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Előfizetési árak: 

Egy evre . 
Fél evre . 
Negyed evro , 

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

Szerkesztőség : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető köziemé-

n e k es au elotizetesi pénzek is 
W v küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nezvt 
a iap egy oldala 14 helyre ran beoazm 
Egy Qöiy ara 90 kr. Bélyegdíj mindéi 

oeiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések SehónfOd A. könjnrkereske-

deseben is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

H y l l t t é r - b e n 

minden egyes ser kőxléae 3 0 kr 

K ó s i r a t s k viasza n e m adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i i r i a p , k e ri d e • é s p é i t i k i i r e g e a. 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadé-tnlajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben :j 
SoMsTtM A. kliyv- ét paplrkereeketféeébee. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Azt mondja a költő: 
» még jönni fog 

Egy jobb kor, mely után 
tiuzgó imádság epedez 

Százezrek ajakán !* 

Vau-e e hazában vaiaki, a ki kételkedik 
ebben a költői jóslatban ? 

Ha volt is eddig, a mai naptól kezdve 
ne kételkedjék senki! 

Egy nemzet, mely oltárt bir emelni lel-
kében azon nagyok dicső emlékének, kik ha-
zafiságuk és láuglelkök véghetetlen arányaival 
hatottak nemzetük jobb voltáért — hazájuk 
dicsőségére, az a nemzet az önfeutartás ösz-
tönének, az erőnek oly forrásaival rendelkezik, 
mely őt vész és viharok között is megőrzi a 
puaztuiasiol, niety őt fentartja és bizton ve-
zérli azon jobb kor felé, mely után — buzgó 
imádság epedez egy nemzet ajakán! 

Buzgó imádság, — egy nemzet hálatelt 
imája száll ma az éghez, mert isten, az annyi 
viharral megküzdött magyarok istene megen-
gedte érni 90-ik évét is annak a férfiúnak, 
kit a gondviselés a legnehezebb időkben kül-
dött el, hogy legyen ennek a nemzetnek meg-
váltója. 

Igen, Kossuth megváltója lett ennek a 
nemzetnek. 

Árpád elfoglalta ezt a hont számunkra, 
Szent István azzal, hogy a pogány magyaro-
kat bevezette a keresztyen anyaszentegyházba 
és azzal, hogy korszerű szervezetet adott az 
ország kormányzásának, egy ezer évre bizto-
sitotta a nemzet íenmaradásái s Kossuth a 
jobbágyság eltörlésével, a jogegyenlőség tör-
vénybe iktatásával s a közszabadságot bizto-
sitó modern alkotmányszervezet helyreállítá-
sával újra alkotta Magyarországot és egy 
második ezredévi e biztosította ennek fenn-
állását az euiopai allamok sorában. 

Egy elkorhadt államszervezetben élő, 
pusztulásnak indult nemzet fiai között jelent 
meg Kossuth lángleikének óriási nagyságával 
s felvette a küzdelmet a nemzet érdekében a 
hagyományok és kiváltságokhoz ragaszkodó 
ősiség és a népszabadságtól rettegő uralkodó 
hatalommal szemben s lángleikének ellenáll-
hatlan erejével legyőzte mind a kettőt. A jog-
egyenlőség eszméje előtt meghajólt a kivált-
ságos osztály s a népszabadság követelményei 
előtt lerakta a fegyvert a bécsi reakció és a 
dinasztia, s a Kossuth által teremtett uj ma-
gyar nemzettel kezet íogott a trón is, hogy 

egy második ezredévre nyithassa meg a tör-
ténelem hazánk számára a dicsőség útját, a 
két souverénitás, a nép és a király létre hoz-
ták a magyar alkotmányt, megalkották közös 
egyetértéssel az 1848 iki törvényeket s ezzel 
az uj magyar nemzettel létre hozták az uj 
Magyarországot. 

S mindez Kossuth lánglelkének ellenáll-
hatlan erejével jött létre, s bár a vérkereszt-
ség minden kinpróbáját kellett is később ki-
állani a nemzetnek, hogy e vívmányokat meg-
őrizze, azért a nemzet a szenvedések legkíno-
sabb perceiben is, hálatelt szívvel gondolt a 
nagy férfiura, kinek szivében és agyában fo-
gamzott meg, s lelke nagy elhatározásával ért 
diadalt hazánk és nemzetünk minden sza-
badsága. 

Oh, boldogság tölti el lelkünket, mikor 
egy egész nemzet szivét látjuk megnyilatkozni 
a hála és kegyelet minden érzelmével azon 
férfiú iránt, kinek legtöbbet köszönhetünk. 

Kossuth nevét mindig imával határos 
áhítat vette körül a magyar nemzet szivében; 
de ma, mikor az aggastyáu 90 ik évi szüle-
tésnapjával mind közelebb közelebb lép a 
sírhoz, a hála és tisztelet érzelmei mellé az 
aggódás sugallatai szegődnek társul, s ezek 
együtt ragadják meg az ember lelkét, s kö-
tik le egy egész nemzet gondolatát e pillana-
tokban, hogy; ő sem él örökké, hogy végre 
őt is, őt a legnagyobbat, legdicsőbbet a haza 
íiai között, elveszthetjük végre. 

Nem döbben-e meg e gondolatra minden 
igaz magyar ember szive, s nem szállja-e meg 
lelkünket a félelem a tudatra, hogy ez bekö-
vetkezik?! 

Oh igenl 
De félre most a bus sejtelem e gondola-

taival ! — Félre! 
Az isten, ki őt legnagyobbá tette nem-

zete fiai között, ugy akarta, hogy életét hosz-
szura is nyújtsa, hogy élvén, lássa nagy lel-
ke ideáljainak a megvalósulás felé való ro-
hamos közeledését. 

Lássa, hogy amit ő akart, már részben 
megvalósult, s ami még ideál, azért egy egész 
nemzet lelkesül, s küzd mind fokozottabb erő-
vel, hogy végre egy egész nemzet allelujája 
harsogjon fel a független Magyarország kiví-
vásának minden velőt megrázó örömében. 

Ki kételkedik abban, hogy mikor egy 
egész nemzet ünnepel Kossuth születése 90-ik 
évfordulóján s e napon egy egész nemzet 
idegrendszere ujul fel azon nagy eszmék lel-
kesítő hatása alatt, melyek mint Kossuth-ideák 
még megvalósulásra várnak, hogy ez az ün-
nep is dönthetlen bizonyítéka annak, hogy: a 
magyar nemzet nem szün meg küzdeni addig, 
mig e haza önálló és független nem lesz ! 

S te dicső, isteni agg, ki ott künn a haza 
határain kívül virrasztasz az emberi élet késő 

alkonyán bár; de izzó vágygyal e haza, 8 a 
téged istenítő nemzet jobb sorsa iránt, légy 
nyugodt, ez a nemzet eszméidnek teljes diá-
dalt szerez; — mert ez a haza csak akkor lesz 
igazán boldog s népe minden érdekét bizto-
sító erős, ha megvalósult mind, amit te nem-
zetednek javára ideálként nagy lelkedben hor-
dozál. 

Légy nyugodt dicső agg, e szegény ha-
zának jóltevő nagy fia, az élet, melyet meg-
futottál, s mely fölött Isten kegyelméből még 
virassz soká: a legáldásosabb; mert munkádért 
egy egész nemzet hálaimával fordul feléd s 
eddig megvalósulatlan vágyaid testesitéseért 
egy egész nemzet hevül. 

S azt a millió imát is, mely ma, szüle-
tésed 90-ik évfordulójára, életed áldva a nem-
zet kebléből telfakad, buzgó imádságnak te-
kintsed egy nemzet ajakán azon hitben, hogy 
eljön a kor, eljön már nemsoká, mikor szent 
neved említésével éltetjük e nemzetet, e ha-
zát, mely szabad és független lett eszméid 
diadala által! © 

A Kossuth-ünnep programmja. 
Az ünnepély reggel fél nyolc órakor 

kezdődik. A szentesi 48 as népkörtől zászlók 
alatt vonul a közönség és megy elébb a ref. 
templomba, és mikor itt az isteni tisztelet 
végződött, a róm. kath. templomba, honnan 
az isteni tisztelet végeztével a közönség a 
piactérre vonul, hol Balogh János országgyűlési 
képviselő fogja beszámoló beszédét megtartani 
és külön is méltatni a nap hazafias jelentő-
ségét. Balogh János után beszélni fog Sima 
Ferenc, a tápéi kerület képviselője. 

Délután öt órakor újra gyülekezés a szen-
tesi 48 as népkörnél, honnan zászlók alatt 
zeneszó mellett felvonulás Sima Ferenc párt-
elnök házához, s innen Balogh János ország-
gyűlési képviselőhöz, hol mindkét 48-as kör 
zászlója megkoszoruztatik. Innen a menet az 
uri utcán vissza, a Kossuth-utcára és fel az 
izr. templom felé s a vásár téren le a 48-as 
körhöz, hol eonoer t lesz belépti dij nélkül. 

A concert műsora a következő: 
1. Nyitány, előadja az első magyar zenekar. 
2. Négyes dal, előadva a szentesi magán 

dalkör által. 
3. Felolvasás Kossuth életéről. 
4. Kettős dal. 
5. Szavalat. 
6. Négyes dal, előadja a magándalkör. 
A concertet társas vacsora és tánc követi. 

Kossuth-ünnep megyénkben 
és az országban. 

Kossuth nevétől hangzik ma és holnap 
az egés'« ország; — az ország legnagyobb 
része ugyanis ma fogja megtartani Kossuth 
születésének 90-ik évfordulóját, — habár ez 
holnap lesz, — mert a nép zöme legjobban 
rá ér vasárnap s igy e nagy nemzeti jellegű 
ünnep legméltóbban ünnepelhető meg vasárnap, 



1. •ldal. 
Megyénk minden községe meg fogja ün-

nepelni valamely módon az ünnepet; de leg 
fényesebb ünnepet ül Szentes városa, hol a 
hatóság és a társadalom karöltve jár el, hogy e 
szép napot a nagy hazafihoz méltólag megülje. 

Sima Ferenc, a függetlenségi és 48-as 
párt elnöke, hogy megyei jelleget kölcsönöz-
zön a szentesi ünnepélynek: a megye minden 
községét meghívta a párt nevében az ünne-
pélyen való részvételre s nincs kétségünk az 
iránt, hogy a szentesiek által rendezendő 
Kossuth-ünnepen az egész megye részt vesz. 
A tápéi kerület községei képviselve lesznek. 

A szentesi ünnepély programmját lapunk 
más helyén hozzuk. 

Csongrádon a társadalom szintén fénye-
sen meg fogja ünnepelni e napot. 

A Hock-féle polgári kör díszközgyűlést 
tart 8 Hegyi Antal fog az egybegyűlt néphez 
beszédet tartani. Este bankett lesz, melyet tánc 
követ. A fiatalság külön fog ünnepelni és 
bankettezni e napon. — Szegvár és Mindszent 
szintén ünnepet ülnek. Szóval Csongrád vár-
megye hazafias közönsége szivében, lelkében 
fog ünnepelni ma. 

De ünnepet ül az egész ország. A pesti 
rendező-bizottság már tegnap indította útnak 
Turin felé a maga küldöttségét, mely Helfi 
vezérlete alatt személyesen fog egy diszes 
albumot átadni a nagy hazafinak. Az ország 
hazafias városai már előre versengtek, hogy 
Kossuthot díszpolgárrá válaszszák. Ezek közé 
tartozik Budapest is, habár a kormány min-
dent megtett, hogy részese ne legyen e poli-
tikai tüntetésnek. 

Szomorú dolog, hogy némely városok, 
minő Temesvár, Nagy-Várad és Kolozsvár, 
melyek oly képviselőtestülettel bírnak, hogy 
nem voltak képesek leverni azt az ostoba 
loyalitást, mely abban véli a király iránti hű-
séget érvényre juttatni, hogy megtagadja 
Kossuth iránti háláját. — Szomorú jelenség 
az, de örvendetes ezzel szemben Budapest 
hazafias polgárságának magatartása, mely nem 
csak díszpolgárává választotta meg Kossuthot, 
de az egész országnak példát adólag fog ma 
ünnepelni. 

SZENTESI LAP. 

Ráth Károly a budapesti főpolgármester 
minden erejét megfeszítette, hogy a főváros 
meg ne válaszsza Kossuthot díszpolgárnak; de 
hiába volt minden erőlködés, a hitvány la 
kájkodás ez úttal betörte a fejét a főváros 
hazaszeretetén és a nemzet legnagyobb fia 
iránti kegyeletén. 

Ráth Károlynak oly keservesen esett ez 
a bukás, hogy nyomban beadta lemondását. 

Ne féljen ! Gróf Szapáry a loyalitás ez 
otromba nyilvánítását sokkal többre becsüli, 
mint sem hogy elfogadja a lemondást. 

Ilyen hazafiakat a mai kormány nem 
szokott elereszteni. 

Ráth Károly azonban maradhat, de Bu-
dapest s vele az egész nemzet ünnepel, és 
azt kiáltja, hogy: éljen Kossuth ! 

L ó v e r s e n y . 
Szabályok a nevezésnél. 

1. Versenyző csakis a „Csongrádroe?vei Gazda-
sági-Egyesület" tagja lehet. 

2. Minden egyes versenyre bejelentett lónak 
saját nevelésű voltát vagy a tulajdonjogot igazoló 
hatósági bizonyítvány már a bejelentéskor beadandó. 

3. Minden egyes futamra vezetett ló után 5 
frt, minden íogat után pedig 6 frt fizetendő. 

4. Versenyre minden 3 evet betöltött ló nevez-
hető faj- és nem-különbség nélkül. 

5. Bejelentések a kocsiverseny s a 3 első fu-
tamra folyó évi szept. 30-ik napjának déli 12 órá-j 
jáig történhetnek. Kesőbniek figyelembe uem vehetők, j 
A 4 ik futamra a helyszínén, a verseny alkalmává' 
lehet nevezni. 

6. A kettős-fogatok versenyére nevezők tartoz-
nak már nevezéskor fogatonkint egy általuk felkért 
bírót nevezni. 

I 
Szabályok a kocsiverseny s a futtatásnál. 

L A kocsiversenynél. 
1. A kettős fogatok sorshúzás szerinti egymás-

utánban, 5 percnyi időközökben indulnak. Irány : a 
versenytérről a szegvári u. n. berekutra — Szegvár 
alatt balra, a szegvár-szentesi országúton, a szentesi 
részvénytársaság gőzmalma mellett, a Gógán-soron 
a csordajarás s ugy az indulás helyére. 

109. szám 

Minden fogat könnyű, 4 kerekű kocsival, jól 
szerszámozva, a lóverseny napján, délután fél kettő 
órakor, a lóversenytéren megjelenik — a birák ki-
sorsoltatnak — s az inditás megtörténik. 

3. Minden versenyző szigorúan tartozik arra 
ügyelni, hogy a lovak fel ne vágjanak — tehát foly-
tonos ügetésben hajtandók. Ha az egyik ló felvág, 
azonnal lefogandó; szándékos vágtatva haladás — 
bár rövid uton — a versenyből kizár. 

4. A leghosszabb idő, mely alatt a versenywH* 
kilométere megtehető : 3 és fél perc. **** • 

5. A birák utasítással fognak elláttatni, mely-
nek minden versenyző eleget tenni tartozik. 

6. Minden, ezen versenyre vonatkozó bírásko-
dás, a versenybíróság hatáskörébe tartozik. 

II. A futó lovak versenyeinél, 

1. A futó lovak magyar vagy angol nyereggel 
rendesen szerszámozva jelennek meg s mielőtt a pá-
lyára lépnek, szorgosan megvizsgálandók. 

2. Minden egyes versenynél a pályázók a ver-
senybíróság előtt elhaladva, adott utasításra az in-
dulás pontját jelző zászlóhoz vonulnak, s a már 
előlegesen megejtett sorshúzásban nyert számok 
szerint felállíttatnak, 1-el kezdőleg a pálya belső 
oldalától. 

3. A rendező bizottság által inditókul megbí-
zottak, miután a rendről s a lovak nyugodtságáról 
meggyőződést szereztek, megadják a jelt az indulasra, 
mely jelre minden futtató, tetszés szerint indítva, a 
futamot megkezdi. 

4. Indításkor minden versenyző kötelezve van 
lovát egyenes irányban előre hozni, vagy ugratni, 
nem pedig oldalt, mely esetben az azon oldalon 
mellette álló lovasok az indításban akadályozva van-
nak s az oly versenyző, ki ezt az indítók tanúsítása 
szerint gyakoroln , dacára esetleg díjazandó beér-
kezésének — a díjtól elesik. 

5. Csak ? rendes s jól sikerült indítással meg-
kezdett futam érvényes. Minden futamnál iegalabb 
három lónak kell futni. 

6. Futam közben, előre nyomulás aikalmaval 
egyik másik ló ijesztgetése, bármi módon történjék 
is az, nem sz^háiyszerü, melynek kikerülése céljából 
a lovasok kái.kás vagy lovagló ostort magukkal nem 
vihetnek; lovagló vagy nádpálca használata meg van 
engedve. 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

KOSSUTH LAJOS. 
Egy félévszázada annak, hogy a magyar nem-

zet a maga politikai ideálját egyetlen névben látja 
megvalósítva t ez a név Kossuth Lajos, kit a végzet 
rendelt ki a magyar nemzet számára, mint kiren-
delte isten Jézusban az emberiség megváltóját. — 
Van-e olyan magyar ember, ki ne ismerné Kossuth 
életének minden fázisát? — Nincs. Mert az ő élete 
egy félévszázadon át össze van forrva a nemzet 
életével. Kossuth volt 50 év óta a nemzetnek a szive, 
mely megérezte legalább a nemzet minden fájdal-
mát ; mely hü, igaz kifejezője volt a nemzet panasza-
nak éppen ugy, mint minden vágyának. — E nagy 
férfiú 90-ik évi születésnapját ünnepli most a nem-
zet s ez ujabb alkalom, hogy Kossuth nevétől vissz-
hagozzék az ország minden tája. — S alkalom az, 
hogy felelevenítsük az ő esemény gazdag életét, fel-
elevenítsük, hogy újra éljünk az ő nagy tetteinek 
varázsaiban. Íme rövid vonásokban a nagy ember 
és nagy hazafi élettörténete: 

Kossuth Lajos Magyarország volt kormanyzója, 
szül. Monokon Zemplénmegyében 1Ő02. szept. havá-
ban. Atyja Kossuth László középszerű anyagi viszo-
nyok között élő protestáns vallású nemes, anyja 
tyulini Wóber Sarolta volt. Kossuth első tanulmá-
nyait N.-Szombatban és Eperjesen végezte, utóbb 
(1825-től) Pesten jogot tanult és egy ideig Szapáry 
grófnő jogügyi tanácsadója volt Sátoralja-Ujhelyen. 
1831-ben az amúgy sem nagyon kedvelt ügyvédi 
pályától megvált és Pestre költözött, hol csakhamar 
tehetségével a legelső korypheusok figyelmét magára 
•on ta ; báró Wesselényi Miklós által Pozsonyba hi-
vatott az akkor iuég csak gyermekkorát élő .Ország-
gyűlési Tudósítások« c. kőnyomatu laphoz, mely ele-
inte csak száz példányban jelent mag, de mint első 

kísérlet a parlamenti életnek élénkebben lüktető és 
az a digi száraz registrálástól elütő tárgyalására, pél 
dátlan tetszéssel találkozott, mert a tudósításban 
benne rejlettek a kritika csirái is, szabadelvű eszmék 
rajzottak belőle ós utóljára a bécsi kormány is jónak 
látta figyelmét a mozgalomra irányozni; Kossuth 
lapját betiltották, sajtóját lefoglalták, őt magát pedig 
ez alkalommal kifejtett erélyes tiltakozásáért 1837-ben 
elfogták és hosszas eljárás után 1839-ben négy évi 
fogságra ítélték, melynek kiállása végeti Munkácsra 
vitetett. Ezen idő alatt volt legtöbb alkalma gondo-
latokat és anyagot gyűjteni; ekkor irt és tanult. 

Midőn az lö40. évi ápril 29 ki amnesztia bör-
tönének ajtaját megnyitotta, Kossuth kész politikai 
rendszerrel lépett elő és 1841-ben megindította a 
.Pesti Hirlap'-ot, mely az udvart és annak magyar-
ellenes tanácsadóit tüzesen megtámadva,egy és ugyan-
azon időben liberális társadalmi átalakulás és uj 
magyar alkotmány mellett küzdött. A lap szellemesen 
volt szerkesztve, következetes magatartasával és ön-
álló nézeteivel hatalmas közönséget hódított meg 
magának. 

Azon körülmény, hogy Magyarország legtekin-
télyesebb politikusai: Széchenyi, ki minden áron a 
békés fejlődést akarta és a Dessewffy-párt, kik a 
dinasztiával egyetértöieg óhajtottak eljárni, nyíltan 

¡fölemelték a szenvedélyes irány ellen szavukat, még 
csak növelte Kossuth népszerűségét, ki . a nemzeti-
ségek fölött kulturális tekintetben amúgy is domináló 
magyar elemet politikai túlsúlyra segíteni* é , .ma -
gyar földön magyar ipart, kereskedelmet és pénzügyet 
létesíteni" tűzte ki feladatává. Miután 1844-ben a 
»Pesti Hirlaptf kiadója Landerer a bécsi kormány 
akaratához képest az eddigitől eltérő politikai irányt 
és magatartást követett, Kossuth a laptól visszalépett 
és főfigyelmét a magyarországi csaknem teljesen 
parlagon heverő közgazdaság emelésére fordította. 

De mig a földművelést ós közlekedést Széchenyi 
vette kezeibe, addig Kossuth főleg az iparra terjesz-

tette ki figyelmét és egyike lett a .Védegylet- alapi-
tóinak, melynek tagjai arra kötelezték magukat, hogy 
csak „honi iparcikkeket vásárolnak és viselnek" Kos-
suth ezáltal hathatós zárrendszert akart képezni, főleg 
Ausztria felé, mely bécsi áruival az országot elárasz-
totta, a mi nagyrészt sikerült is. A védegylet ügye 
hozta őt közelebbi összeköttetésbe gróf Batthyány 
Lajossal is és neve mindig népszerűbbé vállván, 1847. 
okt. 17-én Pestmegye az akkori országgyűlésre kép-
viselővé választotta. 

Az országgyűlésen csakhamar vezére lett az 
ellenzéknek és a nemzetnek egyenjogúsításáról, a 
nemkeresztények emancipatiójáról és a jobbágyi terhek 
megszüntetéséről mondott beszédeivel megnyerte 
nemcsak elvtársainak, hanem ellenfeleinek is elis-
merését. 

Midőn a francia királyság bukásáról szóló hir 
villámgyors terjedésében Pozsonyba is eljutott, Kossuth 
az országgyűlésen fölhasználta az alkalmat, hogy a 
nemzet részéről titkon ugy, mint nyíltan rég óhajtott 
alkotmány érdekében döntő lépést tegyen. 1848. márc. 
3-án tartotta nagyszerű beszédét, melyben a rende-
ket fölszólította, hogy menesztessék a királyhoz egy 
küldöttség, melynek kötelessége legyen több rendbeli 
reformokat, különösen felelős minisztériumot kö-
vetelni. 

A föliratot, mely az ország összes képviselői 
által különbség nélkül pártoltatott, ő és Batthyány 
vitték Bécsbe, a hol március 15-én lelkesedéssel fo-
gadtattak ós a királytól kívánságuk teljesítését nyerték. 

Az első független felelős magyar minisztérium-
ban, mely már március 17-én összeült, Kossuth a 
pénzügyi tárcát vette át, de éltetője volt az egésznek. 
Ekkor megkezdődtek a nemzetiségi súrlódások. Jel-
lasics ós a horvátok izgatásaira Kossuth, ki a törté-
nendőket sejtette, maid inkább sietett pénzügyi ter-
veinek megvalósitásaval, hogy a küszöbön álló nagy 
küzdelem, melyet azonban akkor mindenki csak nem-
zetgazdasági természetűnek tartott, a nemzetet ren-



109. szám. 
7. Az oly ló, mely verseny közben kitör, avagy 

lovasát ledobja s a nélkül érkezik be, azon futam-
nál nem díjazható. 

8. A versenyzők teljes erővel s gyorsasággal 
futtaínak a versenybírák elé s a kitűzött célon tul, 
saját lovaik érdekében mint egy 20 —30 méternyi 
utat, fokozatosan lassított menetben tesznek meg, 
s végre megfordulván, lépésben visszajönnek a ver-
senybírák elé, midőn is nyertes, több dijnál a nyer-
tesek p*vaí Hidtokra lesznek adva, mire a pályát 
elhagyják. 

9. Midőn két ló egy és ugyanazon díjra egy-
szerre érkezik be, még egyszer futnak 1500 méter-
nyi távolságról, egy futam-közbeni pihenéssel. 

Ugy ezen szabályoknak, valamint a rendező 
bizottság által a helyszínén adott utasításoknak min-
den versenyző magát alávetni tartozik. 

Szentes, 1892. szeptember hó. 
A rendező bizottság. 

H e l v i ¿ s r r > ^ e r y * M h i r e k . 

— B e s z á m o l ó b e s z é d . Balogh János% vá-
rosunk országos *epv«aclójo ina d. ö. a két isteni 
tisztelet után a piactéren fogja megtartani beszámoló 
beszédét. — Balogh János után Sima Ferenc, a 
tápéi kerület képviselője Í3 beszédet fog tartani. — 
Felhívjuk e beszédekre a közönség figyelmét. 

— A K o s s u t h ü n n e p alkalmából a szen. 
tesi 48-as népkörben ma d. u. 5 órakor tartandó 
concert és az ezt követő banquett iránt nagy a kö-
zönség részéről az érdeklődés. Ugy a concerten, mint 
a banque'ten részt fog venni a 48-as párthoz tartozó 
összes intelligens közönség, hölgyek és férfiak egy-
arant, mi természetesen nagyban fogja emelni az 
ünnepély fényét és erkölcsi sikerét. 

— Mindszenti kántorválasztás. Mind-
szenten napok óta foly*k a legélénkebb kortes moz-
galom a kántori állás betöltése iránt. Tizenöten pá-
lyáztak az al'ásra. Mint egy d. u. 3 ora 5 perckor 
keltezett távirat értesíti lapunkat, ekkor A'mássy 
Lászlónak 239, ellenfele Felföldi odavaló segéd kan-
tornak 49 szavazata volt s igy Almássy megválasz-
tatása bizonyos. 

— Roncsoló toroklob kezd fellépni pusz-
titólag a gyermekek között. Kovács Lajos ref. tanító 
iskolájában e héten három toroklobos eset fordult 
elő, mivégből, a ragály tovaterjedésének meggatlasa 

SZENTESI LAP^ 
végett a tanács a városi főorvos megkeresésére már 
meg is tette a kellő intézkedéseket. — A tanyai ta-
nítókhoz az iskolaszék elnöke felhívást intézett, hogy : 
tanyitványaikat a tanítás megkezdése előtt kérdezzék 
meg arra nézve, nincsen-e családjukban, vagy azon 
házban, hol laknak roncsoló toroklobos beteg, és ha 
van, az illető növendéket a tanodából azonnal távo-
lítsák el, s minden ilyen esetet a polgármesteri hi-
vatalhoz azonnal jelentsenek be. 

— Szőlő eladás« A Széchenyi kertben ter-
mett lugas- és borszőlő f. évi szept. hó 25-én va-
sárnap d. u. 2 órakor adatik el. 

— Tüz volt f. hó 16-án d. u. 4 - 5 óra kö-
zött városunkban, amikor is Zolnai Kálmán helybeli 
lakos házának alsó kamra épületet lett a lángok 
martaléka. A tüz keletkezésének oka eddig ismeretlen. 

— Lopás. Szarvas Miklós helybeli lakos há-
zának udvarkertjéből f. hó 16-án éjjel ismeretlen 
tettesek 1 kas méhet — mézzel telve — elloptak; 
kinyomazása eddig nem sikerült. 

— Ószi országos vásárunk tegnap vette 
kezdetét a joszagvasarral, folytatasa pedig hétfőn, 
19-én lesz. 

A jószágvásár meglehetősen sikerűit — A 
lóvásárban az igás lovakat majdnem két árban vették, 
mint más időben, a nemesebb fajlovakat csak ura-
ságok és kereskedők alkudták leginkább. 

Szarvasmarha árai: egy p a r j ó húsban lévő 
szép ökör párja 350—420 frt, közönséges ökör párja 
250 frtól 300 frtig, nemesitett fejős tehén dbja 
120—160 frtig, közönséges magyar tehén borjával 
együtt 7 0 - 1 0 0 frt. 

Sertés arak: 2—3 évesek parja 5 0 - 6 0 frt, 
1 és másfél évesek parja 28—36 frtig, egy éven 
alóliak parja 10 frttól 25 frtig, — Juh párja vágni 
való 9—10—12 frtig. 

Szarnyasok: pulyka parja 2 frt 50, 4 frt, lud 
párja 2 frt 40 ,3 frt. Hizottlud parja 4 - 5 frt, kap-
pan parja 1 frt 5 0 - 7 0 . Tyúk parja — 1 frt 2 0 - 3 0 . 
Csirke parja 3 5 - 5 0 , 80 kng. 

A gabona vasar igen csekély forgalmú volt 
Buza mm. a minőséghez kepest 6 frt 80 7 frtig. 
Árpa köble 4 frt 20 kr. 
Kukorica köole 4 írt 60 -80 kr. 
Zab köble 3 frt 20 kr. 
Heremag mm 28—30 fríg. 
Szalonna mm 45—46 frt. 

— Értesítés. T. vevőimet értesítem, hogy 
női kalapüzletemet, amíg a „Harris-ház" elkészül, 
főüzletemben helyeztem el. Az őszi idényre a leg-
újabb divatú kalapok mar megérkeztek, mikre a t. 
hölgyközönség figyelmét felhívom. Szentesen, 1892. 
szept. hó Welhsch Vilmos. 

3. oldal. 

Távirat. 
(Feladatott Mindszenten 5 óra 20 perc.) 

Almássy László martonosi kántor 
275 szavazattöbbséggel kántorrá 
v á l a s z t a t o t t . — E szerint Almássy lett 
a mindszenti kántor. Ehez a választáshoz 
két okból gratulálunk a mindszentieknek. — 
Először; mert Almássy kitűnő kántor és jel-
lemes derék ember, ki szinte nem illik bele 
a mai Tasnády-féle bizalmi világba. — Al-
mássyt ugyanis a télen megválasztotta kán-
torrá a dorozsmai képviselőtestűlet; mely 
statutum szerint hivatott a választásra ; de 
a nép nem őt akarta, hanem valami Rigó 
Józsefet. Almássy a nép többségének akarata 
ellenére nem foglalta el állását. A mindszen-
tiek tehát a népbizalom iránt érzékkel biró 
embert is nyertek Almássyban. Gratulálunk 
e választáshoz másodszor azért; mert Al-
mássy egy kipróbált 48-as ember. — S a 
mai pákulic világban ez is csak jelent valamit. 

ELHALTAK NÉVSORA. 
S epteinber 10-től 17-ig. 

Bartha Eszter, 5 lió, bélhurut. — Mészáros 
Zzuzsanna, l1/* éves, bélhurut. — Szegény Mihály, 
53 év, gümökor. — Nyiri Maria, 59 éves, pokolvar. 
Dóci Elek, 3 éves, roncsoló toroklob. — Molnár Má-
tyás, 3 éves, roncsoló toroklob. — Kocsis Katalin, 
30 éves, eclampsia graviditas. — Szilagyi Sándor, 
11 napos, születési gyengeség. — Kükkel Mihály, 38 
éves, tüdővész. — Négyesi Anna, 6 éves, roncsoló 
toroklob. 

őzv. Hofmann Bernátné 
III. t. 288. sz. háza szabad kézből eladó! 
ugyanott egy üzleti berendezés, és á k á o f á k 
eladatnak! 2V3 

Dr. LAKOS IMRE köz- és vá l tó 
ü g y e d tudatja a t. közönséggel, hogy ü g y -
v é d i i r o d á j á t Sréter Ferenc örökösöknek 
(III. t. 30. sz. a.) házában megnyitotta. 

Tisztelettel: 
3V3 Dr. LAKOS IMRE, ügyvéd. 

dezett pénzügyi viszonyok között talalja. Egyidejűleg 
egy uj lapot alapított „Kossuth Hírlapja" címmel, 
mely páratlan sikert aratott és eszméit a nemzet 
zömében mindinkább meggyőkereztetle. Ekkor 1848-
ban megtörtént a bécsi kormány részéről a legvég-
zetesebb lépés: az országgyűlés föloszlatása. 

Azontúl Kossuth életrajza összeesik a magyar 
szabadságharc menetével. 

Kossuth 1848. szept 22-én lépett a honvédelmi 
bizottság élére és tevékenysége által sikerült a kor-
mányt egy időre pótolnia s képviselnie, míg a nem-
zet őt mint kormányzót elismervén, erélyesen járt 
el és megalkotta a honvédséget ugy, hogy már min-
denfelől mozgó ellenséggel szembeszállhasson. 

Midőn 1848. decemberben a főváros az ellen-
ség kezeibe került, Kossuth és a kormány Dcbrecenbe 
költözött és ott az országgyűlés 1849. april. 14-én 
kimondotta, hogv : Magyarország független és a trónt 
addig bírt dynastia ebbeli jogától meg van fosztva. 

Ekkor mint valóságos kormányzó ünnepélyesen 
bevonult az időközben Görgeí által visszafoglalt fő-
városba és Dembinszkyvel egy nagyszabású tervet 
dolgozott ki, melynek értelmében a magyar seregnek 
két nagy hadoszlopra oszolva Ausztriába és Gallici-
ába kellett volna nyomulnia és egyfelől az ottani 
forradalmi elemekkel egyesülten azokat a kitörésben 
segítenie, másfelől a harc szinterét az ellenség terü-
letére áthelyeznie. De ezen terv hajótörést szenvedett 
Görgei ellenmjndásan, kinek eltérő nézetei s önálló 
föllépése mindinkább elmérgesedő viszonyt fejlesztet-
tek közöcte és Kossuth között. 

Kossuth a nemzet erejében mindvégig bízott 
és csak akkor, midőn a veszteségek hosszú sora után 
a Temesvár melletti nevezetes csata is elveszett, 
Aradon 1849. aug 11 én Görgeinek atadta a legföl-
sőbb hatalmat és aug. 17-én, kétségbeesve Magyar-
ország jövője fölött, átlépte a magyar határt, meg-
előzőleg azonban a koronát és a koronázási ékszere-
ket, melyeket Madarász Lászslóval Pestről oda és 

magukkal vittek volt, Orsovanal magyar földben 
elásatta és Törökország területere lépett, hogy onnan 
Angliába meneküljön. 

Törökországban fölismertetvén, először Viddin-
ben, azután Sumlában internáltatott, 1851. március 
augusztus hónapjait pedig Kutahiában (Kis-Azsia) 
töltötte. A porta, melyet egyfelől Ausztria Kossuth 
kiszolgáltatásat követő sürgetései, másfelől Anglia és 
Amerikának annak szabadon bocsátását kívánó presx-
sziója tartott megkötve, végre az utóbbi hatalmak-
nak engedett és Kossuthot szabadon bocsátotta, ki 
1851. szept. 7-én utazott a „Misisippi41 nevű észak-
amerikai gőzösfregatton Anglia felé vette útját azon 
szándékkal, hogy utóbb Amerikába átkél. 

Ezalatt Pesten 1851. szept. 22-én in effigie 
fölakasztatott, Gibraltárban való néhány napi tartóz-
kodás után Angliába utazott és mindenütt a legna-
gyobb lelkesedéssel találkozott. Számtalan város kül-
dött neki meghívót, de Kossuth csak Birmingham 
és Manchester varosokét fogadta el. 

Még nagyobb lelkesedéssel fogadtatott Ameri-
kában, hol egyúttal tekintélyes összeg gyűlt össze a 
magyar emigráció ügyének javára, mely azontúl an-
nak alapját képezte. 

Kossuth 1853-ban visszatért Angliába és ott irodal-
mi munkálatokkal foglalkozván, e mellett nem szűnt 
meg Magyarország fölszabadítása érdekében működni, 
összeköttetésbe lépett Rollinnal és Mazzinival, de 
jelentékenyebb siker nélkül, mert eltekintve az emi-
grációnak oly tisztességes állapotban való tartástól, 
mely más emigrációtól pl. a lengyeltől erősen elüt 
és első sorban Kossuth érdeme, nevezetesb vívmány 
nem mutatkozott, mert a politikai konstellációk ked-
vezőtlenek maradtak. 1859-ben végre alkalom mutat-
kozott, midőn az olasz haboru kitört és Ili. Napoleon 
hajlandó volt Magyarország insurrektiójat elősegíteni. 

Ekkor Kossuth Klapkával s másokkal Sardini-
ába ment, de a terv sikerültét a villafrancai béke-
kötés megelőzte, Kossuth ekkor Iü. Nepoleon meg-

bizhatatiansagaról meggyőződvén, visszatért Angliába 
és ott elvonultan élt, míg 1867-nen az általános 
amnesztia reá is kiterjesztetvén, jogot nyert a hazá-
jába való visszatérhetésre és elébb Pécse, majd 
Vác és Szentes városa is megválasztotta országgyűlési 
képviselővé. De mint előrelátható volt, vissza nem 
tért, hanem nyílt levelekben folyva be Magyarország 
ügyeibe, távoltartja magát minden mástól, csupán 
Magyarország közjogi függetlenségeért harcol tollával. 

1877-ben Cegléd városa ismételten megválasz-
totta képviselőnek és ebbeli mandátumát 100 tagu 
bízottság által küldötte meg neki, de Kossuth ezt 
sem fogadta el. 

Ekkor már Collegno al Baracconeban lakott 
Turin mellett, hová főleg hű barátja, Ihász Dániel 
kisérte el, ki vele maradt 1880 ban bekövetkezett 
balálig. 

Ihász halála után Kossuth egy ideig Turinban 
lakott, de később ismét visszatért Collegno al Barac-
coneba, hol tudományos irányú munkálatoknak él 
és 1880—81-ik években az emigrációra vonatkozó 
iratainak ké( első kötetét kiadta, míg a harmadik 
befejező kötet szintén sajtó alatt van. 

Az irodalom még várja Kossuth elfogulatlan 
és kompetens történetíróját, noha már eddigelé is 
nem egy rája vonatkozó jeles mű látott napvilágot, 
melyek azonban régibb keltüknél fogva sem karolják 
föl e kimagasló történelmi alak teljes működését, 
egész életét. 

Ezek közül a nevezetesebbek: Horn .Ludvig 
Kossuth" (L'pcse 1851); Frey ,Lu1wig Kossuth und 
Ungarns neueste Göschichte« (Mannheim 1849) cimü 
müvei. 

A magyar nyelven megjelent Kossuthra vonat-
kozó dolgozatok közül kiemelendők főleg K. 
Papp Miklós, Vahot Imre, adalékai és monograph-
iái, Aldor Imre, Krátky János életrajzai, melyek 
azonban többnyire a párt érdekeit képviselő lelkese-

déstől szikráznak. 



K Székely Gyula szóró és tisztító rosta-készítő Szentesen, 

4. oldal. 

Kérem szives figyelmöketü 
Alólirott mint megbízott igen ajánlom a 

külső gazdaságok városi udvarok és kertek 
keritkezéséhez, a tüskés acél sodrony, és sima 
drótból szövött kerítést, mely csinos, tartós, 
és igen olcsó, a tüskés sodrony mtrje 5 6 
a drótszövet nszögm. 45—50 kr. 

Különösen aiánlom a diszes és o ' c ó 
sirkeritéseket vasoszlopzatokkal. melyet előleges 
költség mellett bármely időben tetszés szerinti 
méretekbe rendelhetek meg. 

Ugyanez alkalommal tudatom a ». é. 
közönséggel, hogy gabona vétellel minden idő-
ben foglalkozom. Ugyszinte föld, ház, és rész-
vényjegyek adásvételét olcsó dij mellett ponto-
san közvetítem. 

Egy jó hitelű biztosítótársaság részére 
tűzbiztos í tásokat; é let és baleset i 
biztosításokat előnyös díjtétel mellett veszek fel. 

Kérem az igen tisztelt közönség szives 
megbízását. 

Szentes, 1892. szeptember hóban. 
teljes tisztelettel: 

3 - 2 Szánthó János ügynök. 

Weiner Farkas 
alsóréti 21 részlet földje a rajta lévő épületekkel 

együtt eladó, esetleg haszonbérbe kiadó. 2E3 (M 
^xxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxixxxxxxxxx:xxxxx^ 

ÜKészpénz-jelzaíog kölcsönök!! 
földbirtokokra, h-lzak és építés alatt lévő házakra, magánosoknak községeknek vagy 

testületeknek 

az ország bármely me^yéjeben 
A kölcsönök 200 forintól a l e g r i m ^ a b b (»sszegig rendkívüli 

olcsó kamat mellett kaphatok. 
10 15 18 t i 25 30 32, 38, 40 és 50 évi nrao-tizációra, valamint 5, 10, 15, 

' ' ' ' 20 és 30 évi koronkénti törlesztésre. 
A törlesztésre felveendő kölcsönök második helyre is kaphatók. 

A nyerendő kölcsönök nem záloglevelekben, hanem készpénzben folyósital-
nak és a félnek jogában áll nyert kölcsönét a meghatározott időn belül is tetszése 
szerint akár részletében, akár pedig egyszerre kifizethetni 

A kölcsönöknél nem a kataszteri tiszta ]övedelem, hanem a tényleges érték 
mérvadó és a megállapított értéknek fele része kölcsön gyanánt engedélyeztetik. 

A jelzálogul szolgáló ingatlanokat terhelő tartozások a kölcsönt nyújtó inté-
zet által k o n v e r t á l t a t n a k " , mely összegek után bekebelezési illeték újból nem fizetendő. 

A benyúj tandó kérvények legkésőbb két hét alatt nyernek elintézést, míg 
sürgős esetekben a megfelelő kölcsönösszeg pár nap alatt lesz folyósítva és posta 
utján a féluek közvetlenül beküldve. 

Bővebb felvilágosítás nyerhető helyben H o f f m a n n J a k a b urnái továbbá 
Szallai J. József 

fö ld l rMin t^ t i képv:sMősófrénól. 
Központi iroda Szegeden, Tisza Lajos-körut 23. sz. a lutheránus templomnak szemben lévő Wagner-féle két 

emeletes házban. 

í rásbe l i megkeresésekre azonnal k imer í tő vá lasz adat ik . 

CÜUCÜ Jánoi 
I. t. 149. sz. háza eladó; értekezni lehet 

tulajdonossal ugyanott. 

Berényi Ferencnek 
a Vosic féle földből őszi vetés alá kukorica és 
ugar földje van kisebb nagyobb részletekben 

ajánlja magát minden e szakokba vágó muukák gyors, ízléses, pontos és jutányos 
5—5 árért való elkészítésére. (Lakik: III. t. 531. sz.) 

kiadó; értekezni lehet II. t. 96. sz. alatt, va^y 
a helyszínén. 2—3 

bel-

CX X X X X X X X X X X X X X X X X X - / 
Meghívás. 

A Kolpaszki János jó nevű müasztalos-
tól átvett (vasúti főutca a Szilágyi féle ven-
déglővel szemben lévő) 

bútorcsarnokomban 
asztalos és kárpitos b ú t o r o k , dísztárgyak 

A körös—tis/a—marosi ármentesitő és 
vi??zabályozó társulat főigazgatója. 

1138. 1892. sz. 

Hirdetmény. 
A hürös—ilsza—marosi ármentesitő és 

belvizszabálvozó tarsulatnál megüresedett t i t -
k á r i á l l o m á s r a pályádat hirdettetik. Ez -u 
állomás évi 1200 frt fizetéssel. 200 frt lakbér 
illetmény ti yel van rendszeresítve. 

Felhivatnak a pályázni kivánók, ho^v 
keresetlevelükkel, képesítettségüket és eddigi 
foglalkozásukat igazoló bizonyítványaikkal fel 
szerelendő folyamodványukat f . é v i s z e p t . 
h ó 3 0 - i k n a p j á i g a társulati főigazgató-
sághoz (Szentesen) adják be. 

Szentesen, 1892. évi szeptember 12-én. 

Gróf Károlyi Tibor, 
3V3 társ. elnök. 

Legfinomabb R&d-manti l lok Muflon-prémmel. 

b u d a p e s t i á r a k m e l l e t t kaphatók 
1 hálószoba berendezése, mely áll: 2 

¿/.ckrény, 2 ágy, 2 éjjeli szekrény, 1 rao dó 
szekrény és 1 fali tükörből, 105 irtér. kaph itó. 

1 bükkfa ágy tömött fából 10 f r t ; ebédlő 
szekrény 26 frtól egész 140 frtig. 

Székek párja ő frt. 
A nagyérdemű közönség becses pártfo 

gását kéri 
4—6 Kemény E. 

Eladó hentes-üzlet. 
Richter György tulajdonai képező hen 

t e t - ü a i e t (Kohn Gábor luxában) az összes beren-
dezéssel ós árucikkel együtt szabadkézből eladó; — 
a helyiség áll 3 szobából, 1 üzlethelyiség és pincéből. 
Értekezhetni az üzlethelyiségben a tulajdonossal; — 
a helyiség italmérésre is alkalmas. 3 - 3 

Üzleti értesítési. 
V n szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy a folyó évi szeptemberi országos vásárt a le^dusabban felszerelt 

I s i é s z 

női ruharaktárammal 
meglátogatom, a melyben a legújabb diva u ezen szakmába vágó c»U«k, és 
pedig: fé lhosszu kabátok Plüschből , Áriából és Pa lmers ton-
ból, R a d - m a n t i l l o k Muflon, S i l s k i n és Perzs ia -prémmel , 
Mervelie és szőrme-béléssel , va t tá s köpenyek, Ceepek, Adria 
és P e r w i e n bundák, mókus és rókamáj-bélések, esőköpenyek 
és a l e g d i v a t o s a b b g y e r m e k - k ö p e n y e k a legnagyobb választékbari 
¿s mint eddig, most is a legjutányosabb árban lesznek kaphatók. 

R.ikláramat a nagyérdemű közönség b. pártfogásába ajánlom. 
Tisztelettel: 

Grünbiatt Ignácz, 
Kecskemétről . 

"b-cmd-á ls m . ó l s r u . e é s r ó i r s i x a c i á j - " t o é l é s s e l . 
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