a f e s t ö , 
bársony, selyem, szőr, pamut és kelme festő-ruhák kendők, abro-
szok, ágyteritők, szalagok, fonalak és cérnák mindenféle színű fes-

tése végett a t. közönség pártfogásába ajánlja magát. 
Lakása: II. t 100. sz. alatt, a néhai Hokodi István-féle házban 

Té^la eladás! 
A városi téglatelepen a kongós tégla 

ut építéséből fennmaradt mintegy egy 

MILLIÓ 
legjobb minőségű tégla eladó 

Utalványok „Rambovszky szállodá-
ban" a kongó tégla útépítése mii veze-
tőségénél válthatók. 

Gissfclri Imre, 
0—0 művezető. 

WIESE és TÁRS! 
les. kir. szabadalm pénzszekrénygyárosok 

Bécs. BUDAPEST, Prága. 
IFióküzlet: Budapest, sugárut 2 . sz. 

(Fonciére palota ) 

I ajánlják elismert kitilnő gyártmányú tűz-
mentes 

I r É N Z S Z E K R É N Y E I K E T 
[házi pénztáraikat, másoló gépeiket 

és műlakataikat 

I legnagyobb választékban és jutányos áron. 
Kivánatra képes árjegyzékek ingyen 

|és bérmentve küldetnek. 

yQ? N B . Minden kijátszatás kike-
rülése végett kérjük a tisztelt közönséget, 

[miszerint czimünkre pontosan ügyelni és 
Imár több mint 20 év óta fennálló gyárun-
Ikat a hasonló hangzású, sokkal fiatalabb 
[(Theodor W i e s e & Co ) czéggel össze 
[nem téveszteni. 4 — 20 

A r m hirdetmény. f p f ^ V f - í f ^ ^ ^ p f ^ ^ l f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 

2 v £ á r i a - c e l l i |j| A 8 z e n t e g i takarékpénztár házá-

^ ban egy udvari, tégla falu, cseréptetejü 

épület összes anyagai 
— egyéb ajtó, ablak épületrészekkel 
együtt -

/'. hó •Z-éa, raxárnap. 

|* § y o m o r - c s e p p e f e * 
^ jeles hatású gyógyszer Ĵ 

a g y o m o r minden b á n t a l m a i e l len, 4 
és fülUlmulhatlan az ét- ^ 

d. e. 10 órakor a helyszínén megtar-
tandó önkéntes árverésen eladatnak. 

vagyhiany, gyomor-gyen- A 
geseg. roszszayu lehelet, A.1 

szelek, savanyu felbüfö-
gés. kólika, gyomorhurut 
gyomorégés, hugycsökép-
zödés, túlságos nyalka-
képzödés, sargaság, un-

ÍÜSSStíSSlrii. jj; Az igazgatóság. 
morgörcs, székszorulat. a f A A A A X A A A A I A A A A A 
gyomornak túlterheltsége M 
etel . Hital altal.giliszta, lép <~ 
és majbetegség, aranyeres 
étel é„ital által,giliszta, lep ^ 
es majbetegseg, aranyeres i Y Y Y V Y Y Y V V V V V V Y V 

bantalmak ellen. r 

• A t. közönség figyelmébe! # 
^ íC 
£ Alulírottnak tiszaparti raktárában kii-
S lönféle minőségű kemény X Itűaüaf 
8 cséplőgépek fűtésére alkalmas darabos 

I 
Hirdetmény. 

A szentesi takarékpénztár házá-

Eqy Hvpg ára használati utasítással 36 kr. 
Kapható Szentesen V Á R A D Y L A J O S ur 

gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar , , 
• birodalom minden nagyobb gyógyszertárában + , niaetérre n v i l ó 
• és kereskedésében. — Központi s z é t k ü l d é s i g g y ' l ) , a c t é r r e n ) U ó 

raktár nagyban és kicsinyben. X f f 

B R 4 g Y K Á g g £ $ , M I W 1WI 
' B »rangyalhozu címzett gyógyszertárában 1 8 — ^ 

Kremzierben, Morvaországban «* több évre bérbeadandó. 
1! 

X ^ igen jutányos ár mellett kapható. Q 
§ Helybeli faraktáramban pedig X 

vontató kooairudak és létráknak 9 
való gömbölyű fák, kész létrák és nyá-
ri jászlokat , valamint igen jó téglát, A 

w cserepet és nógyazegletes fiaster 9 
téglát tartok készletben. 

W W e i l l Salamon. ® 
X H Az igazgatóság:. 

e l s ő c s . I r i r . s z a b a d , d . - u . n a g ' ó z t i a - j ó z i á s i t á r s i a . l s i t . 

• I B B E I H I I V . 
wv>ir Van szerencsénk ezennel köztudomásra hozni, miszerint Szeged-Szolnok és T.-

Füred közt vegyes szolgálatban (szentély-, teherszállítás és vontatás)* f. évi augusztus 
J ^ ^ » ^ Jt m. V/ * a » V ^ A • - — — 7 v •• ^ ^ y ^^ •v-' - » ^ m. -V̂  y -a. • • VT m • y ^^ | " 

T.-Itoff, T.-Abád és Örvény T.-Füred állomások érintésével következő 
p hó 16-ától két hajó íog Mindszent, Szentes, Csongrád, Inoka, Uj-Kécske, Szolnok, T.-Beő (mm 

- - - - - - - övetkező rendben közlekedni: 

Szegedről Szolnok-örvéiiy-T.-Füredre: hétfőn, csütörtökön, 

Fölfelé: 

és szombaton reggel 5 órakor, 
o %7j). Szentesről Szolnok-Örvény-Tisza-Füredre: hétfőn, csütörtö-
k j e Kön és szombaton déiben. 

Szolnokról-Örvény-Tisza-Füredre: kedden, pénteken és va-

P l í sárnap reggel 5 órakor. 
Mindszent Inoka, Uj-Kécske, T.-Beő, T.--R* ff. T.-Abá 

Lefelé: 
Örvény-Tisza-Füredről Szolnok-Szegedre: szerdán, szómba- ^ f ^ 

ton és hétfőn reggel 4 órakor. 
Szolnokról-Szegedre: szerdán, szombaton és hétfőn délután 

3 órakor. 
Szentesröl-Szegedre: csütörtökön, vasárnap és kedden regg. ti)*7 

5 órakor 
-Abád és Orvény-T.-Füredre csakis bérmentesített teherszállítmányok fogadtatnak el. 

4fI f ^ f i- A szállítások a legnagyobb pontossággal eszközöltetnek. 
^'tfr Szeded 1883. évi julius hó 30-án. 

ííí 
M 
Az ügynökség. J\ 




