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S IMA FERENCZ 

Lapunk megrendelhető,: 

a k iadóhivata lban és lapk ihordó ink ut ján , 
kik az előtiz xf i pénzeket is felvehetik. 

A király részvéte. 
Természetes dolognak tartjuk, hogy midőn 

czikkünk czimét megpillantja az olvasó, a 

legtisztább lelki öröm meleg érzése hatja át 

kebelét. íme tehát — igy gondolkozik bizo-

nyára mindenki — ő felsége, szeretett kirá-

lyunk, nem hallgat többé azokra a tanácso-

saira, akik ellenszenvvel viseltetnek irántuuk; 

hanem túltéve magát az udvari körök rideg 

fölfogásán, s csupán atyai szivének sugallatát 

követve, osztozik hü magyar népe közérzü-

letében, őszinte részvétével enyhiti és meg-

szenteli mélységes gyászunkat. 

Reánk magyarokra valóban ez volna a 

legbecsesebb királyi kegy, a legdrágább ki-

tüntetés. Azonban nehéz szivvel, fájó lélekkel 

jelentjük ki, hogy czikkünk czimének más 

vonatkozása van. 

Nem a saját királyunk részvéte az, 

amelyről ezúttal meg kell emlékeznünk ; ha-

nem annak az uralkodónak részvéte, akinek 

országában menhelyet, otthont, és második 

hazát talált a mi nagy apostolunk. 

Umbertó olasz király ugyanis — nem 

törődve azzal, hogy mikép gondolkoznak a 

bécsi kamar 11a előítéletekben megcsontosodott 

diplomatái — miniszterelnöke utján meleg 

hangú táviratban fejezte ki mély részvétét 

Kossuth Lajos fiainak „dicső atyjuk" elhunyta 

alkalmából. 

Bizvást elmondhatjuk, hogy nincs a kerek 

földön egyetlen igazi magyar ember, akit 

szive mélyéig meg nem hat a nemeslelkü 

uralkodó kegyelete. Megilletődéssel és hálás 

szivvel fogadjuk mindnyájan ezt az alig re-

mélt, és a fentforgó viszonyok között szinte 

tüntetésszerü fejedelmi tettet, mely kétségkívül 

még szorosabbra fűzi a rokonszenvnek és 

barátságnak azt a kötelékeit, mely bennünket 

a szép Olaszországhoz, nagy számüzöttünk 

menedékhelyéhez kapcsol. 

De nem tehetünk róla, hogy akkor, mi-

dőn egy idegen uralkodó kegyeletes megem-

tékezését jól esik elfogadnunk, épen az el-

lentét szembeszökő voltánál fogva kétszeresen 

fáj az a hidegség, melyet nemzeti gyászunk-

kal szemben a saját uralkodóházunk részéről 

tapasztalnunk kell. Kétszeresen fáj, hogy 

idegen poltikai tényezők közénk és királyunk 

közé állanak abban a pillanatban, midőn a 

királynak egyetlen résztvevő szava fölemelőleg 

hatna bánatos lelkünkre. 

Hiszen, igaz, Kossuth apánk és az ural-

kodóház között egy széles ür feküdt. De azt; 

az ürt ha nem volt is képes betemetni a 

nemzet odaadó hűsége a trón iránt, át kellett 

volna hidalni a — koporsónak. Ami az élők 

között történt, az immár a történelemé; ám 

a halálban kiengesztelődésnek kell lenni. S 

midőn egy nemzet zokogva áll a koporsó 

körül, nem azt kell tekinteni, hogy a kopor-

sóban a dinasztiának egy nagy ellenfele, hanem 

azt, hogy az o r s z á g h a l o t t j a fekszik. 

S hinni akarjuk, hinnünk kell, hogy föl-

kent királyunk — akit nem ok nélkül ne-

veznek a leglovagiasabb fejedelemnek — 

maga is ekként gondolkozik. De az a félelmes 

hatalom, a melyet bécsi kamarillának nevez-

nek, s amely a maga ismeretlen és épen 

azért megmérhetetlen befolyásával századok 

óta állandó akadály gyanánt áll a magyar 

király és a magyar nemzet között, s a szere-

tetnek és bizalomnak kapcsait mindig összetör-

delni iparkodik, s amely az ő végzetes poli-

tikájával már temérdek szerencsétlen félreértést 

idézett föl a trón és a nemzet között — 

még a koporsó mellé is oda vitte az engesz-

telhetetlenség politikáját. 

Azt mondják, hogy a politikában nincs 

érzelem, csak érdek. Nos, hát ha a kamarilla 

egész a sir széléig vitte is az engesztelhetet-

lenséget, legalább a politikai érdek azt pa-

rancsolta volna, hogy n j állja útját királyunk 

részvétének. 

Mert csak a legsötétebb politikai elva-

kultság nem látja be, hogy ha valaha, ugy 

most volt a legkedvezőbb alkalom azt a ha-

gyományos hűséget, melylyel a magyar nemzet 

viseltetik a trón iránt, egész az eksztázisig, 

egész a rajongásig felfokozni. 

Ha a koronás király azt mondta volna 

a nemzetnek : „ halottatok vétett az én s z e-

m é l y e m ellen, de jóltevője volt országom-

nak, és alkotó keze sok üdvöset adott hü 

magyar népemnek; én tehát a feledés fátyo-

lát borítom a személyes sérelmeimre, s csak 

azt tekintem, hogy szivetekben kegyelet buzog 

a halott iránt, és atyai részvétemmel enyhi-

tem honfiúi bánatotokat." üh , ha tanácsosai 

engedték volna igy szólni a különben is 

szeretett királyt, hol lett volna a határa a há-

lának és rajongásnak, melyet a trón zsámo-

lyához halmozott volna a magyar hűség! . . . 

Igen, tanuja lett volna a világ annak a cso-

dálatos tüneménynek, hogy é p e n a z ud-

v a r i k ö r ö k á l t a l a n y n y i r a k á r-

h o z t a t o t t K o s s u t h - k u l t u s z l e t t 

v o l n a k i a p a d h a t a t l a n f o r r á s a a 

k i r á l y p é l d á t l a n n é p s z e r ű s é -

g é n e k ! 

. . . . Kár, örökre kár, hogy a rövid-

látó kamarilla nem engedte, hogy — i g y 

legyen ! 

A nemzet gyásza. 
Hihetetlen mérveket ólt a gyász országszerte. 

A történelem alig mutathat föl esetet arra, hogy 

egy ország kegyelete ily impozáns módon nyilatko-

lott volna meg. A szomorúság és bánat ily nagy 

a r á n y o k b a n talán csak Lengyelország történetében 

fedezhető fel, abból az időből, midőn azt a szeren-

csétlen országot, mint a Krisztus palástját, szétda-

rabolták és felosztották maguk között a porosz, az 

osztrák és a muszka uralkodók. 

Nincs az országnak olyan zuga, még a nem-

zetiségek által lakott részeket se véve ki, a honnét 

ne hangzanék a fájdalom kiáltás. A községek, vám-

sok, vármegyék és testületek szinte vetekedni lát-

szanak abban, hogy minél méltóbb módon fejezzék 

ki mély gyászukat 

Csak maga az állam, a hivatalos Magyarország 

az, mely hideg részvétlenségéve* tüntet, sőt itt-ott 

durva módon megzavarja a kegyeletet, czinikus ha-

zafiatlanságával akarván Bécsnek hizelegni. 

De maga a társadalom — osztály különbség 

nélkül — minél hangosabban iparkodik kifejezésre 

juttatni a semmiféle hatalom által el nem nyomható 

közrészvétet. Bizony a megdicsőült szent aggastyan 

még halálával is a hazatiság ügyét szolgálja, mert 

ugy látszik, hogy az ő elhunjta ismét öntudatra 

rázta a nemzetet. A magyar újra megtalálta önma-

gát. A szolgalelkűség, melylyel egy negyedszázados 

erkölcstelen kormanyzat mételyezte meg a magyar 

közéletet — egy varázsütésre eltűnni látszik. A 

48-iki márcziusi szellő lengedez ismét országunkban, 

s a hamu alól kivillan és lobogva ég a hazatiassag 

égi lángja. 

A szomorúság eme gyászos napjaiban igazán 

jól esik és vigasztalólag hat látni, hogy még min-

dig K o s s u t h népe vagyunk. A csüggetegséget, 

mely évtizedek óta zsibbasztja lelkünket, a nemzeti 

érzés föllendülésének láttára bátorság, remény és 

bizalom váltja föl. igen, most már ismét bizunk a 

jövendőben; s önkénytelenül is eszünkbe jut a költő 

szava: „ M o n d o t t a m e m b e r : k ü z d j , ós 

b i z v a b izzá l ; 1 4 s eszünkbe jut az a másik biz-

tatás is: „Nem vész el semmi vész között, ki el 

nem csüggedett/ 
• • * 

A tudósitások nap nap után oly özönével jön-

nek a nemzet gyászáról mindenfelől, hogy a rendel-

kezésünkre álló szük téren valóban alig tudjuk tá-

jékozni olvasóinkat a fölmerült mozzanatokról. Tehát 

csak a legszükségesebb mondanivalókra szorítkozunk. 

Elsősorban fölemlítjük, hogy a nagy halottunk 

hazahozatalára kiküldött országgyűlési deputáczió, 

az előre megállapitott programmhoz képest, vasár-

nap este utazott el Budapestről, s kedden délben 

Turinba érkezett. Ott a gyászszertartás szerdán dél-

előtt volt, s ugyanaznap este indult útnak a gyász-

menet haza, Magyarország felé. 

A gyászszertartást Turinban Veres József 

orosházi evangélius lelkész országgyűlés kepviselő 

végezte; a magyar országgyűlés képviseletében Ro-

ohonczy Gedeon országgyűlési képviselő beszélt. 

A gyászpompát, melyet Turin városa kifejtett4 vala-

mint a megható részvétet, melylyel olasz pol-

gártársai környezték nagy halottunkat — elirni 

nem lehet. 

Midőn e sorok napvilágot látnak, a három ko-

porsót hozó vonat már átlépte az ország határát 

Csáktornyánál, hol egy nagy számú küldöttség várja, 

Polónyi Géza orsággyülési képviselő vezetése alatt. 

Innét aztán egy végeszakadatlan gyászmenetben vi-

szik halottainkat a fővárosba, mert a koporsókat 

szállító vonatokat nyomon követi az a számtalan 

vonat, amely a közönség ezreit viszi a temetésre. 

Budapestre pénteken délben érkezik a halott-

vivő vonat. A vasútnál impozáns fogadtatás lesz; s 

aztán Kossuth apánk koporsóját a nemzeti muze-

umba, neje és leánya koporsóit pedig a ten/.városi 

templomba viszik. A drága hamvakat haza kísérik 
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Kossuth fiai, valamint testvére Ruttkayné, és kezelő megfelelő kegyeletes intézkedéseket. Csodálatosképen 

orvosa dr. Bassó, kik mindnyájan a főváros vendé- az esperes, illetőleg a püspök propozicziói majdnem 

gei lesznek. szórói-szóra ugyanazok, legalább lényegükben tel-

Kossuth Lajosné és Kossuth Vilma hamvait jesen azonosak azokkal a javaslatokkal, melyeket az 

szombaton egész csendben elhelyezik abba a sírboltba, egyháztanács elnöksége, mint a presbiteri gyü'és elé 
a hová ideiglenesen, a mauzóleum elkészültéig Kos-

suth apánk koporsóját is tenni fogják. 

A nemzet halottjának temetése vasárnap dél-

előtt 10 órakor kezdődik. Az egyházi szertartást 

Sárkány Sámuel evang. püspök végzi. Gyászbeszé-

det mond Péchy Tamás az 1848|49-iki honvédek 

nevében, továbbá a függetlenségi és 48-as párt ré-

széről Justh Gyula pártelnök, az Eötvös-féle függet-

lenségi párt részéről Madarász József, és az egye-

temi ifjúság szónoka. Beszélnie kellene ínég a kép-

viselőház elnökének is, de hogy fog é beszélni, az 

attól függ, hogy megengedik-é Bécsben ? 

A gyászmenetben a rend fentartására hat ezer 

főből álló polgárőrség vállalkozott, melyet a ren-

dőrség és az összes budapesti tűzoltók is támogat-

nak. Igy mindössze körülbelől nyolcz ezer ember 

őrködik a rend fölött. 

A temetésre az ország minden részéből töme-

gesen tódulnak a résztvevők, s a rendező-bizottság 

számítása szerint legalább is félmdió ember fog ér-

kezni a vidékről. Budapestről és környékéről szintén 

lesz egy félmillió résztvevő; tehát az egész közönség 

legalább is egy millió emberből fog állani. 

Ilyen temetés csakugyan nem volt még Ma-

gyarországon ; sőt talán az Attilláét kivéve — az 

egész világon sem. 

Szentes az ország halottjáért 
Mult pénteki számunkban már ismertettük azo-

kat az intézkedéseket, amelyeket a város képviselő-

testülete, az országos gyász alkalmából tett. 

A határozatnak az a pontja, hogy a város 

nevében koszorú helyeztessék a ravatalra, már fo 

ganatositva van. Sima Ferencz országgyűlési kép-

viselő magával vftte Turinba a város koszorúját, a 

szentesi függetlenségi és 48 as párt koszorújával 

együtt. 

A Budapesten vasárnap tartandó temetésen 10 

tagu küldöttség képviseli a várost. Ennek a kül-

döttségnek tagjai: Burián Lajos polgármester, No-

vobáczky Győző tanácsnok, Sima Ferencz Balogh 

János, Gerőcz Lajos, Szeder János, Kanász Nagy Imre, 

Bálint József, id. Bartha János, id. Váradi Lajos vá-

rosi képviselők. A küldöttség értesülésünk sze-

rint — pénteken utazik Budapestre. 
* 

A rom. kath. templom tornyán szerdáig nem 

volt gyászlobogó kitűzve, ami nagy megbotránkozást 

okozott az egész városban, de különösen katholikus 

vallású polgártársaink körében. 

Dr. Ulár István apátplébános értesülvén a köz-

hangulatról, szerdán délelőtt gyűlésre hivta össze 

az egyháztanácsot ebben az ügyben. A gyűlésen az 

apátplébános dőterjesztette, hogy tudomása van ar-

ról, miszerint a közönség óhajtja, hogy a templomra 

a gyászlobogó kitüzessék ; ő a maga részéről ennek 

az óhajtásnak eleget tenni nem hajlandó, ha mind-

azonáltal az egyháztanács többsége kívánja a gyász-

lobogó kitűzését, a saját nézetét kész alárendelni 

a többség kivánatának. 

Id. Temesváry Antal erélyesen kikelt az apát-

plébános fejtegetéseinek a Kossuth emlékét sértő 

tendencziája ellen, s megbotránkozásának kifejezést 

adva, a gyűlést elhagyta 

Az egyháztanács aztán Latározatilag kimondta, 

hogy a gyászlobogó igenis kitűzendő a templomra. 

S most, midőn e sorokat irjuk, már valóban ott 

lengeti a szél a róm. kath. templom tornyán a fe-

kete zászlót. De — amint tudjuk — a katholikus 

egyház részéről egyéb nem fog történni; nevezetesen 

nem lesz se gyászszertartás, se harangozás. 
* 

Egészen másként járt el a helybeli ev. ref. egy-

29. oldal. 

ják az őrök nyugalom helyére elhelyezni és ugyan-

ezen időben városunkban is gyászisten? tiszteletek 

fognak tartatni. Ismerve városunk lakosságának a 

nagy halott iránt érzett kegyeletét, a közóhajnak 

vélek eledet tenni, midőn a város lakosaihoz azon 

kérelmet intézem, hogy az 1894. évi ápril hó 1-én, 

azaz vasárnap délelőtt fél 10 órakor, minden az 

utczákra nyiló kereskedések és más üzlethelyiségek 

ajtajait szíveskedjenek bezáratni. — Szentesen, 1894. 

márczius hó 27 B u r i á n L a j ó s, polgármester. 

— K ü l ö n vonat Szentesről. Kitűnő esz-

menek megvalósítása foglalkoztatja Burián Lajos 

polgármesterünket, - a mint magán-uton értesü-

lünk. A városi közgyűlés ugyanis tudvalevőleg el-

határozta, hogy K o s s u t h szent hamvai hazaszál-

littatása esetére Budapestre ünnepies gyászoló kül-

döttséget menes/.t, melynek összeállításával a pol-

gármestert megtizta, illetve előre felhatalmazta. — 

Természetes, ho;?y ez, a polgármester ur által ösz-

szeválogatandó diszes gyászoló küldöttség nem a 

maga költségén, — hanem a város pénzén ment 

volna fel Budapestre. Számos városi képviselő erre 

azt mondta, hogy ők készek akár egész esaládukkal 

terjesz'endőket a saját kezdeményezéséből, meg-

állapított. 

Ezek a javaslatok — melyek egyhangúlag ha-

tározati erőre is emeltettek a következőkben 

foglalhatók össze: 

Az egyház tulajdonát képező összes középüle-

tekre a gyászlobogó kitűzendő. Ezt az elnökség 

mindjárt a halálhír vétele után részben és anynyiban 

foganatosította, amenynyiben a központi nagy iskola 

épületére és a templom tornyára kitüzette a gyász-

lobogót. Most már azonban valamennyi egyházi köz-

épületre és igy valamenynyi iskelára kitűzték a 

fekete zászlót. 

A temetés napjáig mindennap kétszer meghú-

zatják az egyház harang ait; ami különben a gyász, 

hir vétele óta mindig megtörtént. 

A temetés napján, vasárnap délelőtt 10 órakor 

ünnepélyes gyászszertartás lesz a templomban. Erre 

meghívják a hatóságokat és valamenynyi testületet.'együtt saját költségükön, — a városi közpénztárnak 

Az ünnepély alkalmával a szószék és az ur-|minden legkisebb megterheltetése nélkül — a gyá-

asztala, valamint annak környéke gyászlepellel lesz szóló küldöttség tagjaiként Budapestre, a nagy te-

behuzva. A helybeli dalárdát fölkérik, hogy az isteni metésre fölutazni. - Ekkor polgármesterünk azon 

tiszteleten közreműködjék. A gyászszertartás énekből, kitűnő gondolatra jött, hogy a város közpénztárát 

imából és alkalmi szónoklatból fog állani. ¡terhelő küldöttség helyett: egy egész külön vonatot 

Egyszersmind tekintettel arra, hogy a helybeli indíttat útnak Budapestre a gyászszertartásra a 

ágost. evang. egyház kicsiny imaterme a gyászszer- résztvevők saját költségére. — Azért is mondjuk ez 

tartás közönségét be nem fogadhatja a két testvér- eszmét kitűnőnek, mert igy — eltekintve attól, hogy 

felekezet lelkipásztorainak előleges megállapodásához a városi közpénztárnak egyetlen krajczárjába sem 

képest közös ünnepséget tart a két egyház. E vég- kerül — nem 8 — 10 ember mehet csak föl, hanem 

bői az ágost. evang. presbitérium vasárnap reggel fölmehetnek az összes városi képviselők, családiaik-

testületilepr meg fog "jelenni az ev. ref. egyház ta- kai, kicsiuyek és nagyok szegények és gazdagok ; 

nácstermében, s ott a reform, presbitériummal egye- sőt az egész városi lakosság közül rang- és osztály-

sülve fog bevonulni a reform, templomba, külömbség nélkül mindenki, aki csak akar, a nem-

Az ünnepély közös jellegének külső kifejezése zet nagy gyász-ünnepélyére. — Ez lesz a legszebb 

gyanánt, s a testvériesség jelképéül az egyházi szer- küldöttség Szentesről; mert igy felmegy a külön 

tartást mind a két egyház lelkipásztorai végzik vonaton a Kossuthot eszméiben ép ugy, mint szent 

annál inkább, mivel Gerőcz Lajos lelkész, valamint hamvaiban is imádó szentesi nép közül ezernél is 

Pap Lajos segédlelkész — előbbi mint a város ki- bizonyára több; — és a mi legszebb leend vala-

küldöttje — ugyanaznap a nagy halott temetésén ¡mennyi a maga pénzén. — Igen, ez lesz Szentestől 

vesznek részt. Az imát Filó János ev. reform, lel-¡várhatólag a legszebb küldöttség a nagy száműzött 

kész, az alkalmi szónoklatot pedig Petrovics Soma koporsójához. — Polgármesterünk — hajói értesü-

ágost. evang. lelkész tartja. A gyászénekeket a hely-lünk — már érintkezésbe is tette, magát a vasúti 

beli dalárda énekli. 

Az ünnepély benső értékét bizonyára nagyban 

emeli, hogy pártkülönbség nélkül mindnyájan részt 

veszünk benne. A mi — párttusák által szétmar-

czangolt — társadalmi életünkben igazán szép és 

fölemelő jelenség, hogy legalább a hazafiságban és 

magyar voltunk öntudatában valamennyien együtt 

érezünk. 
• 

Az isteni-tiszteleten ott lesz a város szine-java. 

Az egyletek és társulatok, valamint a városi és vár-

megyei tisztikar testületileg fognak megjelenni. 

A polgármester — mint lapunk más helyén 

olvasható — felhívást intézett az összes kereskedők-

höz és üzlet-tulajdonosokhoz, hogy a gyászszertartás 

ideje alatt üzleteiket tartsák zárva. 

Tehát vasárnap gyászolni fog az egész város, 

és imánk egyesül a temetésen résztvevő közönség 

fohászával, hogy adjon a Mindenható nagy halot-

tunknak őröknyugodalmat és eszméinek fényes 

diadalt. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth apánk temetésén a szentesi 

I-ső 48-as kör ís képviselteti magát egy 5. tagu 

küldöttséggel. A küldöttség tagjai: Kátai Pál János, 

Vecseri István, Varga Béniámin, Rúzs Molnár István 

és Csúcs Sándor. Érkezésüket táviratilag bejelentet-

ték a budapesti rendező bizottságnak. 

— Meghívás. A szentesi I-ső és Il-ik 48-as 

kör összes tagjai felhivatnak, hogy f évi april 1-én 
ház presbitériuma, amelynek ebben az ügyben f. hó'vasárnap délelőtt 9 órakor az I-ső 48-as kör helyi-

28-án tartott ülésérőlakóvetkező értesítést kaptuk: ségében megjelenni szíveskedjenek, hogy onnét tes-

A reform, egyház presbitériumát az elnökség'tületileg vonuljunk a nemzet nagy halottjának em-

f. hó 28-ra hivta össze, a vasárnap tartandó gyász- lékére a reform, templomban tartandó ünnepélyes 

szertartás megbeszélése végett. gyászszertartásra. A pártelnökség. 

Alig félórával a gyűlés megnyitása előtt meg- - Kére lem Szentes város lakosaihoz, 

érkezett az esperes körlevele, melyben a püspök Idegen földön, Turinban elhunyt hazánk nagy ha-

utisitása folytán felhívja az egyházat, hogy az or- lottját Kossuth Lajost Budapesten az 1894 évi 

szagot ért nagy csapás alkalmából tegye meg a april hó 1-én azaz vasárnap délelőtt 10 órakor fog-

igazgatósággal a külön vonat tárgyában s mint tud-

juk: ez a külön vonat Budapestig és vissza nem 

kerülne többe 800 frtnál; s igy — ha csak 800 em-

ber akadna is (pedig több is lesz) nem kerül egy-

egy embernek az oda- és visszautazás dijja többe, 

mint 1 azaz egy forintba. — A külön vonat szom-

baton este indulna s vasárnap hajnalban Buda-

pestre érkeznék ; az utasok résztvehetnének az egész 

gyászünnepélyen s annak végeztevei hétfőn hajnalra 

hazaérkeznének; tehát még szállásra sem kellene 

egy krajczárt sem kiadniok. — Gratulálunk a pol-

gármester urnák ezen kitűnő eszméhez. (Beküldetett.) 

— Hihetet len h ir t közölt velünk lapunk 

egyik barátja. Azt mondja ugyanis, hogy nem elég 

az a botrányos részvétlenség, hogy az állami hiva-

talok egyáltalában kivonják magukat a nemzeti 

gyászból, hanem a helybeli kir. járásbíróság vezetője 

még azzal is kimutatta a hazafiúi virtusát, hogy 3. 

bírósági hivatalnoknak névszerint Virá;h Lajosnak, 

Kovács Antalnak és Molnár Mihálynak — akik tag-

jai a dalárdának — kereken megtiltotta, hogy a Kos-

suth emlékére rendezendő gyászszertartáson énekel-

jenek. Csak fentartással közöljük ezt a hirt, mert 

egyáltalában hihetetlennek találjuk, hogy magyar 

ember a kegyeletlenséget idáig vihesse. De ha csak-

ugyan meg történt a botrányos eset, ugy kíváncsiak 

vagyunk rá, hogy mit szól hozzá a — kaszinó? 

— Hymen . Schvarcz Albert, a helybeli re-

gale-jogbérlőség üzletvezetője, f. hó 26-án tartotta 

eljegyzését Mindszenten Diamant Ilonka kisszonnyal, 

Diamant Ignácz mindszenti birtokos kedves és szép 

leányával. Szivük frigyéhez szerencsét kívánunk. 

— A közönség tá jékoztatására közöljük, 

hogy a marhaleveleket ezután a rendőrkapitányság 

azon szobájában szolgáltatják ki, amelyben eddig a 

rendőrbiztos volt; a rendőrbiztos pedig átköltözött 

az alkapitány szobájába, és az alkapitány azt a he-

lyiséget foglalta el, a mely eddig az árvaszéki 

írnokoké volt. 

— Jó tékonyczé lu adomány . A kovác3 és 

bognár ifjúság altal f. évi januás 27-én rendezett 
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jótékonyczélu bál tiszta jövedelme fejében a rende- Kozarek 51 éves volt és egy kinzó betegé* nn„ 
zőség 8 frt 30 krt. adott át a hatóságnak, a hely- titotta el. Özvegye, a kivel 23 évig élt együtt öt fii 
beli segény iskolás gyermekek fölruházására. és leánya gyászolják. Utódjáról még nem tör-

- B i tangságban . Kunszentmárton város | t én t Kondoskod ás. 
kapitányi hivatalának értesitése szerint ott 2 csikó- ~ Emberevő orvos. Egy szerb hirlap köz-
van bitangságban. Helybeli tulajdonosok bővebb l é se s z e r i n t egy belgrádi orvos megsütötte egy ön-
felvilágositást az itteni rendőrkapitányságnál kap- &yilkos máját, melyet meg is evett. A kannibál 

— u orvos a tzerb lap állítása szerint másokat is meg-
kínált az emberpecsenyével. Bizonyára elmebeteg a 
szerencsétlen. 

3?. szám« 

hatnak 

— Hir te len ha lá l , Miklós János helybeli 

kovácsmester f. hó 27 én a piaczon árulgatva, jóizün 

falatozgatott, s mikor elvégezte a reggelizést, az 

ártézi kúthoz ment szomjúságát csillapítani; amint 

azonban a csőhöz lehajolt, hirtelen összeroskadt és 

szörnyet halt. Halálát agyszéihüdés okozta. 

— Az elcsapott jegyző bosszuja. Kur-
tics községben — mint Aradról irják — a napok-
ban Bottá Döme elcsapott jegyző Boksán dr.-t go-
rombán fogadta a jegyzői hivatalban miből aztán 
heves szóváltás keletkezett. Bottá pisztolyt rántott 
Boksánra, de Mladin román lelkésznek sikerült a lö-
vést megakadályozni. A jegyzőt letartóztatták. 

— A kirá ly borotválkozása. A király uta-
zásáról írja egyik olasz lap: Ferencz József uralkodó 
kora reggel érkezett Veronába a vonattal s meleg 
vizet kért az állomásfőnöktől, hogy megborotválkoz-
hassék. Az állomásfőnök egy elegáns csészében sietett 
be a kocsiba a meleg vízzel. A király ugyanis ren-
desen maga szokott borotválkozni. Alába érve, ma-
gához kérette az uralkodó az olasz vasutak adriai 
vonalának üzleti igazgatóját Menapacet, megköszönte 
neki a kitűnő kiszolgálást és egy brilliánt melltüvel 
ajándékozta meg, melyen az uralkodó nevének kezdő 
betűi s korona látható. Aztán 100 lírát utalványo-
zott az uralkodó a vonatszemélyzetnek. 

— Viz helyett patkányinéreg. Tordán 
Kioscza Miklós fodrász egy lakodalomból kissé kó-
tyagos állapotban hazatérve, viz helyett egy pat-
kányméreggel telt üvegből ivott. Nemsokára észre-
véve a tévedést, orvoshoz fordult, a ki ellenmérget 
rendelt. A beteg állapota erre tetemesen javult és a 
szerencsétlen hizonyára felgyógyul, ha a második 
adag ellenmérget a gyógyszertárban fel nem cseré 
lik — szájvízzel. Ez a második véletlen volt az oka 
annak, hogy a szegény Kioscza tegnap kiszenvedett. 

— Miér t vesz el a vi lág. Egy amerikai 
lap egész komoly képpel mondja el, hogy miért 
lesz vége a világnak. Ezek szerint: 1. A szárazföld 
napról-napra kisebbedik, az emberiség utoljára is 
vizbefulad. 2. A jég szakadatlanul halmozódik tol 
az északi sarkon, utoljára megfagyunk. 3. A föld 
mind jobban közeledik a naphoz; tehát kilátás van 
az elevenen megsülésre. 4. A viz mindig kevesebb 
lesz, az emberiség tehát szomjan fog meghalni. 
5. Háromezer év elteltével az ember mindig kisebb 
is lesz, ugy, hogy végre a legparányibb kukaczokká 
lesz. 6. A nap folyton hidegül, s erről az oldalról 
a megfagyás fenyeget. Mint láthatjuk, a tudós urak 
gondoskodtak arról, hogy mindenkinek az Ízlését ki-
elégítsék, van vizbefulás, megsülés, megfagyás s a 
szomjanhalás. Tán kissé sok is a jóból ? 

— Pol i t i zá ló o láh leány. A magyarfalásá-
ról hírhedtté vált tordai ügyvédnek, Raciu doktor-
nak van egy Felicia nevü leánya, a ki szenvedélyes 
hangú levelet intézett 550 oláh leány nevében a tót 
leányokhoz, hogy legyenek nemzetük Vesta-szüzei, a 
kik a szabadság oltárán ápolják a tüzet. A Narod-
nie Noviny, közölvén a Raciu kisasszony levelét, 
rögtön megtoldja egy másik levéllel, melyben a tu-
rócz-szent-mártoni leányok a tót nők nevében biz-
tosítják Raciu kisasszonyt testvéri érzelmeikről 

— Leányának férje. Steiner Bódog buldi 
lakos, ezelőtt 22 évvel megházasodott, de szeren-
csétlenül s a házasság felbontását az időközben meg-
született leányka sem akadályozhatta meg. A szü-
lők elváltak, a gyermek szegény rokonoknál nevel-
kedett, később kivándorolt Amerikába és ott egy 
newyorki magyar családnál állott szolgálatban, Stei-
ner, a ki mindjárt a házasság felbontása után Ame-
rika felé vette útját és New-Yorkban virágzó üzletet 
nyitott, bejáratos volt e családhoz, megismerte és 
megszerette a szorgalmas cselédet és elvette felesé-
gül, nem is sejtve, hogy az neki törvényes gyermeke. 
A házasság rendkívül boldog volt és megszületett 
az első gyermek. Egyszer azonban a férfit meg-
szállta a honvágy. Egy szép napon átvitorlázott 
családjával az oczeánon, hazament Miskolczra majd 
átrándult Búidra, hogy rokonait felkeresse. Itt aztán 
megtudta a rettenetes valót. A szerencsétlen ember 
erre felkérte nejét levélben, térjen vissza Amerikába, 
csak így őrizheti meg saját és gyermeke boldogsá-
gát mert az övé tönkre van teve őrökre. A nő fél-
őrülten rohant ismerőseihez, magyarázzák meg neki, 
mit jelent e levél, de senki sem merte vele az iszonyú 
valót közölni. Végre is a rokonok sürgetésére vissza-
tért az uj világba. Steiner azóta nyomtalanul eltűnt 
valószínűleg öngyilkosságot követett el. 

— Meghal t a m . k i r . hóhér . A főváros-
nak mindenütt ismert érdekes alakja balt meg a na-
pokban. Kozarek Ferencz mngyar kir. hóhér Nem 
egy gonosztevőt, a kit a törvény neki ^zolgáIta-
tott, expediált már a másvilágra, most őt szólította 
ei a halál. Milyen viszontlátás lesz ez a másvüágon f 

— Jézus halálos Ítélete. Rendkívül ér-
dekes okiratot közöl egy olasz lap, mely minden 
valószínűség szerint apokrif, de mindamellett való-' 
ságos kuriozitás. Ugyanezt különben már egy spa-
nyol lap is közzétette még 1853-ban, azt állítván, 
hogy a simanchai hires levéltárban bukkantak rá! 
A famózus halálos ítélet szövege a következő: Pi-
látus halálos ítélete Jézus Krisztus fölött. Tibérius 
római császárhoz a világegyetem legyőzhetetlen ural-
kodójának uralkodása XV1L, az Olympiade CXXI. 
évében és a világ teremtésétől kezdve héber idő-
számítás szerint a négyszer MCXLVII,, a babyloni 
fogságból visszatérés CDXV1I., a római császárság 
LXX1II. esztendejében márczius 25-én. „Én Pontius 
Pilátus. a római birodalom képviselője, halálra Íté-
lem a Krisztus Nazarénusnak nevezett Jézust, Gali-
leából, ki mint a mózesi törvény embere, lázított a 
nagy Tibérius császár ellen ; rendelem, hogy kereszt-
halált szenvedjen, mint a ki nem szűnne meg nép-
csődületeket előidézni egész Galileában, Isten fiának 
és Izrael királyának mondván magát, rombadöntés-
sel fenyegetvén Jeruzsálemet és a szent birodalmat, 
megtagadván az adót a császárnak, pálmákkal és 
diadalmenetben mervén belépni a városba és a fő-
templomba fejedelemként követve a népsokaság által. 
Ez okból rendelem centuriómnak Quintus Cornéli-
usnak, hogy nyilvánosan hurczolja meg őt Jeruzsá-
lem városaban, két rablógyilkos társaságában Jézus 
Krisztust, megkötözve és korbácsolva, biborba öltö-
zötten és hogy elrettentő például szolgáljon a go-
nosztevőknek. A menet az Antónia kapun kiindulva, 
a Kalvária-hegyre megy, hol keresztre feszíttetvén, 
holtteste kitéve marad a kereszten közlátványra, 
mint szokásos büntetése a gonosztevőknek. A ke-
resztre a következő felírás teendő héber, görög és 
latin nyelven. Héberül: Aloi olísidin; görögül: Jesos 
Nazarenus; latinul: Jesus Nazarenus Rex Judeorum. 
Egyszersmind rendelem, hogy senki, bármi rangú 
légyen is, ne merészelje vakmerően feltartóztatni az 
általam egész szigorában a dekrétumok, a római és 
a héber törvények értelmében gyakorolt igazságszol-
gáltatást, különben ama büntetéseket vonják ma-
gukra, melyek a birodalom ellen lázadást szitókra 
vannak kiszabva. Megerősítették ezt az ítéletet Iz-
ráel tizenkét nemzetségének nevében Raban, Dániel 
II., János Bencias, Barbas, Isabek, Presídan. A fő-
pap részéről Ranban, Judas Boncasalon. A farize 
usok részéről Rollan, Simond, Dániel, Braban, Mor 
dagin Bencertasilis. A birodalom részéről Lucius 
Sextilius római elnök és Amostrus Silius közjegyző. 
A gentilisek részéről Nostas és Restenam.* 

Kossuth apánk halálakor. 
Irta: Kovács Á. 

Nagyot dobbant szivünk, 
Mikor a tiedben 
Kialudt az élet 
Féltve őrzött mécse. 
Soká' égett az már, 
De mindig nagy lánggal, 
S nem csuda, ha végre 
Fogytán az olajn k 
Utolsót lobbanva 
Kialudt örökre. 
Oh, pedig e nemzet, 
Mely egykor botorul, 
Gyáván féltve énjét 
Megtagadott téged, 
Esdve imádkozott 
Magyarok Urához: 
Ne vegyen magához, 
Hagyjon még e földnek 
Fekete göröngyén 
Roskatag tagokkal 
— Csak kis ideig is — 
Botorkálni téged . . . 
Porhanyóvá tettük 
Volna a göröngyöt, 
Hogy gyenge lábaid 
öregséged miatt 
Meg ne botoljanak; 
Mert tudjuk, még ekkor 
Sem pihentél volna, 
Hanem e nemzetnek 
Javára munkáltál 
Volna lankadatlan, 
Hőn buzogva érte. 
S e tett után te is 
A hálás jelenben 
Bizalommal néztél 

Volna a jövendő 
Zárt kapuja felé, 
Felbuzdulva végre 
Reményén a múltnak. 
Oh, de a halálnak 
Hideg szele rád szállt, 
És sokáig küzdve 
Kivette nehezen 
Az élők sorából 
A .magyarok apját." 
S ezzel — fájdalmunkra — 
Nagyot csalatkozánk: 
Nem tehetünk érted, 
A mennyit akartunk; 
Nem hoz már a magyar 
Vállain emelve 
— Hogy szavadat hallnánk 
A magyar hazába, 
Hol ringaták bölcsőd, 
S hol az ifjú kornak 
Zöldelő virán^án 
Játszád játékidat; 
S hol, mikor már férfi 
Lett a kis gyermekből 
Szent ihlettel, buzgón 
Küzdél a kényurak 
Rabigája ellen, 
— A gyenge jobbágynak 
Visszadván létét: 
Edes szabadságát. 

Most már, ha a magyar 
Vállaira is vesz, 
Behozandó téged 
Testvéreid közé, 
Csak a kiszállt lélek 
Porhüvelyét hozza 
Koporsóba zárva; 
S mit még neked adhat: 
Egy csekély koszorú, 
Fonva a magyar nép 
Hálája jeléül 
Szép myrtus virágból, 
S megszentelve busán 
Szerető testvérid' 
Könycseppjei által. 

Fogadd e koszorút 
Ravatalon fekve; 
Az egész nép adja: 
Az ur ugy, mint a pór. 
Mind egyformán sirat, 
Egyformán folyik le 
Könyeinek árja. 
Mert mi voltál nékünk, 
Azt ki nem mondhatjuk. 
Eltörpül melletted 
Minden magyar ember, 
Látva a nagy multatf 

Melynek minden szála 
Te kezedből indult 
Széjjel a világba. 

És mikor ott állunk 
Ravatalod mellett, 
Alig hallhatóan 
Azt rebegi ajkunk: 
Nyugodj sirod mélyén 
Háboritlan, békén ! 
Nehéz fáradalmid' 
Pihend ki ott alant; 
Álmodj édes álmot! 
S hogy ha fent nem örült, 
Örüljön lent szived. 
Álmodd e hazáról, 
Hogy felvirad napja, 
S álmodd fiairól, 
Hogy meg nem tagadja 
— Majd ha lesz oly csillag, 
Mint te voltál néki — 
Nagy fiait többé. 

Nyilttér. 
(E rovatban köilöttekért nem rállal felelőségei a axark.) 

A pákuliczlapnak. 
Mint barátaim figyelmeztetnek, a pákuliczlap 

— fölhasználva azt az alkalmat, hogy néhány napig 

távol voltam a városból — szokott pimasz modorá-

ban azt újságolta, hogy én megkezdtem a reám 

szabott fogság büntetés leülését. Hát csak anynyit 

jegyzek meg a pákuliczlapnak, hogy nem szives-

k e d t e m n e k i m e g s z e r e z n i ezt az örö-

m ö t ; s itthoniétem tanúbizonyságát a hátára rak-

tam volna Bánfalvi Lajosnak, ha találkozhattam volna 

vele. Minthogy azonban ma ismét el kell ntaznom, 

reménylem, hogy távollétem alatt szerez még rá 

ujabb érdemeket, hogy haza jövetelem után kama-

tostól kiszolgáltassam azt, amit neki szántam. 

Szentes, 1894. márczius 28 

Pintér Gyula, 



37. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A „Csongrádmegyei takarék-

pénztár részvénytársaságnál* meg-
üresedett pénztárnoki állásra alólirott igazga-

tóság pályázatot nyit. 

Felhivatnak ennélfogva mindazok, a kik 

ezen 1000 frt évi fizetéssel díjazott állást el-

nyerni kívánják, hogy eddigi szolgálataikat, 

magaviseletüket és képzettségüket igazoló ok-

mányokkal felszerelt kérvényüket alólirotthoz 

folyó évi márczius hó 30-áig adják 

be. Később beérkező pályázatok figyelembe 

nem vétetnek. 

A megválasztott tartozik fizetésének két-

szereséig terjedő biztosítékot adni. 

Szentes, 1894. márczius hó 17-én. 

Az igazgatóság nevében: 

Szénássy Ferencz, 
2—3 igazgató. 

Hirdetmény. 
Szentes város belső fáskertjében mint-

egy 40.000. darab, a philokserának teljesen 

ellent álló, amerikai sima szőlő vessző. Szen-

tes város hatarában való elültetésre, eladásra 

bocsátatik, ezrenként 5. írtjával. — Midőn 

erről a város lakkosságát értesítem, egyszers-

mint tudomására hozom, mikép ugy a tava-

szi fás, valamint a nyári zöld oltás ismere-

tének elsajátítása iránt, a városi tanács gon-

doskodni fog. 

Szenteser, 1894. márczius hó 23. 

3—3 Burián Lajos, 
polgármester. 

P Á S Z T I J Á N O S 
I. t. 591. számú vásártéri háza szabadkézből 

eladó, vagy haszonbérbe is Szt.-György-nap-

tól kezdve kiadó; ezen ház alkalmas bolt-

helyiségnek is. 

122.—1894. 

Hirdetmény« 
Szentes város számvevői hivatala részé-

ről közhírré teszem, hogy az 1893. évi szám-

vevőileg megvizsgált gyámpénztári számadás 

az 1886. évi XXII. t. cz. 142. §-a rendelke-

zéséhez képest 1894. márczius 26-tól április 

9- g a számvevői hivatalban — a Kurczán 

tuli volt iskolai épületben — közszemlére 

kitétetett. 

Szentes, 1894. márczius 26. 

Győri Ferencz, 
főszámvevő. 

S Z E N T E S I L A P . 

Hirdetmény, 

4. oldal. 

Pintér András 
kistőkei 25 hold tanyaföldje a benne lévő 

vetéssel és uj tanyaépülettel azonnal örök-

áron szabadkézből, kedvező feltételek mellett 

eladó. — Értekezni lehet felsőpárton, iskola-

utcza, nagy-kut melletti, II. tizedbeli házánál. 

Értesíttetnek az 184|4--ik évi fősorozásra 

felhívott I., II. és I l l ik korosztálybeli had-

kötelesek, hogy a fősorozás ez évi ápril 
hó fc., 3., 4. és 5-ik napjain fog meg 
tartatni, és pedig megvizsgáltatnak : 

ápril 2-án az 1 ső ko.-beli badk t. 1-től 200 sorsz.-ig 2048. 894. Csongrádvármegye alispánja 

, 3-án „ I. , * 
és a 11-ik 

ápril 4-én a Il ik 
és a Ill-ik 

ápril 5-én a III—ik 
és előállíttatnak 

201-től 309 
, , 1-től 126 

„ 128-tól 330 
1-től 181 

, 182-től 192 sorsz.-ig 
az önként jelentkező had-

kötelesek ; apák, munka- és keresetképesség 
tekintetéből leendő megvizsgálás végett, és a 
helyben tartózkodó idegen illetőségű had-
kötelesek. 

A sorozásra minden hadköteles külön 

fog beidéztetni, és a kitűzött napon való pon-

tos megjelenésre — szigorú büntetés terhe 

mellett hivatik fel. 

Kelt Szentesen, 1894. febr. 23-án. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál vá-

lasztás utján betöltendő évi 600 frt fizetés 

és 150 frt lakbérrel javavadalniazott aljegy-

zői, továbbá évi 500 frt fizetéssel díja-

zott központi kiadói állásra ezennel pályáza-

zot hirdetek s felhívom mindazokat, kik ezen 

tiszti állások valamelyikét elnyerni kívánják, 

hogy képesítettségüket és erkölcsi magukvi-

seletét igazoló oknányokkal kellően felszerelt 

pályázati kérvényeiket 1894. évi april hó 

7-napjának d. u. 5 óráig hozzám nyújtsák be. 

Szentes 1894. márczius 21. 

3—3 

Magyar Elek, 
h. főjegyző. 2 3. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 

Gróf Esterházy Géza-fele 
OoÉmacg-yátr r é s z v é n y t á r s a s á g 

BUDAPESTEN. 

• k 

Teljesen befizetett részvénytőke 

640000 korona 
j 

az osztr.-magyar birodalom egyik legnagyobb cognacgyára. 

Gyárunk a legújabb technikai vivmányok 
alapjánvan berendezve és a franczia gépeink fel-
dolgozási képessége évenkint 

1 millió 752 ezer liter bort 
vesz igénybe. 

tiszta borból idegen anyagok hozzákeverése nélkül készül s ezért a 

közönség kedvencz itala. 

^HJh Legelőkelőbb orvosi tekin-

télyektől ajánlva, 
Több 1000 elismerő 

nyi latkozat . F l i zOklevél , aranyerem « 
diszker szttel k i tün te tve 

Kapható Szentesen: 4 15 
iQ. Horvá th István, ilj. Kovács Sándor, Szépe Káro ly és Mannó József-nél. 

X X X X X X X X X X X > í X X X X X x X X H X X X X X X X X X X X X X X 
Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő I Eddig fe l ü lmú lha ta t l an 

szalaggal (vörös és fekete nyomás papiron) van elzárva. | Maager VillTlOS-féle v a l ó d i t i s z t í t ó t 

M Á J - - ' O L A J ^ a 
(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-

tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 
Várady Lajos, ifj, Várady Lajos és Podhradszky Ferencz gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia 

részére M a a g e r V i l m o s , B é c s , III/3., Heumarkt 3. 

H T Utánzások törvényileg büntettetnek, 18—18 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz sryorasajtóHn, 




