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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed év re . 

5 frt - kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S i e r k e i a t ő i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részéi illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nózvt 
a lap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy aely ara 90 kr. Bélyegdlj minden 

oeiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyvkereske-

ieseben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kexek 
tői fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b « n 
minden egyes sor közlése 30 kr 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i i r u p , k a 4 á a a é s p é i t i k n r a g g a l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-talajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SofafcrféM A. kiayv- ét paplrktraskaiésélaa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

igyaF Yiősök sorsa ma. 
Még alig egy pár él azon kolossusok 

közül, kiknek dicső nevéhez fűződnek az 
1848—49-dik évi nagy események. A hősök 
közül, kik véröket tékozolták e haza és ma-
gyar nemzet szabadságáért, egyik legynagyobb 
hős, kinek nevét egész legendakör övezte 
körül: Klapka György — meghalt. Késő agg-
kort ért s igy halála már különös fájdalmat 
nem okozhat senkinek; s igy vele szemben 
nem igen volt már más kötelessége hátra a 
nemzetnek, mint leróvni a nagy hős dicső 
emléke iránti kegyeletet. 

Kegyeletet! Vajon gróf Szapáry belügy-
minisztertől, ki nem a magyar nemzet előtt, 
hanem Bécsben kiván népszerű lenni: vár-
hat e kegyeletet egy 1848-diki hős? — Fáj-
dalom és szégyen a nemzetre, hogy e kérdésre 
egy rideg nem a felelet. A mai kormányel-
nök elmegy Bécsbe Radecky szobrához imád-
kozni ; de még a végtisztesség hazafias for-
máját és méltó kegyeletet is megtagadja attól, 
ki egy időben utolsó volt a hősök között, 
ki a nemzet védelmében a fegyvert letevé. 

Már az szégyen a nemzetre, hogy egy 
Klapkának egy vendéglőben, elhagyatva, majd-
nem koldus módra kellett lehunyni az örökös 
álomra szemét. De hát ő önérzetes ember 
volt és nem fogadott volna el kegyelmi fillért 
még nemzetétől se; azonban halála után an-
nálinkább tartozott a nemzet s főként a nem 
zet nevében rendelkező kormány az elhunyt 
dicső hős emléke iránt kegyelettel. 

Hogy gróf Szapáry Gyula miniszterelnök 
előtt minő kegyelet vár a nemzet hőseire, ezt 
igy irja le a Budapesti Hirlap: 

„Az, a ki Kossuthot a magyar honpolgá-
rok közül kitörülte; az, a ki nem ment el az 
aradi vértanuk szobrának leleplezésére : Sza-
páry Gyula gróf magyar miniszterelnök követ 
kezetes akart maradni önmagához, midőn ma 
megtagadta Klapka György, magyar honvéd-
tábornok holttestének a muzeum csarnokában 
való ravatalra helyezését s üzente, hogy vi-
gyék ki a halottat ma este tizenegy órakor 
csöndes sötétségben, észrevétlenül a kerepesi 
temető halottas házába, onnét fektessék sir-
jába, mint a hogy egy átutazó idegent elte-
metni szoktak. Radecky szobrának megadta 
a tisztességet a magyar miniszterelnök, Sza-
páry, Klapka Györgytől megtagadja a tisztes-
séget. Csáky Albin, a közoktatási miniszter 
megadta volt már az engedélyt, hogy a mu-
zeumból temessék el a dicső magyar katonát, 
a mikor jött az üzenet a miniszterelnöktől, 
hogy nem szabad őt kiteríteni diszes pom-
pával az állam középületében, a hol a nép a 
szabadságharc nagy férfia iránt kegyeletet 

mutathasson, a honnan diszmenettel kisér-
hesse koporsóját, végtisztességet adván e nagy 
emberünknek, a mint illik : hanem megaka-
dályozandó ezeket, államköltségen rendelte el-
temetni, gyászmenet nélkül, a városon kivül. 
Ezt nevezik lojális politikának a nemzeti ér-
zésből kivetkőzött udvaronc államférfiak. 

Klapka fia útban van Páris felől. Azt 
hiszi talán, hogy édes atyját hálás nemzete 
halotti pompával kiséri nyugvó helyére; nem 
tudja, hogy itt egy korlátolt miniszterelnök 
rendelkezik s a nemzet becsületét szabadon 
sértegeti. A rokonok az atya holttestét nem 
akarták megengedni, hogy kivigyék oda a 
halottas házba éjnek idején, hogy még halá-
lában is bujdosó legyen, s azt felelték a ma-
gyar miniszterelnök küldöttjének, Huszár iroda-
igazgatónak a miniszterelnökségből, hogy sem-
hogy ezt tűrjék, átadják a halott magyar ha-
zafit édes fiának, a francia honpolgárnak, az 
határozzon, nem viszi-e el inkább atyja holt-
testét, hogy francia földön temesse el magá-
nak ? £ s mégis kivitték. 

Ilyenek történnek Magyarországon.* 

Városi közgyűlésből. 
— május 19. 

Csak nem akar vege szakadni a taktikanak! 
Stammer ur polgármestere tudva azt, hogy Sima 
Ferenc hivatalos eltoglaltsaga miatt nem jelenhet 
meg a közgyűlésen, a közgyűlést szándékosan hivta 
össze a mai napra. Szerencsélenségére azonban a 
párt ezúttal is derekasan megallta helyét s a vezér 
tavolletében is visszavert minden pakulicrohanast. 

A közgyűlés megnyitasa után dr. Filó Tihamér 
intézett kérdést a polgármesterhez, a városnak önálló 
törvényhatósággá alakulasa targyaban folyamatban 
levő előmunkálatok iránt. Miután a polgármester 
megígérte, hogy ezen ügyben mar legközelebb jelen-
teni fog, interpelláló és közgyűlés a választ tudo-
másul vette. 

A közgyűlés egyébiránt a városi pénztárak meg-
vizsgálásáról szóló jelentések tudomásul vételével 
vette kezdetét. 

Ezután a Bogárköz-, Vasár- és Polgárzug sza-
bályozasa céljából szükségessé vált kisajátitasi jog 
engedélyezése iránt keletkezett vármegyei határozat 
s ezzel kapcsolatban Solti Ferenc és társainak ké-
relme olvastatott fel. A közgyűlés ezen ügy érdemi 
tárgyalását 30 nap múlva kitűzendő közgyűlésre ha-
lasztotta, Bunán Lajos indítványára pedig felhivta 
az építési szabályrendelet kidolgozására kiküldött 
bizottságot, hogy munkálatát hat hónap alatt fele-
lősség terhe mellett készítse el. 

A következő tárgy Burián Lajos indítványa 
volt az árvapénztári tartalékalapnak arva- és szegény-
menház létesítésére forditasa tárgyában. A közgyűlés 
az indítványt egyhangúlag magáévá tette s a városi 
tartalékalapnak a jelzett célra a belügyministertől 
leendő átengedésének kérelmezését elhatarozta. 

Olvastatott Ehrlich Laura magánovoda tulajdo-
nosnő kérelme, kisdedóvó intézete részére évi segély 

¡adományozása iránt. A kérelem a gazdászati szak-

osztály javaslatával került a közgyűlés plénuma elé, 
folyamodónő részére 150 frt évi segély megadását 
javasolva. 

Udvardy Sándor nem fogadja el a szakosztály 
javaslatát, s indítványozza, hogy a szentesi jótékony 
nőegylet altal élvezett 300 frt segély osztassék két 
felé. — Petrovits Soma és Mikec Ödön ellene vannak 
Udvardy Sándor indítványának s a gazdászati szak-
osztály javaslatát ajánljak elfogadasra. Id. Temesváry 
Antal sem az egyik, sem a másik indítványt nem 
fogadja el, s javasolja, hogy a költségvetés jóvá-
hagyásáig folyamodónő kérelme vétessék le a napi-
rendről. A közgyűlés 54 szóval 27 ellen Temesváry 
Antal indítványát fogadta el. 

Olvastatott Smaeál Teréz kérelme, melyben — 
tekintettel költséges befektetéseire — a Széchényi 
ligetbeli csárda bérletére nézve a várossal kötött 
szerződésének ujabbi 6 évre leendő meghosszabbítá-
sát kéri. A gazdászati szakosztály a szerződést csak 
egy evre javasolta meghosszabbítani, a közgyűlés 
többsége azonban ezt dr. Filó Tihamér indítványára 3 
évben allapitotta meg. A közgyűlés ezen határozata 
felsőbb jóvahagyas iránt a vármegyéhez fog felter-
jesztetni. 

Ezután Mahr Kázmér cukrásznak egy kérelme 
került tárgyalas alá. Folyamodó ugyanis a Széchényi 
ligetben, a volt gimn. épülettől mintegy 100 méter 
távolságra, egy kioszknak sajat költségén leendő fel-
építését tervezi olyforman, ha a varos erre nézve 
neki 15 évi jogot ad, mely idő elteltével az épület 
a város tulajdonaba menne at minden díj nélkül. 
A gazdászati szakosztály csak 10 évre véleményezi 
az engedély kiadását, ellenben Novobácky Győző in-
dokolt beszéd kíséretében — folyamodó kérelmének 
megfelelőleg — az engedélynek 15 évre megadását 
indítványozza. Az ezen kérelem felett kifejlett hosszas 
vita vége aztán egy lett, hogy a közgyűlés többsége 
a szakosztaly javaslatát fogadta el. 

Most következett az első napi közgyűlés leg" 
fontosabb tárgya: Sarkadi-Nagy Mihály volt polgár-
mester és a városi tanács érdekelt tagjainak előter-
jesztése, a fogyasztasi adóleszámolási ügyben 2137 
frt 40 krnak részükre való visszafizetése iránt. 

Udvardi Sándor szólt először a kérdéshez, 
hosszabb beszéd kíséretében a kérelem teljesítését 
indítványozva. Hasonló értelemoen szólottak még 
id, Temesváry Antal, Pásztor János, Bálint József, 
dr. Ecseri Lajos és dr. Filó Tihamér, — ellene pedig 
dr. Lakos Imre. Végre is névszerinti szavazással dön-
tött a közgyűlés a kérdés felett, 46 szavazattal 21 
ellenében Udvardi Sándor indítványát fogadva el. 
Igennel, tehát a 2137 írt 43 krnak kérelmezők részére 
visszafizetése mellett szavaztak: 

Zsoldos Ferenc, Gerőc Lajos, dr. Ecseri Lajos, 
Hódy Pal, dr. Filó Tihamér, Szánthó Dániel, Sar-
kadi-Nagy Ferenc, Tóth Kálmán, Polgár Sámuel. 
Tancik József, R-Molnár István, Földvári-Nagy István, 
Borsos Lajos, Novobácky Győző, Babós József, Ko-
vács János, Mészáros István, Kálmán Mihály, ifj. 
Várady Lajos, Musa Gergely, Vecseri János (I. t.), 
Lami István, Gsucs Sándor, Pásztor János, Bálint 
József, Rádi János, Molnár Lajos, Aradi János, Babós 
János, Gombos József, Bartuc János, Vass Imre, 
Temesváry Antal, Vecseri István, Udvardi Sándor, 
Jószai Sándor, Bárkai András, Balint Albert, Török 
Imre, Nyiry Gyula, Horváth Jenő, Beszédes István, 
Abaffy Zsigmond, Szűrszibó-Nagy Kálmán, Tóth 
Gyula, Varga Béniámin. 
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Ellene pedig a következő képviselők: 
Szürszabó-Nagy Imre, id. Mátéffi Ferenc, Reis 

Samu, dr. Bartlia Kálmán, Piti Péter, Vecseri Bálint, 
Bánfalvi Lajos, Cs.-Lakos István, Pápai János, Hor-
váth Sándor, id. Sulc Lajos, Szoboszlai-Szabó Bálint 
Papp Ferenc, Földvári-Nagy Lajos, Berényi Gergely, 
dr. Lakos Imre, Józsa György, Kórógyi József. Kiss 
János, Üdvardi-Lakos Sándor. 

A közgyűlés ma folytattatik. 

Az uj pénz. 
Magyarország pénzügyeinek történetében neve-

zetes nap lesz hosszú időre 1892. majus 14-ke. Ek-
kor nyújtotta be a kormány a képviselőházban a 
pénzérték rendezéséről és az uj pénz behozataláról 
szóló törvényjavaslatot, mely az aranyértéket lépteti 
eletbe. A most iorgalomoan levő osztrák értekü ara-
nyak, 1 írtos, 5 frtos s 10 frt osztrák értékű papír-
jaink, továbbá az ezüst 1 frtosok, az ezüst s réz 
váltópénzek bizonyos ideig az uj pénzzel egyidejű-
leg forgalomban hagyatnak, s csak lassanként vo-
natnak ki a forgalomból s fizetést akar az uj pénz-
zel, akar a regivel lehet teljesíteni. — Az uj arany 
értekü pénz a szaz fillérre oszlo korona, a mely 
egyenlő ertekü egy fél forinttal, azaz 50 krajcarral. 

A koronaértek behozatalaroi szóló törvényja-
vaslat több intezkedesei ezek : 

Aranyérték. Ez lep az osztrák ertek helyebe. 
Számítási egysege a korona, mely szaz fillérre oszlik. 
Alapsulya a kilogramm s ennek tizedes reszei. 

Vegyítése: az aranypénznek 900 ezredrész arany 
s szaz ezredrész rez. Ily vegyített arany kilogramm-
jara 2,952 korona s egy kilo finom aranyra 3,280 
korona esik. 

Aranyérmek lesznek: husz- és tizkoronásak. 
Amazokból 147*6 esik egy kilogramm vegyitett s 16a 
egy kiló tiszta aranyra; ez utóbbiakból 295*2 a 
vegyített s 328 a tiszta arany kilogrammjára. Ama-
zok nyers súlya: 6*775.067, emezeke: 3*387 533 
gramm. Amazok átmérője 21, emezeké 19 mihmeter. 
A veresnél e méretek pontossága biztosítandó s a 
súlyban csak 0.002 rész, a tinomsagban 0:001 rész 
eltérés engedtetik meg. Erre a forgalomban előálló 
elkopasra való tekintetből, a forgalmi súly 6 74, ille-
tőleg 3*37 grammban allapittatik meg. E hataron tul 
az elkopott pénz a kőzpenztaraknal teljes névérték-
ben fogadandó el ts a királyi pénzverő intézetbe 
szallitandó. Ha forgalmon kívül fogyna a pénz súlya, 
akkor értekéből csak finomsági tartalma téríttetik meg. 

Aa aranyérmek formája. Egyik lapjára jön a 
király egesz alakja koronázási öltözetben, rajta e 
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felirat lesz: Ferenc József I. K. A. Cs. és M. H. 
S. D. 0. Ap. kir. (Isten kegyelméből ausztriai csá-
szár és Magyar-, Horvát-, Sziavon-, Dalmátországok 
apostoli királya), alul a veretés évszáma. A másik 
lapra jön a magyar korona országainak egyesitett 
cimere az angyalokkal; könrat; fenn: Magyar király-
ság, értékjelzés lenn: 20 korona, illetőleg 10 koro iá. 
A karima sima; a huszkoronásokon mélyített betűk-
kel áll: Bizalmam az ősi erényben,i tizkoronásokon 
mélyített ékítmény lesz; a perem mindkét érmen 
emelkedett és sima, azon belül pedig gyöngysor vo-
nul körül. 

A verés dija. Miután aranyérmek magánosok 
számlájára is verethetők lesznek, ezért a dijat ren-
deleti uton fogják megállapítani, oly korlátozással, 
hogy az a huszkoronásoknál 0 3, tizkoronásoknál 0.5 
százalékot meg nem haladhat. 

Régi aranyok. Kereskedelmi érmekül az 1868. 
7. tc. 2—3. §§. alapján aranyok ezentúl is verethe-
tők. A forgalomban levő nyolc- és négyforintos 
aranyok azonban nem veretnek többé. (9 §.) 

Váltópénzek. A régi ezüst egyforintosok egy-
előre forgalomban maradnak, uj egyforintosok pedig 
csak abból a készletből verethetők, mely e célra a 
kormánytól már beszereztetett. Míg e pénz a forga-
lomból ki nem vonatik, fizetésük elfogadandó, de 
koronaértékben szamitandó: egy ezüst forintos ~ 
két koronával. 

A koronaertékre szóló uj érmek lesznek: ezüst-
ből egykoronasok és 50 filteresek; nikkelből 20 és 
10 filleresek; vegre bronzból 2 és 1 filléresek. 

Ezüstérmek. A vegyülek: ezüstből 835, rézből 
165 ezredresz. Egy kilogramm 200 darab 1 koronás, 
vagy 400 darab 50 filléres fog veretni; amazok sú-
lya 5, emezeké 2.5 gramm lesz. A verés pontossá-
gában 3 ezredrész finomsági, 10 ezredrész súlybeli 
eltéres engedhető meg. Az átmérő a nagyobb pénz-
nél 23, a kisebbnel 18 milliméter. Formájuk: egyik 
lapra a király mellképe jón, az aranyérem könra-
taval, a másik lapra a magyar korona s alája ko-
szorúba foglalva az értékjelzés (1 korona, vagy 50 
fillér) s a veretés évszama. Az egykoronas karimája 
sima s mélyített irassal az aranyérem jelmondatát 
viseli, — az 50 filteresé sima, jelmondat nélkül. 

A nikkelérmek tiszta nikkelből veretnek: egy 
kilogrammból 250 darab 20, vagy 333 darab 10 
filléres kerül ki; amazok átmérője 21, emezeké 19 
milliméter. Formájuk: egyik lapra jön a magyar 
korona, magy. kir. váltópénz körirattal s a veretés 
evszamaval, a másik lapra kalászkoszoruban az ér-
tékjelzés : 20 fillér, vagy 10 fillér. A karima rovat-
kas mindenik pénzen. 

A..SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 
Klapka Komáromban. 
A magyar szabadságharc utolsó fegyverzöreje 

Komáromban hangzott el. Klapka György, a ko-
maromi hős tartotta kezeben a magyar nemzet sza-
badsaga érdekében felemelt fegyvert legtovább. 

Egy szemtanú, id. Szinnyei József, .Komarom 
1848—49-ben" címen közrebocsátott naplójegyzetei-
ben igy írja le a var atadasát: 

Október 2-an tiszta szép reggel volt, a nap 
ragyogott, sugarai oly melegek voltak, mintha a 
varorseg hideg kedélyet akarták volna fölmelegíteni. 
A rendelkezések ugy történtek, hogy az elsáncolt 
tábor katonai atadasa tökéletesen végbe mehetett. 

Midőn a cs. kir. sereg, a meghatározott egyez-
kedés szerint, délután három órakor a táborhoz 
közeledett, annak őrsége fegyverben állott, még pedig 
következőkep: a jobb szárnyon Janik hadosztálya; 
a centrumban: Rakovszky hadosztalya, abalszarnyon 
Kosztolányi hadosztálya. 

A Würtemberg-huszarok, kiket nem fizethettek 
ki, a belső várba vonattak. A hadállási lövegek szol-
gálatában lévő emberei ágyuk mellett állottak. A 8-ik 
hadtest zenekara a balszárnyon volt. 

Klapka délután négy órakor jelent meg a tábor-
ban. A csapatok, melyek zászlóaljankint harcvonal-
ban állottak föl, puskáikkal tisztelegtek és a zenekar 
rákezdte a Rákocymdulót. Ez a jelenet több osztrák 
tisztet közelebb csalt a sáncozathoz. 

59.szám. 

Bronzérmek. Vegyülékük: 95 rész réz, 4 rész 
ón s 1 rész horgany. Egy kilogrammból 300 drb 2, 
vagy 600 drb. 1 filléres kerül ki. Formájuk azonos 
a nikkelérmekével, csak az értékjelzés más, a karima 
sima, az átmérő 19, illetve 17 miliméter. 

A váltópénzek mennyisége ezüstben 60 millió, 
nikkelben 18, bronzban 7 millió 8 százezer korona 
értékű pénz verethető; csakis az állam számlájára. 
A kiverés s a forgalomba hozás, illetve az eddigi 
pénz bevonásának határideje rendeleti uton állapit-
tátik meg. 

A forgalomra nézve: ezüstérmek korlátlanul, 
nikkel- és bronzérmek 10 koronáig fogadtatnak el 
kőzpénztáraknál; magánpénztárak ellenben ezüstér-
meket csak 50, nikkelpénzt 10, bronzból valót 1 
korona erejéig tartoznak elfogadj 

Rossz pénzek. Csonki to t t^rLpWffmi^pi érme-
ket a kö^pénztárak kártérítés nélkül vonnak í e s a 
pénzverőbe szállítják. Elkopott érmeket ellenben át-
váltás végett is elfogadnak s az újból való verés 
államköltségen történik. 

Átmeneti intézkedések. Egyelőre az osztrák ér-
tékű váltópénzek forgalomban maradnak, de korona-
értékben számítandók: a 20 krajcárosok 40, a 10 
krajcárosok 20, a 4 krajcárosok 8, az 1 krajcárosok 2, 
a felkrajcárosok 1 fillérben. Fizetni pedig lehet ezüst 
váltópénzzel állami pénztáraknál 5, magánforgalom-
ban 2 frtig (10, illetve 4 koronáig); rézpénzzel pedig 
ott bevallásként korlátlanul, itt 50 krajcárig (1 ko-
ronáig.) 

Hasonlóképen forgalomban marad a papírpénz 
de névértékének minden forintja két koronának lesz 
számítandó. 

Olyan fizetéseknél, melyek osztrák értékben 
voltak teljesitendők, koronaértékű aranyérmekben 
teljesíthetők, még pedig 10 forint 20 koronában, 
5 forint 10 koronában számítandó. Ugyanez áll a 
forgalomban levő váltópénznél, melyből 50 krajcár 
1 koronát, 10 krajcár husz fillért stb. teend. 

Az uj érték életbelépését a kormány rendeleti 
uton határozza meg. Külön törvények fognak rendel-
kezni az uj értékben való számításról, az éremfor-
galom viszonyairól, az uj érték jogi viszonyairól, az 
osztrák értékű pénzek bevonásáról s az uj pénzben 
való fizetések kezdési idejéről. 

Tekintettel a monarhia másik államával fenn-
álló vám- és kereskedelmi szövetségre, a koronaér-
ték e szövetség tartama alatt csak az esetben léphet 
életbe, ha a monarhia másik állama pénzrendszer 
és pénzláb dolgában hasonló törvényt alkot. 

Klapka a csapat előtt végig nyargalt, azután 
közepén megállott és fölszólita katonáit, hogy sor-
sukban nyugodjanak meg. Erre .lábhoz l" és „imá-
hoz 1" vezenyeltek. E percek alatt, melyeket még a 
zene komoly akkordjai is emeltek, hallható volt a 
sereg zokogasa, mely ezen utolsó gyakorlatát meg-
tört szívvel teljesité. A bevégzett ima után a puskák 
gúlába rakattak, a szerelvények letétettek, s ekkor a 
vad fajdalom szétszaggata a megszokott fegyelmet. 
A zaszioaljak legénysége zaszlajahoz rohant, ezen, 
golyóktol atlukasztott szent jelvényhez, melyet annyi 
csaiaba, oly sok ütközetbe kisért, hogy utólszor 
csókolja meg azt es abból emlékül vigyen magával 
egy darabot. A tisztek sírva borultak egymás nya-
kába és a legénység kezöket csókolá. Oly jelenet 
volt ez, mely a legkeményebb szivet is megindította. 

Egy osztrák lovascsapat nyomult előre, ácvette 
a huszárok lovait és a fogatokat. A csapatok fegy-
vertelenül a hídon át a várakba vonultak, hol még ezt 
az éjet töltötték. 

Az osztrákok erre lengő zászlókkal és harsogó 
zenével vonultak be az elhagyott táborba s elfoglal-
ván azt, előőrseiket a Duna jobb partján fölállították. 

Esti hat órakor már fekete-sárga zászló lengett 
a hidfőerődön, az úgynevezett ,csillagsánca-on és 
büszkén tekintett ellenfelére, az ó-vár kiszögellő bás-
tyáján lengő nemzeti színű zászlóra. A Bécsből Pestre 
leúszó gőzhajók utasainak furcsa látvány tárult ez 
este szemeik elé, a mint Komáromot a két parton 
fölállított különböző előőrsök közt elhagyák, midőn 
a jobb parton az osztrák néphymnus hangzott 

ugyanakkor a balparton a zenekar a felvillanyzó 
.Rákócy-indulót" húzta s a gőzhajó „vivát!" és .éljen!* 
kiáltások közt haladt tovább. 

Mint különös véletlent említem itt föl, hogy 
Vilmos főherceg ezredének 2-ik zászlóalja volt az 
első, mely a .csillagsánc"-ba bevonult; ugyanazon 
zászlóali, meiy egy évvel előbb szorongatott körül-
mények közt ugyanott egy éjet töltött és mint az 
osztrák sereg utolsó csapata hagyta el ezt a helyet; 
akkor 43 embert lázbetegen hagytak hátra, kik közül 
most 13 ismét a sereghez csatlakozott, a többi elhalt. 

Október 3-án Zichy gróf hadosztálya tette le a 
fegyvert. Ezekkel egyidőben az ó- és újvár és a 
Duna-sziget tüzérsége, a hidászok és utászok osz-
tályai, végre a Würtemberg-huszárok. Ekkor a várral 
együtt 519 agyú jutott az osztrákok birtokába. 

Ezen helyeket a cs. kir. csapatok azonnal meg-
szállották. 

A Würtemberg-huszárok a Duna-szigetén a 
legnagyobb diszszel rukkoltak ki. A szép, büszke tekintetű 
s vitéz huszárezred átadása több osztrák tábornok, 
u. m. Golloredo herceg, Nobili gr., Burich, Barkó 
stb. jelenlétében történt. Klapka végig lovagolt ezen 
legvitézebb huszárok előtt, mialatt a zenekar a 
.Klapka-indulót11 játszotta. Ezután meleg szavakban 
búcsúzott el tőlük, megköszönte kitartásukat, haza-
szeretetüket és azon ritka bátorságot, melyet ők a 
világ előtt tanúsítottak. Erre a huszárok részéről 
harsány .éljen/" következett. Az imától való hely-
reállítás után Prichoda alezredes fájdalomtól reszkető 
hangon vezénylé a végzetteljes szót; „Szállj let" 



59. szám 

Helyi és megyei hirek. 
— Személyi hir. Dr. Babó Emil, 

Szeged város alsó kerületének országgyűlési 
képviselője, pár nap óta körünkben időzik. 
Mint Szeged egyik legtekintélyesebb ügyvéde, 
egy peres ügyben nézett át itt telekkönyvi 
iratokat. Dr. Babó itt léte alkalmából látoga-
tást tett Sima Ferenc és Balogh János ország-
gyűlési képviselőknél. Dr. Babó Emil ma fog 
Szegedre hazautazni. 

— Püspökbeiktatás. Kiss Áron ref. 
püspöknek beiktatása f. hó 17-én nagy ün-
nepélyességek közt ment végbe. Az egyház-
kerületi közgyűlés tagjai és a küldöttségek a 
ref. kollégium dísztermében gyülekeztek, hon-
nan egy világi és egyháziakból álló fényes 
küldöttség, mindannyian diszmagyarban, in-
dult a püspök meghívására. A megjelent püs-
pököt rendkivül lelkesültséggel fogadták az 
egybegyűltek, s midőn Vályi János egyház-
kerületi főgondnok felhívására kijelentette, 
hogy a püspöki méltóságot, melyet az isteni 
kegyelem ruházott reá, — elfogadja; a jelen-
levők riadó éljenzésben törtek ki. Innen a 
meghívottak a nagy templomba vonultak, hol 
kezdetét vette a tulajdonképpeni beiktatási 
ünnepély. Elsőben is a kerületi főjegyző a 
püspöki esküt olvasta fel, melyet Kiss Áron 
erőteljes, érces hangon utána mondott. Ezután 
a három legidősebb esperes megáldotta a 
püspököt, ki az áldás után megható imát, 
majd programmszerü gyönyörű egyházi beszédet 
mondott. Istenitísztelet befejezésével a püs-
pök a küldöttségeket fogadta. Jelen volt va-
lamennyi superintendentia és esperesség kül-
döttsége, azonkívül számos egyház is képvi-
seltette magát. Tisztelgett Debrecen város 
tanácsa, az államhivatalok, a főiskola, keres-
kedelmi akadémia és a különböző hitközségek. 
Kiss Áron püspök mindegyik küldöttségnek 
magvas és eszmedus beszédben válaszolt. A 
szentesi ref. egyház küldöttsége nevében Filó 
János ref. lelkész üdvözölte az ünnepeltet. 
— A beiktatás után nagy diszebéd volt, melyen 
több százan vettek részt. A beiktatással járó 
fáradtság egyáltalán nem merítette ki a püs-
pököt; mert dacára annak, hogy éjfél után 
2 órakor tért nyugalomra, reggel 6 órakor 
már kertjében sétálgatott s a megelőző nap 
fáradalmainak nyoma sem látszott rajta. 

— A .Szentes ós Vidéke * szó-

Ekkor felszólitá gróf Nobili Klapkat, intézné a 
huszárokhoz azon kérdést, vajon volna-e kedve va-
lakinek közülök osztrák szolgalatba lépni? Klapka 
ezt is megtette. Fölszólitásat mély csend követé, senki 
se lépett ki a sorból. Egy vén altiszt azonban han-
gosan és nyugodtan igy szólt: .Tábornok ur ! Az 
osztrákokhoz nem lépünk át, de ha a hazának ismét 
szükégelesz reánk,mindnyájunkra számot tarthat ön!" 

Ha már a tegnapi jelenet kónyeket csalt ki 
szemeinkből, akkor az ma záporkint omlott! Mit a 
halálra itélt érez, midőn a szép világnak bucsut 
mondva, a vérpadra lép, oly érzelmek szállhatták 
meg ezen vitéz huszárokat, midőn lovaikról leszalltak. 
Fájdalomtól jajveszékelve borultak lovaik nyakára. 
Végre az osztrák lovasság előre nyargalt és átvette 
a huszárok lovait, kik még egy utolsó tekintetet 
vetve azokra, elhagyták a szomorú helyet és a rájuk 
várakozó uszályhajokra mentek. Ott állott Klapka a 
parton, még egy utolsó búcsúszót mondva nekik, 
kezöket szorongatva. 

Klapkának utolsó napiparancsa, melyben bajtár-
saitól búcsúzik, ugyanezen napon (október 3.) jelent 
meg a falakon. 

» * « 

»Bajtársak! 

«Keblem elfogul, mert utóljára szólok hozzátok, 
kikhez annyi öröm és szenvedés, annyi drága hon-
fivéren nyert dicsőség s kikhez egy szent kötelesség 
közös érzete fűzött elválaszthatlanul. 

aEgy szép, de küzdelemteljes pályára lóptün 

SZENTESI LAP. 

zata. A megye hivatalos lapja legközelebbi, 
száma komolyan meginti a megyei pártot, 
hogy az alispánválasztás alkalmával mondjon 
le minden szeparatisztíkus törekvésről és egye-
sült erővel tömörüljön a kenyér-párt, akarjuk 
mondani: Csató Zsiga pártja mellett, mint a 
ki egyedül van hivatva ezidőszerint Csongrád-
megyében az ügyek élére állani és itt békét 
és megnyugvást teremteni. Egyúttal szemre-
hányásokat tesz a másik alispáni aspirans, 
dr. Gicatricis Lajosnak, hogy a párt egységét 
fellépése által megbontani törekszik. Hát csak 
hadd beszéljen ez a tisztelt újság és vele 
együtt az egész kenyér-párt! Annyi bizonyos, 
hogy a megyei pártban lévő szakadást vezér-
cikkel nem fogja betömni; mert maga a me-
gyei párt is élénken érzi annak szükségét, 
hogy az eddigi irányzattal szakítani kell s vál-
tozni kell a közéleti viszonyoknak Csongrád-
megyében. Arról pedig ne is álmodozzék, 
hogy az a párt, mely Sima Ferencet vallja 
vezérének, eddig akár egyik, akár a másik 
jelölt mellett állást foglalt volna. Ennek a párt-
nak egyedüli jelöltje Balogh János; de mert 
Balogh János a jelen viszonyok között a je-
löltséget el nem fogadta, a párt a legköze-
lebbi vasárnapon fog a 48 as népkörben ér-
tekezletet tartani s határozni a felett, hogy 
milyen álláspontot foglaljon el az alispánvá-
lasztással szemben ? Azzal azonban tisztában 
lehet mindenki, legfőként pedig a ,Szentes 
és Vidéke/ hogy habár Balogh János, a me-
gyei ellenzék jelöltje, a mostani közéleti vi-
szonyokra való hivatkozással felszólítás da-
cára sem fogadta el a jelöltséget, mégis csak 
az lesz az alispán, akit Sima Ferenc és 
pártja akar. 

— M e g h í v á s . A szentesi 11. 48-as népkör 
f. évi május ho 22-én délután 3 órakor saját helyi-
ségeben evi rendes tisztújító közgyűlést tart, melyre 
a kör tagjait ezúton is tisztelettel meghívja az elnökség. 

— A p a g y i l k o s . Megrendítő apagyihtossag 
esete tartja par nap óta izgatottságban varosunk 
lakossagat. A rémes gyilkosság részleteiről a követ-
kezőket Írhatjuk: Szigeti-Lakos Imre fertői tanyai 
lakos mióta apai örökségét átvette, iszákos, préda 
ember volt; családjával, mely nejéből és 2 fiából állott, 
1884. ota tolytonos viszaikodasban elt. Kicsapongasai 
következtében a különben eleg tekintélyes birtok egyre 
fogyott, pusztult, ugy, hogy a napokban mar az 
utolso maradékara is nagyobb összeget vett kölcsön, 
azon nyíltan hangoztatott kijelentessel, hogy vegére 

nem rég. A legmagasztosabb feláldozással törtünk a 
kitűzött cél felé. 

„Megtettük, mit ember saját erejével tenni ké-
pes s pirulás nélkül állhatunk isten és a világ színe 
elé. Am a sors könyvében máskép volt megírva . . . 
Es most lelépünk a pályáról, melyre oly sok szép 
reményeket hintett a közérzelem s melyen elvérez-
hetünk ugyan, de vele a nemzet ügyének többé 
hasznalni nem fogunk. Lelépünk a térről, mert a 
haza* kivanja, melynek tovaob is leend szüksége hü 
fiakra; lelepünk, mert szent tartozásaink vannak 
azon haza iránt, mely ugy lehet, fenmaradasunkban 
leli a jövő minden vigaszat. 

„Maradjatok hat tovabbra is támoszlopai! . . . 
„A íeladatot, mely előttetek állt, férfiasan s 

mindvégig következetesen teljesitétek. Meghajoltatok, 
mert kellett; az események törhetetlen hatalma 
előtt hajóitatok meg . . . ez és a megmentett be-
csület adhat megnyugvást mindnyájatoknak. 

„Vegyétek férfias, elszánt küzdelmeitekért a haza 
legforróbb köszönetet/ „Vegyetek egyszersmind szives végbucsumat. 

„Isten veletek 1 . . Klapka György tbk. • * * 

Az éj csendes volt, a kelő hold sápadtan rej-
tőzött a sötét fellegek közé. Távol a láthatáron vil-
lámlott. A lefegyverzett honvédek siralmas éje volt 
ez, mely egy hosszú szenvedésnek kezdetét jelzé. 

Október negyedikén a belváros, a nádorvonal, 
az Apáli-sziget és a vágdunai erdők szállattak meg. 

Délután négy órakor már egy fegyveres honvéd 
fksem volt Komáromban. 

a. óidat 
jár mindennek, s azután majd ugy lesz, ahogy lesz; 
de az ő vagyonán ugyan nem fog egy örökös se 
osztozkodni. A gyilkosságot megelőző napon az utolsó 
darab föld is eladásra került, amit megtudva Lakos-
nak Antal nevű 26 éves fia, másnap, vagyis május 
17-én reggel felkereste az istállóban heverésző apját, 
hogy ha még lehetséges, e szándékáról lebeszélje s 
a jó útra terelje. Hasztalan volt minden kérése. 
Lakos a legridegebben utasította vissza fia kívánságát 
nemcsak; de sőt még az anyai jussnak a kiadását 
is megtagadta. Ezenközben a szóváltás apa é6 fiu 
között egyre hevesebb lett. Az elkeseredett fiu végre 
felindulásában a legborzasztóbb határozta el magát, 
magánkivüli állapotaban kirohant az istállóból, hová 
pár perc múlva már puskával kezében tért vissza. 
A gyilkos fiu a vontcsövű vadászfegyvert apja fejének 
irányítva, azt közvetlen közelből rásütötte. A golyó 
a balszem fölött fúródott a fejbe s feltétlen halált okozó 
volt. A lövés utan Lakos Imrének csupán annyi ereje 
maradt, hogy az istálló sarkáig elvánszorogjon, itt 
azonban összerogyott és meghalt. A borzasztó eset 
után a gyilkos önként jelentkezett a rkapitányságnál, 
hol a legnagyoob részletekig jegyzőkönyvbe mondta a 
borzalmas eset előzményeit. A gyilkos fiút a rend-
őrseg letartóztatta s a járasbiróságnak adta át. 

— S z ü n ö j á r v á n y . Mint őrömmel értesü-
lünk, a difteritisz járvány varosunk területen szünő-
felben vau. Ezt abból következtetjük, hogy az utóbbi 
par nap alatt a rkapitanysagnal egyetlen ujabb 
betegűlési esetet sem jelentettek be. 

— Az első s írdomb Új-Szentesen. 
Mint lapunknak temesmegyei Uj-Szentesről irják, 
odatelepült véreink f. hó 13-án temetkeztek először. 
Az uj otthonban domboruló első sirhant Kovács 
Ferencné szül. Kalmar Erzsébet hült tetemeit takarja, 
ki f. hó 12-én hunyt el 73 éves korában. Temetése 
az ott lakó telepesek nagy részvétele mellett ment 
végbe. A gyaszszertartast Futó Zoltán temesvári ref. 
lelkész végezte s ugyan ő mondott az elhunyt felett 
megható alkalmi predikatiót és imát. Kántor hiányá-
ban a kántori tisztet szivességből Dékány János tele-
pes telj esitette közmegelégedésre. 

— A v á r m e g y e i h a j d ú k f. évi junius 
6-án, azaz pünkösd második napjan a Smazal-féle 
ligeti helyiségben, telerészben a városi szegények 
javara, nepmulatsagot rendeznek. Belépti dij szemó-
lyenkent 50 kr. Csaladjegy 1 frt 20 kr. 

— C s e r e a j á n l a t . Az 1848—49-iki szabadság-? 
harcunknak a tóvárosi vigadóban levő muzeuma 
vasaroi es Kossuth vagy Petőfi stb. képekért becse-

I rél 1848—49-iki kéziratokat, nyomtatványokat, fegyve-
reket es egyéb ereklyéket; de kőlönösen katonai 
öltözeteket es képeket. Küldemények az 1848—49-iki 
emiekek gyüjtemenyének Budapest, vigadó épület 
cimzendők. 

E nap hajnala borús volt, esett is. 
Egész délig nagy sürgés-forgás volt a városban; 

levert alakok, bus arcok, kesergő szemek, banatos 
honvédek minden felé. 

A komaromi tanacs jegyzőkönyvében október 
4-iki kelettel 2076. sz. alatt ezt olvashatni: 

„Egy kínos, viharos, lefolyása idejében ugy, mint 
I 
következmenyeiben egyesekre s egesz községekre 
vészesen nehezkedett egy, a társadalmi viszonyokat 
legszorosabb életkötelékeiben megingatott, a törvé-
nyes rend és hatalomnak mellőzésével s megtaga-
dasaval, a személy sértetlenségét s a tulajdonjog 
szentségét lábbal tapodott, egyeseknek karhozatos, 
ezreknek ínségein s nyomorúságán meg nem indult 
hiúsága s nagyravágyása következtében támasztott 
és táplált forradalmi időszaknak elmultával; a párt-
viszály és a vakszenvedély vezérelte felkelő seregek-
nek ő cs. kir. apostoli felsége hadai vitézségével 
győzelmes csatákbani leverése s végképeni legyőzése 
után, a felséges uralkodó háznak Magyarország ja-
vara, népei jólétének felvirágozására századokon át 
célzott atyai gondoskodása s irányzott törekvései által 
megőrzött kegyelet érzetében, a tanács ő cs. kir. 
apostoli felsége s a fenséges uralkodóház iránti hűsé-
gét és ragaszkodását az oly sokaktól óhajtott béké-
nek visszaaliitása, a fennálló törvényes hatalom ira-
nyában tisztelet és engedelmességnek visszaszerzése fe-
letti keblének mélyéből eredett őszinte örvendezésével 
legalázatosabb jobbágyi hódolatának kifejezésével — 
felírásában felterjeszteni elhatározá." 

A „felirás" is ilyen hangú. Megkezdődött a 
szörnyű korszak! 



4. oldal 
— A s z a b a d s á g h a r c z e n é j e . Az 1848— 

49-iki emlékeknek a fővárosi vigadóban levő gyűj-
temény-rendezősége már felkérte a közönséget 
mindama dalok beküldésére, melyek a szabadságharc 
idején a nép ajkán teremtek és amelyek leginkább 
csak az illető vidéken ismertek. £ felhívásra számos 
és becses küldemények érkeztek; azonban a legtöbb 
dal szövegéhez nincsenek hangjegyek. Az 1848—49-ik 
emlékek gyűjteményének rendezői igen kérik a sza-
badságharc dalainak beküldőit, hogy a versekhez a 
hangjegyeket is odaírni szíveskedjenek. 

Hazánk és a főváros, 
— A koronázási jubileum A koronázási jubileum pro-

grammjaa miniszterelnökség által véglegesen a következőképen 
van megállapítva : 

Junius 6-án (hétfőn) délután fél 3 órakor. A király 
megérkezésekor ünnepélyes fogadas a magyar királyi állam-
vasutak nyugati pályaudvaraban. Ünnepély es bevonulás a 
Teréz-köruton, Andrássy-uton, a fürdő-utcán, lánchídon és 
Albrecht-uton át a királyi palotába, diszbandérium és diszes 
fogatok kisereteben. 

Este 7 órakor: Díszelőadás a nemzeti színházban. 
Estei) órakor: Fáklyásmenet a városház-térről indulva 

az eskü-téren, Ferenc-József rakparton és Albrecht-uton át a 
királyi palotához, ennek udvaran a budapesti dalárdák ének-
előadása. 

Junius 7-én (kedden) este. A főváros kivilágítása, tűzi-
játék a lánchidról, Szent-Gellérthegyről és a Dunán levő 
hajókról. 

Junius ti-án (szerdán) delelőtt 10 órakor. Ünnepelyes 
istenitisztelet a várbeli helyörsegi templomban. 

Déli 12 órakor. Fogadás ö felségénél. Ez alkalommal 
a következő testületek fognak az audiencián megjelenni; 

a főrendiház, elnöke vezetese alatt, 
a képviselőház, elnökének vezetése alatt, 
a törvényhatóságok küldöttségei együLesen, a minisz-

terelnök vezetése aiatt. 
Budapest főváros törvényhatósági bizottsága a főpol-

gármester vezetése alatt. 
Délután 3 órakor. Népünnep a vérmezőn, a városma-

jorban és a városligetben. 
Este fél ti órakor Díszelőadás a királyi operaházban 

ós egyidejűleg a nemzeti színházban. 
Junvus. U-en {csütörtökön.) Estély az udvarnál. 

— E g y osztrák képvise lő Barossró l . 
A becsi reichsratü kepviselohazanak e ho 11-iki ülésen 
folytattak a Décsi forgalmi intézmények targyalasat. 
Lueger, az ismeretes antiszemita képviselő, a javas-
latot zavarosnak talalja s a többi közt ezt mondja: 
Vegyen példát a kereskedelmi miniszter az ő elhunyt 
magyar kollégájáról, Baross Gáborról. (Több hang : 
„Es ő is haljon meg, ugy-e ?* Derültseg.) Nem, ne 
haljon meg, hanem vegyen példát arról, mit alkotott 
Baross Magyarorszagon. Bar csak feltámadna Baross 
és Ausztrianak a kereskedelmi minisztere lenne. Majd 
megmutatna Magyarorszagnak, hogy az osztrák óra 
hanyat ütött. 

— K l a p k a G y ö r g y m e g h a l t . Közelmúlt 
történelmünk egyik legkiválóbb alakja, Klapka György 
tábornok, május 17-én reggel 5 órakor Budapesten 
meghalt. A szabadsagharc dicsőséges vezére hirtelen 
halallal, szélhűdés következtében halt meg. Előtte 
való estét még a varosligetben és egy rokonával 
töltötte. Hajnalban roszul lett s mire szállásán az 
orvos megjelent, mar halva volt. A képviselőház 
ülésén, noha Klapka már régebben nem képviselő, 
az elnöklő gr. Andrassy Tivadar bejelentette halalát, 
mint kiváló érdemű hazatinak. A haz jegyzőkönyvben 
fejezi ki részvetet. A miniszterelnök pedig tudatta, 
hogy a temetesről a központi honvédegylet gondos-
kodik, s e tekintetben intézkedésre nincs szükség. 
Klapka neje és gyermekei külföldön laknak s távira-
tilag ertesitették őket a gyaszesetről. 

Klapka György 1820-ban született Temesvárott, 
hol atyja polgármester volt. Gymnaziumi tanuima-
nyait Szegeden végezte, honnan a karansebesi katona-
iskolaba jutott. 1839-ben mint hadapród a tüzérségbe 
lepett, 184á-ben pedig hadnagyi rangot nyert s a 
tullni utasziskolaba ment, hol Görgey Arthurral és 
Ivanka Imrével együtt egy tanfolyamban volt. 1845-oen 
Temesmegye részéről a magyar királyi nemes test-
őrségbe ajánltatott. 1847-ben mint főhadnagy a 
seregből kilépett. 1848-ban az újonnan felállított 
honved zaszloaljak egyikében, még pedig az utóbbi 
oly híressé lett tí-ik zászlóalj Dan' részt vett a szent-
tamási harcokban. Innen mint őrnagy Komarom 
erődítésének kiegészítését vezényelte. Tárcáinál, Ke-
reszturnal és Tokajnal mint dandamok fiatal honvéd-
jeivel megverte Schlicket. A diadalmas tavaszi 
hadjaratban Klapka mint az I-ső hadtest porancsnoka 
mindenüttdicsőseget aratott. Görgey hadügyminiszterré 
kineveztetvén, Klapkát küldötte helyetteséül Deb-
recenbe. 

Midőn a közelgő orosz beavatkozás hírére Klapka 
ismét a harctéri szolgálat után fordult, a dunántuli 
hadjarat vezetésének átvételére küldetett. A hadjárat 
reszleteibe ezúttal nem bocsátkozhatunk, csak azt 
említjük, hogy midőn julius 11-én Görgeinek az 
ellenség áttörése nem sikerült s a sereg ismét a Duna 
valpartjan összpontosittatott, Klapka mint komáromi 
barparancsnok maradt vissza. 

SZENTESI 

Az orosz hadak benyomulása folytán sikerrel 
többé nem folytatható hadjárat utolsó mozzanata 
Komárom védelme volt, de miután az ország többi 
részei Görgey önkéntes fegyverletétele után az ellenség 
által elfoglaltattak, Klapka a várat feladta. Eleinte 
Hamburgba, utóbb Angliába ment, honnan allandó 
lakasát Genfbe tette át. 1866-ban a porosz kormány 
Klapkát egy magyar légió felállításával bízta meg, 
mely a königgrá'zi csata után magyar főidre lépett 
ugyan, de a fegyverszünet megkötése után tüstént 
visszavonult. Az 1866-iki háború után Magyarország 
állapota jobbra fordult s Klapka 1867-ben ismét 
hazajött, habár Franciaországban családi otthont 
alapított. Néhány évig mint képviselő az országgyű-
lésen is helyet foglalt; később a magánéletbe vonult 
vissza ; de honvéd társai minden kiválóbb alkalommal 
fölkeresték egykori vezérüket. Klapka leginkább 
Budapesten tartózkodott, s itt is hunyt el hirtelen 
halállal, szélhűdés folytán. 

— T e l e k i S á n d o r g r ó f , ezredes, mint 
Nagy-Bínyáról jelentik, f. hó 18-án hosszas szenve-
dés után 71 éves koraban meghalt. 

Hirek a szomszédból. 
— A dif ter i t i sz gyógy í tó ja . A mit az 

orvosi tudomány minden kutatas mellett sem tudott 
felfedezni, egy paksi polgár felfedezte a — difteritisz 
ellenmérgét. Döme Istvánnak hívják a nagy felfede-
zőt, ki H -M.-Vasárhely hatóságanak. hol már több 
mint egy éve járványosán uralkodik a difteritisz, s a 
legutóbbi héten is 16 eset fordult elő, — ajánlatot 
tett, hogy ő a difteritisz járványt megszünteti s nem 
kiván ezért semmit, csak egy — elismerő oklevelet. 
Ajánlkozik, hogy eljön saját költségén, a betegeket 
kigyógyítja orvosi felügyelet alatt, bemutatja gyógy-
kezelési módját, semminemű dijat nem fogad el, 
mert nincs rászorulva és sikeres működéséért csak 
elismerő oklevelet kivan. 

— Farkas Jancsi bandája. Monstre-pört kezdett f. hó 
16-án tárgyalni a szegedi törvényszék. Farkas Jancsi, a hírhedt 
vásárhelyi rablóvezér, kinek vakmerősége vetekedik a Rózsa 
Sándoréval, egész bandájával a vádlottak padjára került. Lopá-
sok, betörések, rablások, gyilkosságok, pusztai harc a csendő-
rökkel, kasszalopás s más ilyenfélékből van összeszőve a ren-
geteg büncsomó, a melyben Farkas Jancsi ellen negyvenkét 
külön esetért emeltek vádat. A vádirat maga, apró betűkkel 
irva, hetvenket oldal. Tanuk fölül vannak a százon. Négyen 
vannak fővádlottak: Farkas Jancsi, Farkas Rozál, Farkas Ka-
talin és Süle Sándor. Kéme volt ez a banda az Alföldnek. El 
van fogva mind már évek óta s mégis annyira félnek tőlük 
a tanuk, hogy nem mertek ellenük vallani. Az első tárgya-
lási napon az orosházi csendőr-gyilkosságot vették sorra. Far-
kas Jancsi ugyanis még 1885-ben agyonlőtte Mankó csendőrt, 
a ki őt elfogta és kocsin Orosházára akarta szállítani. Farkas, 
a cingár, igénytelen külsejü haramiavezér mindent tagad, és 
állítása szerint nem is járt azon a vidéken, a hol a gyilkosság 
történt. A tanuk sem igen vallanak ellene, kivéve Reisz dr. 
orosházi orvost a ki a haldokló szájából hallotta, hogy Farkas 
Jacsi lőtt reá. A tárgyalást, mely körül-belöl két hetet vesz 
igénybe, folytatják. 

59. szám. 

Irodalom. 
— A betegsegélyző pénztáraknak országszerte folyamatban 

levő szervezkedése alkalmából, aktuálitással bir egy, most 
megjelent kis füzet, mely a betegsegelyezési törvény végrehajtá-
sára és életbeléptetésére vonatkozó iegfontosabb miniszteri 
rendeleteket összegezi, a kevésbé fontosakat pedig tömören 
ismerteti; közli ezenkívül a segélypénztárak mintaalapszabályaits 
a kezelési könyvek és legfontosabb nyomtatványok mintáit Szóval 
e füzet nelkülözhetlen mindazok számára, a kik a segélypénztá-
rak létesítése körül közreműködnek. A füzetet Gelléri Mór, az 
orsz. iparegyesület titkára (Budapest, uj-utca 4. szám.) állította 
össze; a kinél egyes példányok 40 krjával (a törvény magya-
rázatos kiadásával együtt 80 krjával) megrendelhetők akár 
magyar, akár német kiadásban. Nagyobb megrendeléseknél a 
testületek és gyárak jelentékeny kedvezményeket élveznek. A 
füzet Dobrowsky és Franké kiadásában jelent meg s minden 
könyvkereskedésben is kapható. 

— Baross Gábor dicső emlékéhez méltóan jelent meg 
a .Magyar Géniusz* 20-ik száma, mely jobbadán az elhunyt 
nagy államférfiú emlékezetének van szentelve. Bemutatja Baross-
nak igen sikerült arcképét a kereskedelem-, ipar- és közleke-
désügy jelvényeivel, melyekhez Radó Antal Irt hangulatos és 
megható költeményt. Igen érdekes azon két fényképfelvétel is, 
melyek egyike azon jelenetet ábrázolja, midőn Baross kíséreté-
vel megtekinti a Vaskapu munkálatait, a másik fényképfelvétel 
pedig a szombathelyi vasút meguyitását A .Magyar Génusz* 
hozza továbbá Baross szüleinek arcképét, Barosst családja köré-
ben, a mint kis gyermekeivel enyeleg. Bemutatja Baross szülő-
házát s egy részletet azon kis falucskából, mely a feledhetlen 
allamfértiut ad a a hazának. Sikerült képek továbbá: .Baross 
a miniszteri szekben,. .Baross a temesvári kiállításon/ .Ba-
ross a kis Gabival,* .Baross a ravatalon,* „A gyászmenet eső-
ben*, .Részlet Baross temetéséből,* .A lánchidtéren,* .gyász-
menet a köiúton.* A felsorolt remek illustratiókon kívül közli 
Baross autogrammjait s egy emelkedett gondolkozású, igazán 
szép nekrológot dr. Nagy Sándor országgyűlési képviselőtől, — 
E számban ragyogtatja még remek tollát D6cy Lajos is a ki 
szellemes nyelvészeti csevegést írt a .Hát* szócskáról. — A 
.Magyar Génusz* előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt-
negy^dévre 2 frt 50 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda, 
pest, kerepesi-út 14. 

Szerkesztői üzenet. 
Sándorfalvára. A beküldött cikk lapunk jövő 

számaban fog megjelenni. 

Külföld. 
— Mennyibe kerü l a Chicagóba uta-

z á s ? A chicagói vilagfcialhtásra utazni szándékozók 
előtt bizonyára elsőrangú kérdés, hogy mennyibe 
kerül az utazas ? Erre a kérdésre felel meg egy newyorki 
levelező. Ha Frankfurtot vesszük kiindulási pontnak, 
— írja, — akkor az ut Hamburgon keresztül oda 
és vissza 30 százalék engedménynyel 700—800 márkába 
kerül, az az a mi pénzünk szerint 420—480 frtba. 
Az ut 10 napig tart. Chicagóban, ha )ó előre gon-
doskodunk szobáról, 7 frtba kerül a lakás egy hétre, 
2 frtba az élelem, 3 frtba a kiállítási jegy és egyébb 
kiadás. Mindent összevéve tehát, Chicagóban négy heti 
tartózkodás 600—700 frtba kerül. Maga a tengeri 
ut igen egészséges, főkép nyáron, s az utazás sem 
fáradságos. 

— A n y o m o r Oroszországban. A nyo-
morúság alig enyhül Oroszországban, s átalában azt 
hiszik, hogy Oroszországra még a jelenlegieknél is 
nehezebb napok várnak, habár most egyelőre a 
legszükségesebbről gondoskodva van, mégis az inség 
Oroszországban a küszöbön álló aratási évben még 
nagyobb lesz és meg a tavalyinál is súlyosabb kö-
vetkezményekkel fog járni. Az nem a legnagyobb 
baj, hogy vetőmagban nagy hiány volt, de a lovak 
takarmány hijában elhullottak s az emberek annyira 
elerőtlenedtek, hogy képtelenek a földeket megművelni; 
hagymáz és himlő még mindig pusztítanak s attól 
lehet tartani, hogy ezen a betegségek nyugot felé 
tovább terjednek. Az inség sok helyen oly nagymérvű, 
hogy a szülők gyermekeiket eladogatják. Naponként 
fordulnak elő esetek, midőn a szükségben szenvedő 
szülők gyermekeiket pénzért eladják. A Hasinsk ke-
rületben egy ember eladta nyolc éves leányát hat 
rubelért. Egy paraszt pedig négy gyermekét egy kis 
összegért kótyavetyélte el, mivel ki akart vándorolni. 
Neemerowkaban a Bratslavsk tartományban egy 
ember két leányát nyilvános árverésen az utcán adta 

i el. Egyiket 5, a másikat pedig 3 rubelért. 

Vasúti menetrend. 
Budapest —kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel. 
Szolnokra érkezik 11 óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

perc éjjel. 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjje.. 
Ssentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc reggel 

Szentes—Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, 12 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest— Csongrád. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 

délután, 2 óra 35 perc délután. 
Félegyházára érkezik 12 óra OS perc délután, 4 óra 46 

perc délután, 4 óra 56 perc délután. 
Félegyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20 

perc délután. 
Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 20 

perc este. 
Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 15"perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházári érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz. 

Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután. 
Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 óra57 perc este. 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri felé)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
Félegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 

41 perc délután. 

H.-M.- Vásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 
H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 46 perc reggel, 4 óra 

06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 
Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 

délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M. - Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H.-M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel, 10 óra 

54 perc délelőtt, 7 ora 43 perc este. 

Suntes, 1892. Nyomatott Sima Ferenc gyorsaajtóján. 




