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Előfizetési árak;

Egy évre . ,
Fél évre . .
Negyed évre

Hirdetéseket

6 frt — kr.
3 frt — kr.
1 frt 50 kr.

és nyilt-téri közleményeket
a kiadóhivatal mérsékelt árjegyzék szerint számit

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Kurczaparti-utcza 31. szám,
hova a lap szellemi részét
illető közlemények előfizetési pénzek és hirdetesek is
küldendők.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY.

Megjelen hetenként háromszor :
v a s á r n a p , k e d d e n és p é n t e k e n reggel.
Egyes szám ára 5 kr.

Kossuth fiai.
Minden
nyugszik
udvari

szem

most.

körök

a

nagy

Pártok,

név

örökösein

miniszterek,

egyforma

és az

érdeklődéssel talál-

gatják, puhatolják, vajon haza jönnek-e Kossuth fiai, hogy kivegyék

részüket a politikai

küzdelmekből, s teljesítsék azt a magas miszsziót, melyet halhatatlan atyjuktól szent hagyománykép örököltek.
Abban

mindenki

egyetért,

hogy

ha a

két Kossuth a hazajövetelre és aktiv politikai
szereplésre határozná el magát, az messze kiható
és beláthatlan horderejű esemény lenne. Mert
már

kiváló

egyéni

tulajdonaiknál

jelentékeny szerep vár reájuk
életben,

de

azonkivül

a

íogva is

parlamenti

maga a név, melyet

viselnek, oly varázserővel bir Magyarországon,
hogy annak a pártnak, amelyhez csatlakozni
fognak, egy csapással biztositva lesz a döntő
suly a nemzeti közvéleményben.
Ez a tudat egy okkal több
a közjogi ellenzék minden
sürgesse

arra,

hogy

kitelhető

módon

a mint hogy sürgeti is — Kos-

suthék hazajövetelét. Másfelől

az

is

termé-

szetes, hogy az udvari körök — melyek tudvalevőleg legyőzhetetlen ellenséges indulattal
viseltetnek a függetlenségi
— a legnagyobb
széssel
hazai

fogadják
politikai

törekvések

idegességgel
azt

a

életben

és

iránt

visszatet-

gondolatot, hogy a
közvetlen

befolyást

nyerjenek azok a férfiak, akiket Kossuth apánk
politikai végrendeletének végrehajtói gyanánt
tekint az egész világ, s akik természet
rint arra vannak

kijelölve

a

sorstól,

sze
hogy

sirásói legyenek a mai közösügyes rendszernek, s tevékeny munkásai a független magyar
állam fölépitésének.
Hogy

azonban

a

Kossuth testvérek a

hazajövetel kérdésében mire határozzák magukat, azt ebben a pillanatban

csak sejteni,

de biztosan tudni nem lehet.
A jelek és az eddig

elhaiijgzott

óvatos

nyilatkozatok arra engednek következtetni,hogy
Kossuth Ferencz óhajt visszatérni a hazába,
és nemes ambiczióját képezi, hogy elíoglalja
az öt megillető helyet a nemzet
Ha pedig ez bekövetkezik,

tanácsában.

ugy előrelátható,

hogy nem lesz közkatona, hanem csakhamar
átfogja venni a függetlenségi és 48-as
vezetését, amelyre őt nagyszabású
és egyébb kiváló képességei

párt

tehetsége

önként

kvalifi-

kálják.
Az ifjabb testvér, Kossuth Lajos Tivadar,
ugy látszik, egyelőre Olaszországban fog maradni. Nem

nyilatkozott ugyan határozottan,

de sejtetni engedte, hogy legalább

mostaná-

ban csak vendégkép akar hozzánk ellátogatni.
Kossuth Ferencz még itt van, de Lajos
Tivadar

már

visszatért

második

hazájába-

Csütörtökön este utazott el, s akkor

az

in-

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos:
SIMA FERENCZ.

Lapunk megrpfidelhetőí:
a k i a d ó h i v a t a l b a n és í a p k i h o r d ó i n k u t j á n ,
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik.

dulás pillanatában tartott érzékeny búcsúbeszédében nem ugy szólott, mintha mostanában magya rállam polgár és az ország állandó
lakosa szándékoznék lenni; mert csak annyit
igért meg, hogy koronként ellátogat haza, a
szent sirhoz. Gyönyörű búcsúszava egész
terjedelmében igy hangzik :
„Édes barátaim !

Egyes példányok
kaphatók lapunk nyomdájában valnmint Stark Nándor
és Szigethy Z. könyv- és
papirkereskedésében.
Kéziratok nem adatnak vissza.

mint, ily városé, ily képviselőtestületé és
mint ily polgármestereké nem bízhattuk, az
önök, a nemzet örök emlékébe ajánljam.
Köszönöm a szives vedégszeretetét, viszont
kérem, tartsanak meg emlékezetükben. Ebben a perczben, ha szabad még egy szót,
mely nem tartozik szorosan a kegyelethez.
Tartsák meg örökké azon nagy embernek, kit atyámnak voltam szerencsés
nevezhetni, emlékét, nem csak emlékét,
hanem elveit is. őrizzék meg szivükben
elveit és azt a honszeretet, mely az ő nagy
lelkét eltöltötte. Mert akármily nagy a hazaszeretet az sohasem oly nagy, hogy még
nagyobb ne lehessen. Ezt a hazaszeretetet,
fokozzák még azon sirnál, azon szent sir
mellett, melyet az önök, a haza őrizetére
biztunk.

Engedjétek meg e perczben egy pár
szóval, ha ugyan lehet, elbúcsúznom. Az
elválás perczében annyi fájó, de mégis
annyi édes visszaemlékezés száll lelkembe,
hogy valóban félek attól, hogy nem tudom
magamat kifejezni. Az életem utólsó husz
napja, a melyben annyi fájdalmat éreztem
és annyi mély kegyeletet láttam, örökké
emlékezetes marad előttem. Ép három hete,
Isten áldja meg önöket !"
csak három hete, hogy nápolyi hivatalomból szegényes hajlékomba visszatérve, báA városháza és vendéglő ügye
tyám távsürgönyét találtam, melyben érvégre
valahára a megoldás stadiumába jutott.
tesített, hogy az orvosok legutóbbi véleT
jdvalevőleg kez etben az volt az iranyadó
ménye szerint atyám állapota nem aggasztó.
körök
terve,
hogy a városháza a vendéglő helyére
Néhány óra multán, éppen éjfélkor, egy
ujabb sürgöny gyorsan hazahivott. Vissza- épüljön, a vendéglő czéljaira pedig vegye meg a
emlékezem, mikor Nápolyból Turinba utaz- város a Haris házat és a görög egyház telkének
tam, szemlélve a vidéket, mintha gyász- egy részét. Ezt a tervet azonban — bár a jövedelfátyollal lenne bevonva annak az Itáliának mezőség szempontjából a Haris ház lett volna a
kék ege, mely hosszas ottlétem folytán má- legalkalmasabb — el kellett ejteni, és az intéző faktorok el is ejtették, egyfelől azért, mivel a Haris
sodik otthonom lett.
testvérek
a vételárat feljebb srófolni szerették volna,
Midőn Turinba megérkeztem és atyám
másfelöl
pedig
azért, mivel a városi képviselők egybetegágyához léptem, az a nagy elme, mely
része nem birt megbarátkozni azzal a gondolattal,
oly nagy gondolatokat teremtett meg, az
hogy a vendéglő kedvéért nagyobb befektetést tegyen
a szem, mely oly mélyen tudott a jövőbe
a város; s habár a többség kétségtelenül hozzájárult
tekinteni, már nem ismerte meg fiát.
volna a Haris-ház megvételéhez, a vezető tényezők
Jött a katasztrófa, jött az apothézis,
ugy vélekedtek — s ezt a felfogást mi is föltétlenül
azután jött a diadalut, a fájdalmas és gyáosztjuk — hogy az ilyen nagyobbszabásu alkotást
szos diadalut. Visszajöttünk oda, a hova
nem szabad a többség nyers erejére támaszkodva,
más körülmények közt reméltünk visszahanem csak közmegnyugvásra, közös megegyezéssel
térni. Egy nemzet várt. Egy nemzet szelétesíteni.
retettel és részvéttel, mely oly nagyszerűen
A polgármester ennélfogva egész csendben
hatott meg, hogy ha annyit is élnék, mint
megkezdte
az alkudozásokat a vendéglő szomszédboldogult atyám élt, akkor sem feledném
ságában levő Pollákházra ; s fáradozásai sikerre is
el soha.
Sőt e perczben messzebbre is vissza- vezettek, mert ma már az össze« örökősökkel meg
emlékszem. Negyvenöt évvel ezelőtt elhagy- van kötve az alku, 30 ezer forint vételár mellett,
tuk e hazát, mely el volt tiporva, külföl- mely összeget bizonyára a legtakarékosabb városdön pedig atyai, anyai és testvéri szerető atyák se fognak túlságosnak találni.
E szerint a vendéglő és a Pollákház telkén
kezek fogadtak. Most a haza nincs eltiporva,
azonban külföldön nem várnak szerető ke- fog felépülni a városháza és az uj vendéglő. S ebben a megoldásban — azt hisszük — kivétel nélzek többé.
kül mindenki megnyugszik.
Nem búcsúzom el végleg ! Mert ott,
hol atyám, szeretteim sirja van, oda sokszor vissza fogok látogatni. Mikor, milyen
körülmények között, arról hadd ne beszélMa tartják meg a szentesi munkások az
jek. Túlságos közel még egy sir, melynek
más jellege is van, mint a puszta kegyelet. általuk annyira sürgetett munkásgyülést; s
Most pedig fogadják
köszönetemet igy lesz alkalmunk megtudni, hogy mik a
mindannyian, különösen Budapest főváros, czéljaik, mik a vágyaik és reményeik.
Ez helyesen van igy; mert eltekintve
annak törvényhatósága, köztük különösen
Gerlóczy és Márkus polgármesterek, kikhez attól, hogy alkotmányos államban minden
örök hála és barátság köt. ő k a gyönyörű polgárnak meg van az az elidegeníthetetlen
főváros és a nemzet óhaját oly fényesen joga, hogy véleményét szabadon nyilvánítsa,
teljesítették, a minél már nagyobbszerüt s annak minden alkalmas módon, például
népgyűlések utján is propagandát csinálhasnem várhattunk.
son,
— már tisztán czélszerüségi szempontÉs most, midőn utólsó fájó perczét
ból
is
kívánatos, hogy a munkások nyilvátöltöm ittlétemnek, — fájó, mert mesznosan
álljanak
elő igényeikkel, hogy tudhassuk,
szebb leszek kedveseimtől, mint eddig voltam — engedjék meg, hogy atyám emlé- hogy hányadán vagyunk velük.
A külföldi szocziálisták — akik azt vall«
két, kinek holttestét nemesebb kezekre,

A munkások figyelmébe.
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Szerkesztőségünk részéről ezennel megják, hogy nincs haza, csak világ, nincs hazafi, nak is, de bizonyára része van annak a nyunyitjuk
az adakozást 10 frttal.
csak ember, s akik e szerint olyan világ- godt és rendes magataitásnak is, melyet a
Ezenkívül
kezeinkhez jutott már két gyűjmúltkor elnapolt gyűlés alkalmával tanúsípolgárok, akiknek se országa se hazája
tés eredménye. Két népiskolában gyűjtötték
tottak
a
munkások.
Figyelmeztetjük,
óva
intteljesithetetlen ábrándokkal és képtelen röga lelkes tanitók apró növendékeik között a
eszmékkel töltik meg a hiszékeny nép agyát, jük őket, hogy a ma tartandó népgyűlés alhozzánk beküldött összeget.
kalmával
ismét
szolgáltassák
tanúbizonyságát
s villongásokra, a társadalmi rend felforgaAz egyik gyűjtést Papp Lajos tanitó ur
tására izgatnak, ahelyett, hogy munkára, jó annak, hogy Szentesen szuronyokra és kareszközölte,
s a pénzt a következő szép levél
erkölcsre és törvénytiszteletre buzdítanának. hatalomra szükség nincsen. Csak ha ezt bekíséretében
küldötte be h o z z á n k :
bizonyítják,
akkor
számithatnak
jogosan
Beláthatatlan horderejű csapás lenne
Tekintetes
szerkesztő ur!
arra,
hogy
a
jővőben
is
szabadon,
fegyveres
Magyarországra, ha azok a külföldről beHazafiúi s mint tanítónak, hivatásommal járó
szivárgó veszedelmes tanok megzavarnák a erő ellenőrzése nélkül élhetnek a gyülekezési
és tanácskozási joggal. A legkisebb rendza- kötelességemnek tartottam, hogy növendékeim, a közmunkásosztály józan gondolkozását.
Ezt pedig csak a legteljesebb nyilvános- varás arra indítaná a hatóságot, hogy jövőre ponti fiiskola I. osztálya tanulói közt, megdicsőült
ság által lehet megakadályozni. Azért mi elnyomó rendszabályokhoz nyúljon ; s akkor Kossuthnak Budapesten felállítandó szobrára gyűjkezdettől fogva helyeseltük, helyeseljük ma is, bizony alig lenne jogunk a szuronyok alkal- tést eszközöljek. Örömömre szolgál, hogy törekvésemet siker koronázta ; az ifjú kis csemeték — habár
hogy a munkásosztálynak mód és alkalom mazása ellen tiltakozni.
Tehát: mérséklet, higgadtság, és józan- még alig képesek felfogni a mi bánatunkat s veszadassék sérelmei és kívánságai előterjesztésére, mert csak akkor kereshetjük meg az ság a követelésekben, vágyakban és remé- teségünket s a czél nemességét, a melyre adakoznunk
orvosságot, ha ismerjük a bajt; a lappangó nyekben ; valamint a törvényes rend és csend kell — igazi örömmel hozták fel a .húsvéti locsobetegségnek ellenben nem találhatjuk meg a megóvása az, amit a munkásoknak, a saját lás*-ért kapott filléreiket s szánták a Kossuth szoborra. Volt olyan közöttük a ki elszomorodva kérgyógyszerét; s különösen a külföldről be érdekükben, őszinte jóakarattal ajánlunk.
dezte tőlem : »Ugy-e tanitó ur 1 krt nem vesz el ?• . . .
csempészett maszlagtól csak ugy óvhatjuk
Szóval örömmé» jelezhetem, hogy a mi keveset admeg a munkások kedélyvilágát és gondolkotak, azt azért tették, mert örömet okozott szivecszását, ha szóba állunk velük, s felvilágosítjuk őket ott és annyiban, ahol és amenyEz a jelszó visszhangzik most az egész kéjüknek, hogy adhatnak.
nyiben tévednek, avagy félrevezetik őket a országban. Még el sem hantolták a legnaKérem tek. szerkesztő urat, szíveskedjék az
lelkiismeretlen munkás-apostolok.
gyobb magyar hült tetemeit, s már is meg- adakozók adományát b. lapjában nyugtázni s a melMidőn azonban részint alkotmányos ré- indult az önkéntes adakozás a szent czélra lékelt összeget 4 irt 34 krt illető helyére juttatni.
szint czélszerüségi szempontból megkövetel- m ndenfelé. S a nélkül, hogy felszólitást inSzentesen, 1894. ápril 6-án.
jük a munkások számára a szabad tanács- téztek volna a nemzethez, rövid néhány nap
Tekintetes szerkesztő ur alázatos szolgája:
kozás jogát, egyszersmind kötelességünknek alatt százezer forintot jóval meghaladó ösz(Papp
Lajos,
tartjuk őket óva inteni, hogy gondosan tar- szeg gyűlt össze.
tanitó.
tózkodjanak minden túlzástól. Csalóka ábránKétségtelen dolog ugyan, hogy minden
A gyűjtéshez hozzájárultak:
doknak, elérhetetlen reményeknek, kielégit- buzdítás nélkül is iparkodni fognak a hazaHalász Sz. Gergely 50 kr. Szamos István 30.
hetlen vágyaknak ne adjanak helyet a lel-jfiak adományaikat lerakni a kegyelet oltárára,
kükben. Ne képzelegjenek például a felől,¡ s olyan tekintélyes összeg lesz együtt nem- Gyarmati János 20. Lakos Jenő 20. Zolnay Géza 20.
hogy a „8 órai munka, 8 órai szórakozás, sokára, mely méltó a magyar nemzethez, és Dóczi Ferencz 20. Virágos T. Ferencz 20. Labádi
György 20. Takács László 10. Berezeli Sándor 10.
8 órai alvás" és ehez hasonló jelszavakkal'méltó a nagy halott emlékéhez,
rajzolt Eldorádót valaha elérhetik; ne álmo-j
De nem az itt a fődolog, hogy meg le- Lakos József 11. Sarkadi N. Imre 10. Rózsa D. Jádozzanak holmi vagyon felosztási tervekről; gyen a kivánt sommá, hanem az, hogy az nos 10. Székely András 10. Vass József 10. Kiss
ne épitsenek légvárakat az iránt sem, hogy egész ország, nemzetünk apraja-nagyja részt Lajos 5. Zsoldos Lajos 5. Bimbó József 5. Pataki
tömeges munkabeszüntetés által összeesküvést vegyen az adakozásban, s igy a felállítandó Imre 5. Dónát László 5. Németh Gyula 5. Zöld
szőhetnek a birtokos osztály ellen. Az ilyen ¡műemlékhez minden magyar ember hozzá- Kalman 4. Hajós imre 4. Sarkadi N. Pál 4. Baradolgok nálunk egyszerűen a lehetetlenségek járuljon egy homokszemmel. A gazdag és konyi Lajos 2. Szabó Anti 2. Kormány imre 1. Szépe
közé tartoznak, s aki netán ilyesmivel ámitjajtehetős adja oda a maga forintjait, s a sze- Lajos 1 krt. Papp Lajos tanító 1 frt. Balogh
őket, az nem egyéb, mint vagy józan gon-gény is hozza el az ő filléreit. Az adakozók Imre 15 kr. Ósszesen: 4 frt 34 kr.
dolkozás nélkül szűkölködő, korlátolt látkörü sorából ne hiányozzék senki, aki magyarnak
A második gyűjtés Sajó Sándor tanitó ur buztévelygő és álmodozó, vagy lelkiismeretlen, és hazafinak tartja magát,
góik odásának köszönhető.
népbolonditó.
j
Lapunk is ezennel megkezdi a gyűjtést.
Sajó Sándor az ev. ref. központi elemi fiiskola
És még egyet ajánlunk a munkások Szívesen fogadunk és hirlapilag nyugtázunk IV-ik osztály tanítója Kossuth Lajos életrajza tanífigyelmébe: azt, hogy gondosan őrködjenek minden adományt, ha egy krajczár lesz is az. tása alkalmával elbeszélte tanítványainak a nagy
a rend fentartása fölött. Ezúttal
amint Felkérjük tehát Szentes város és Csongrád- hazafi páratlan honszeretetét; fáradhatatlan munértesülünk — nem lesz katonaság, amiben vármegye lelkes közönségét, hogy adakozzék kásságát a haza javáért; az altala kezdeményezett
talán némi része van a mi állásfoglalásunk- a szent ezélra.
és kivívott eredményeket, melyek áitai a nemzet

, Szobrot Kossuthnak I"

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA.' dig

Bene Tamás az erős, a nagy veszélyben min- kerlelhetlenül durva támadásának, mellyel Papp Ighidegvérű ember e kérdéssel szemben megtörve náczra rohant.
—- Mi volt, oh mi volt apám ? beszélj, ha tunémán állt. Nem bírt szólni, mikor lánya feldúlt
arczára tekintett.
dod enyhíteni lelkem égető kínjait.
— Madarassy elment Papp Ignáczhoz és azt
— istenem, atyám, sivalkodott fel a nő : mi
— Regény —
84. folyt.
mondta
neki, hogy kettőjük közül az egyiknek meg
lesz velem ?
Irta : S i m a Ferencz.
kell
halni.
Papp Ignácz azt felelte, hogy ő kész érMegható sőt kétségbeejtő volt a pillanat Bene'
~~ M i l e s z ' m i l e s z ? s z ó l t h o s s z u kinos néma- ted életét is feláldozni; de csak akkor, ha ezzel jó
Tamásra, mikor leánya keblére borulva sirt, s egész s á g u t á n B e n e T a m á s s a r c z á t e ^ s z o r r e f o r r ó köny
hírnevednek nem árt, s mert magát hozzád felerőlényében összetörve imádkozott a két ifjú életééit, ö n t é é s h a n g j a f u l d o k l ó v á vált > m i lesz» az istenért szakolni irántad érzett tiszteletből se teheti, annálg y e r m e k n e e j t s kétsé be
egyikért, kinek életéért remegett; a másikért, kiben
8 > hiszen ha a borzasztó fogva feleslegesnek tartja a fegyveres mérkőzést és
az iránta fellángolt szerelemnek tragikus áldozatát' csapás b e k ö v e t k e z n é k is, a gyitkosuk nem te vagy! készséggel kitér Madarassy elől, ha választásoddal
nézte. Bene Tamás mozdulatlanul állt a szoba kö-! Nemt n e m *
őt tünteted ki.
zepén, fejét kétség és aggodalom között hajtotta lej
— E kett ős halálnak oka én leszek. S érzem,
— Ön nyomorult gyáva! kiáltott fel Madahogy ajka keblén zokogó leánya homlokát érte. — jboffy e z bekövetkezik. Egy gyötrő sejtelem rágódik rassy.
, e , k e m e n s ez csak
Az apa néma szótlan volt, panasz nélkül viselte a i
'
halálról beszél, s bármintakarEzért hitta ki Papp Ignácz s ajánlotta sőt kölelki kint, mely a váratlan és borzasztóan válságos J a m lelkiismeretem előtt tisztázni magam, nem birok
vetelte a legszigorúbb föltételeit a bajvivódásnak.
szábaduln
a
helyzet miatt egész lényét át meg átjárva emészté.
i
vád alól, hogy ha nyílt, hogy ha egye— Oh mindegy, sóhajtott fel Irén. A két em— Nem szólt semmit, mert tudta, hogy leányát n e s vaByok* b a elhatározásom az első pillanattól
ber élet-halál harczának kiindulási pontja mégis én
kezdve
vigasztalni vagy csak megnyugtatni is lehetetlen. S
őszinte és nem akarom magammal elhitetn'»,
vagyok. — Miattam sértette meg Madarassy Pappot
bár az imént azt mondta, hogy hite szerint Papp bo Sy előttem az a becses, ki ha most miattam haés ugy miattam folyt a vér s a kettős halálnak oka
Iallal
Ignácz felgyógyul, ezt a reményt ismételni nem
nem küzdene, értéktelen semmiség nekem, s
én leszek S ezért Isten és emberek előtt felelni én
merte; mert bizni egyátalán nem volt oka semmi-,UJJ biztatást nem nyújthatok az én hiu bizonytalantartozom.
ben, hiszen csak ösztön volt nála az, hogy kedven- ságom által, akkor nincsen ok koczkáztatni életét,
— Igen, szólalt most meg egy harmadik hang,
czének ily hitványul elvesznie nem lehet.
j Miattam álltak a gyilkos golyó elé s én itt vagyok
Megható volt az a kép, melyet igy egymást és élni fegok az emberek bámulatára, hogy ez a ez Benénéjé volt, az egésznek okai mink vagyunk.
— Miért? kérdé ridegen Bene Tamás.
átölelve, apa és leánya mutattak; de kétségbeejtő a leány az, kiért két ifjú megölte magát,
—
Szeretném tudni hogy miért?
pillanat, mikor egy villámként jött gondolattól meg-|
— De gyermekem, szólt most már kissé nyuBenéné,
férje rideg, visszautasító hangjára elkapatva irén egyszerre csak kitépi magát apja ölelő gott öntudathoz jutva az apa. — Mért gyötröd makarjai közül és megragadja mint egy őrült apja'gad ? — Hiszen te nem kergetted őket a gyilkos némult ; de megszólalt és újból zokogva borult apja
kesét, s elfojtott remegő hangon
mely szinte vért golyó elé. Sót ez a párbaj nem is a te személyed keblére Irén.

Jó barátok és ellenségek.

fagyaszt - kérdi, hogy: ha mind a ketten meg- és kezed feletti versenygés kifolyása volt, hanem
balnak akkor mi lesz apám? Mi lesz velem P
mint nekem Papp Ignácz segédeielőadák,Madarassy

— Mi vagyunk, mert leányotok vagyok,
^Folytatása következik.)
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számtalan jóban részesült; a szeretetet, melylyel érházasságából két leánya is született, akiknek Kos- jönni, s a konyhából kivezető ajtót az égő zsarátdemeiért a nemzet Kossuth Lajos iránt életében visuth Ferencz valóságos apja lett. A két szép fiatal nok teljesen elzárván, benn szorult. — Az ablak
seltetett ; a veszteséget és fájdalmat, melyet halála
leány mult évben ment férjhez. Ez a két gyermek erős vasrácsozatát csak rendkívüli erőfeszítéssel siáltal érez s a kegyeletet, melyei iránta halála után
most az egyedüli kapocs, a mely Kossuth Ferenczet került beverni, melyen keresztül a bátor ember a
is viseltetik. E kegyeletnek - úgymond - egyik
ma még Olaszország véráztatta síkjaihoz köti.
biztos tűzhalál elől a közönség élénk éljenzése meljelét óhajtja adni a nemzet egy emelendő szobor
— A csongrád-szentes-orosházi vasút lett menekülhetett. — A tüzek keletkezésének oka edáltal, melynek költségeit önkéntes adakozás utján
építése érdekében a trassirozási munkálatot Bárányi dig felderíthető nem volt. A kár különben jelentéktelen
fedezi. A hallottakra a tanulók fellelkesültek és
Ödön országos képviselő , ezen vasút előmunkálatá- amennyiben az épületek biztosítva voltak.
gyűjtést rendeztek maguk közt, melynek eredményét
nak concessionáriusa most már megkezdette. Gerster
— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazon mélyen
a kővetkezőkben adjuk: Sima László 1 frt. Balogh Béla a jeles vasút épitő mérnök ki már MagyarorSándor. Balogh Szabó István 30—30 kr. Dózsa Elek. szágon is több vasutat épített a trassirozási »előta- tisztelt rokonok, jó barátok és ismerősök, kik felejtLakos János. Égerer Rezső. Szabó Béla. Rácz Jenő nulmányának megejtése végett pár nappal ezelőtt hetetlen jó I s t v á n fiunknak f. évi april 1-én tartott végtisztességtételén megjelenni s mély fájdal20—20 kr. Tihanyi Antal 15 kr. Vigh Géza 11 kr. Szentesre érkezett, hol első sorban Sima Ferencz
munkat sz ves részvétök által enyhiteni szívesek volVajda Sándor. Rúzs Molnár Imre. Váczi Sándor. országos képviselőt kereste föltámogatásának kikérése
tak, fogadják ezúton is szives köszönetünket. SzenSzabó Árpád. Hári Miklós. Béládi István. Dósa Sán- végett. Sima a maga részéről minden általa nyújttes, 1894. ápril 1-én. S z é k e l y S á n d o r és neje
dor. Dónáth Lajos. Papp István. Vass Lajos. Koncz ható támogatást felajánlott; de Gerster urat mincsaládja.
Antal. Biró László. Füsti Molnár Lajos. Fazekas denek előtt arra figyelmeztette, hogy a megye alis— Vérfagyasztó jelenet. Vérfagyasztó látSándor. Tóth József. Schedel Béla. Búzás Károly. pánját és Szentes város polgármesterét keresse föl,
ványnak
voltak szemtanúi, kik mult vasárnap este
Téli Antal. Pardi Antal 10-10 kr. Árvái Sárdor 6 s miután a mérnök ur kijelenté, hogy a nevezett
a
csongrádi
pályaháznál a vonat megérkezésére várakr. Sarkadi Nagy Mihály. Váczi Imre. Zsoldos Imre. tisztviselőknél különben is tiszteletét fogja tenni,
Támadás Sándor. Kerekes Imre. Szabó Dénes. Fa- hosszasabban értekezett Sima képviselővel a kérdé« koztak. Faragó Mihály csongrádi nagy gazda fogata
ragó János. Mikecz Lajos. Szob. Szabó Bálint. Dem- ses vasút építése ügyében. Sima képviselő ma Cson- is várt valakit a vasútnál, a lovak azonban megjén Sándcr 5 - 5 kr. Kálmán János 4 kr. Oláh Fe- grádra vitte át Gerster mérnököt, hogy ott a város bokrosodtak a berobogó vonattól s az erős karú
kocsis nem bírta őket megfékezni, hanem tova rarencz. Nagy Ferencz 3—3 kr. Pardi Bálint. Rácz támogatásába ajánlja.
gadták a kocsit az utmentén fölállított kerékvetőkön,
Sándor. H. Szabó Dániel. Balogh Imre. Németh
— Fényes e s k ü v ő volt szombaton délután miglen egy nagyobb ütődésnél a kocsi fölborult és
Ferencz. Fazekas Bálint. Csendes Mihály. Fenyvesi a helybeli ev. ref. templomban. Ignácz István kolozsa kocsis földre esett. A gyeplőt azonban ennek daLajos. Somogyi Imre. Vecseri Bálint. Gilicze János vári főispáni titkár esküdött örökhüséget Kiss Marczára sem bocsátotta el, hanem még egy ideig ma2—2 kr. Vass János. Kiss Gyula. Füsti Molnár Bá- git kisasszonynak, Kiss Zsigmond ügyvéd szép és
guk után vonszolták a lovak, miglen többen siettek
lint. Farkas Antal 1 — 1 kr. Sajó Sándor tanitó 1 kedves leányának. Az uj pár a szombatesti vonatsegítségére és föltartóztatták a szilaj állatokat. Szefrt. Összesen 6 frt 68 kr.
tal nászútra kelt.
rencsére nagyobb kár sem a kocsisban, sem pedig
E szerint eddigi gyüjtésünk összesen 21 frt 2 kr.
— K o s s u t h ü n n e p é l y Csongrádon. Cson- a fogatban nem esett.
grád város népe Hegyi Antal plébános kezdeménye— D r á g a iuterview. A ntw-yorki „World*
zésére a Kossuth-gyász alkalmából ma fog nagyobb tulajdonosa, Pulítzer, a ki tudvalevő.eg magyar szükegyeleti ünnepélyt rendezni. Az ünnepélyen Kos- letésű, Kossuth Lajos temetése alkalmából kiküldött
— K o s s u t h L a j o s T i v a d a r már elutazott suth halhatatlan érdemeinek méltatására — mi tudósítója által Jókait meginterviewoltatta. A tudóa fővárosból csötörtökön este. K o s s u t h F e r e n c z után Hock János Csongrád jeles képviselője nem sító táviratilag közölte a beszelgetést, melyet Jókaival
még itt maradt, de a jövő hét végén ő is vissza- jöhet le — Sima Ferencz országos képviselő kéretett folytatott. A sürgöny 680 szóból állt és miután
megy Olaszországba. A vidéki városok meglátoga- föl, ki ma át is utazott Csongrádra és onnan egye Észak-Amerikába minden szó 85 kr, a budapesti
tását későbbre halasztotta; 3 e szerint mostanában nesen Budapestre megy, hogy az országgyűlésen távirat a „World"-nak 578 frtba került.
nem üdvözölhetjük őt Szentesen. De hogy ez nem jelen legyen.
— „Magyar Esti Lap M czimen uj napilap
sokára még is megtörténik, az egészen bizonyos.
— A debreczeni p ü s p ö k Kossuth te- indult meg Budapesten S z a l a y M i h á l y ismert
-- A városi i s k o l a s z é k f. hó 7-én, szom metésén. Mindenkinek feltűnt a temetésen a pro- nevü író szerkesztésében. A lap, mely egy párthoz
baton délután ülést tartott Sima Ferencz elnöklete testáns papság első sorában Kiss Áron debreczeni sem tartozik és a mely körül a legkiválóbb hírlapalatt Apróbb folyó ügyeken kivül két fontosabb ügy ref. püspök szép aggastyán-alakja. A 82 éves püs- írók sorakoznak, Budapesten már délután ó órakor
képezt az ülés tárgyát. Az egyik Krezsák Géza pök, noha beteg, egyenesen a temetésre jött Buda- jelenik meg és adatik postára ugy, hogy legújabb
rom. kath. segédlelkész ismeretes ügye, a másik pestre, mit sem törődve orvosa tiltakozásával. Mikor és érdekes közleményeivel az összes többi lapokat
a Paraté György lemondása íolytán megüresedett az orvos avval fenyegette, hogy ha résztvesz a te- megelőzi. A kiadóhivatal (Budapest Granátos-utcza
tanári állás betöltése. Ami a Krezsák Géza ügyét metésen s gyalog megjárja a menettel az óriási utat, 2. sz.) kívánatra szívesen küld mutatványszámokat.
illeti, diskréczióból mellőzzük az a felett lefolyt vita semmiről sem áll jót, a püspök ezt felelte: „Ha Az előfizetési ár vidéken egy évre 8 frt, fél évre
ismertetését, s csupán annak megemlitésére szorít- tudnám, hogy meghalok útközben, még sem ma- 4 frt, negyedévre 2 frt és egy hóra 75 kr. Azonkíkozunk, hogy az iskolaszék egyhangúlag elhatározta, radnék el Kossuth Lajos temetéséről." Megtette a vül a lap egyes példányai az ismertebb hirlapelárumiszerint megkeresi a rom. kath, hitközséget, hogy menettel a csaknem négy óráig tartó utat; gyakran sitóknál és a vasúti állomásokon is kaphatók.
haladéktalanul intézkedjék az iránt, hogy más egyén elérzékenyülten törülgette szemeit, mikor a nép az
tanitsa a polgári leányiskolában a hittant. Az üresedés- útfélen a Szózatot énekelte, sőt maga is együtt tarElhaltak névsora.
ben lévő tanári állásra Linczenbold Lajost válasz- tott halk hangon az éneklőkkel.
Szentes, 1894. márczius 24-től április 7-ig.
totta meg az iskolaszék Az uj tanárban
akit már
— R e k v i e m . Kossuth Lajosné és Kossuth
Piti Pál 70 éves, szívbetegség. — Sándor Sára
a Paraté megválasztatása alkalmával is meg akart Vilma lelkiüdveért a szegvári róm. kath. templom- 73 éves, végelgyengülés. — Pataki Lajos 1 éves és
8 hónapos ránggörcs. — Takács Mária 5 napos,
választani az iskolaszék tagjainak egyrésze
a pol- ban f. hó 10-én gyászisteni tisztelet tartatik.
születési gyengeség — Juhász Rozália 6 hetes, bélgári leányiskola egy kitűnő tanerőt, s társadalmi
— M u n k á s g y ü l é s lesz ma délután 2 óra
életünk egy rokonszenves, müveit fiatal embert nyer. kor a vásártéren. Ezzel különben lapunk más he- hurut. — Tóth Mihály 24 éves. tüdővész. — Nyiri
N. Bálint 53 éves, tüdőbaj. — Miklós János 54 éves,
Örvendünk megválasztatásán, s szivhől üdvözöljük lyén bővebben foglalkozunk.
agyszélhüdés — Pálfi Eszter 11 éve , tüdőlob. —
őt körünkben.
— A tenyésztési czélokra használt Kozák János Péter, agy hártyalob.l — óze József 64
Tarján József l /i éves, tüdőbaj. —
— K o s s u t h F e r e n c z házassága Kevesen a p a á l l a t o k (csődörök, bikák, kanok) megvizsgá éves, tüdőlob.
Béládi
Ferencz
57
éves, szívbaj. — Bazsó István
tudták azt eddig, hogy Kossuth Ferencz nem annyira lása f. hó 14-én szombaton lesz a külső vásártéri
4 éves, görvénykőr. — Takács Mária 72 éves, aggnőtlen, mint özvegy ember. Kossuth Lajos szigorúan czédulaháznál. Figyelmeztetjük erre az állattulajdo- kór. — Fazekas Erzsébet 71 éves, gyomorrák.
lelkükre kötötte fiainak, hogy ne házasodjanak meg. nosokat, mivel tenyész igazolvány nélkül apaállatot Sarki Molnár Eszter 3 éves, tüdőlob. — V. Szűcs
— Nem érdemes magyar embernek születni — mon fedeztetésre használni 2 frttól 50 frtig terjedő pénz- Lajos 61 éves, agyszélhüdés — Pallagi Antal 2 hetes, születési gyengeség. — Vasvári Julirnna 1 éves,
dotta gyermekeinek sok keserűséggel és fájdalommal bírság terhe alatt tilos.
hörglob — Navara Mária 63 éves, szívbaj. — Széa kormányzó — s ezért ne is házasodjatok meg,
Vásár a szomszédban. Kisteleken az kely István 23 éves, tüdőlob. — Székely József 3
hadd vesszen ki a Kossuth név — egészítette ki
hónapos, hörglob. — Vecsm Mihály 44 éves, szívországos vásár f. hó 16-án lesz.
szomorú kívánságát. Egy olasz puskagyáros leányába
baj. — Székely Imre 60 éves, agyszélhüdés. — Vári
Bitiingságban. Mezőtúron több tinó van
azonban Kossutb Ferencz halálosan beleszeretett. A
Imre 1 hetes, születési gyengeség. — Szabó András
bitangságban.
Érdeklődők bővebb felvilágosítást kap 57 éves, májbetegség. — Kovács Zsuzsanna 64 éves,
leány e szerelmet viszonozta is, de a szülék egy
végelgyengülés. — Molnár Sándor 3 hetes, szüleangolhoz erőszakolták. Ez a házasság nem is volt hatnak a helybeli rendőrkapitányságnál.
— Tüzek a szomszédban. Szegvár község tési gyengeség.
boldog. Az angol majd nem sokára meghalt s ekkor
Kossuth Ferencz elvette az özvegyet. — Nagy titok- lakosságát — mnt ottani levelezőnk irja — az elban tartva házasságát, boldogan élt feleségével. A múlt héten két izben is a harangoknak tüzet jelző
Egészselyem, m i n t á z o t t F o u l a r d o k a t
boldogság ugyan nem tartott sokáig. Az eszményi rémes kongása zavarta fel békés nyugalmából. Folyó
(mintegy
450 különböző fajban), méterenként 8 5
szépségű fiatal asszony súlyos szülési bajban szen hó 2-ikán ugyanis Gajda János bognár-mester háza | krtól 3 ft 6 5 krig — valamint fekete, teliér
vedett s ez hamarosan kioltotta fiatal életét. Hét gyuladt ki és hamvadt porrá; f. kó 6-án pedig özv. és szines szelyemszöveteket 4 5 krtól 11 ft 6 5
krig szállít — sima koczkás, csíkos, virágos, dae s z t e n d e j e már, hogy meghalt, fiatal lelke felszállt Szép Jánosné háza lőn a pusztító elem martalékává.
a magasba. Hogy mennyire szerette Kossuth Fe- Ez utóhbi tűzesetnél kicsibe mult, hogy emberélet maszolt minőségben (mintegy 240 féle dispositió
és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít posrencz feleségét, mi sem bizonyítja jobban, mint is nem esett áldozatul. Holmann János saját élete
tabér és vámmentesen H e n u e b e r g G. (cs. kir.
az, hogy még ma is gyászolja. Karán mindig koczkáztatásával az égő házba rohant, hogy néhány udv. szállító) selyemgyára Z ü r i c h b e n . Minott van a gyászfátyol. Mély érzésének és hitvesi benn rekedt bútordarabot még kimentsen, azonban ták postafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett
hűségének ékes bizonyítéka az is, hogy harmincz- bátorságát majdnem életével fizette meg. Az égő levelekre 10 krosés levelezőlapokra 5 kros bélyeg
szor lefestette feleségét s virágokkal diszitett ké- tetőzet ugyanis ép abban a pillanatban omlott le ragasztandó.
peivel árasztotta el egész lakását. Feleségének első borzasztó robajjal, amikor a bátor mentő ki akart

Helyi és vegyes hirek.
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Nyilttér.
(E roratban köröttekért nem t41U1 felelőseget a szerk )

a tisza-körös-zugi ármentesitő és belvizszabályozó társulat töltés munkálataira Báró Fechtig Imre társulati elnökhöz, T.-Ugh"
f.

Dr. Czukermann Soma

városi kerületi orvos
fogbajosoknak
A zárt ajánlatokban felajánlott egység rendel naponta délután 1 — 4 óráig lakásán.
ár számmal és betűvel kiírandó.
Foghúzás, fogak plombálása,
műfogak és
Az általános tervek f. hó 13-ig Szolnoteljes fogsorok készitése eszközöltetik. 3V3
kon az alispáni hivatalban, azontúl pedig a
földmivelésügyi m. kir. minisztérium tiszai
műszaki osztályban betekinthetők.
Az elnökhöz beküldött ajánlalok az alapszabályok jóváhagyása után megtartandó vá11 szám—T. K.-zugi.
lasztmányi ülésen fognak felbontatni, — mely
alkalommal fenntartja magának a választ- a Szécsényi-ut mellett, a Szathmári kert-féle
mány, hogy tekintet nélkül az egység árakra szomszédságában levő 6 részlet földje szaa
beérkezett ajánlatok felett szbadon hatá- badkézből eladó; értekezni lehet I. tized
A megalakult „Tisza-Körös-zugi ármen555. szám alatt.
tesitő és belvizszabályozó társulat területén rozhasson.
Kelt T.-Ughon, 1894. évi április hó 5-én.
mintegy 29 kim. hosszban, átlag mintegy
4-5—5 0 méter magasság, 4 mtr korona széFechtig Imre báró,
lesség, vizfelől 1*4, mentett oldalon 1-3 hozi 1—3
társulati elnök.
rézsüvei épitendő töltés munkára zárt verseny
Tisztelettel tudatom, hogy mindenféle
tárgyalás hirdettetik.
szállítmányt a vasúttól ki és be, és mindenA munkálat 1895. évi márczius hó l-ig
féle átköltözködéseket olcsón pontosan és fea nagypaté-út melletti szöllöiében a legjobb lelősség mellett elfogadom.
befejezendő.
Egy utczai lakás
A zárt ajánlatokat, az Egyesült Budapesti minőségű fekete-kadarka egy éves gyökeres két szobával és bolthelyiséggel kiadó.
fővárosi takarékpénztárnál
letéteményezett|SZflnő vesszeje van eladó, 1 kr. szála, érteTisztelettel
30,000 forintról szóló elismervény csatolandó .kezhetni III. t. 562. számú zsidó-templom
Kohn Gábor,
s az ajánlatok következő czimen : „Ajánlatj
melletti házánál.
2V2. 1V2.
A

városban

elteijedt

hirrel

szemben, m i n t h a

é y

á p r i l i s

h ó 25-ig

beküldendők

iparüzletem miatt a szobafestést nem teljesíteném,
kijelentem, hogy a szobafestő és egyébb szakmámba
vágó munkákat elvállalom és s z e m é l y e s e n
eszközlöm.
Szentesen, 1894. ápr. 8.
Hegedűs Ignácz,
szobafestő.

Simon Eduárdnak

Árlejtési hirdetmény.

Szállítás.

Pásztor Jánosnak
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A

M e g h í v á s .

Az 1891. évi X I V . t. cz. 38. §-a rendelX
u
kezéséhez képest, a szentesi kerületi betegX
segélyző pénztárhoz tartozó
és Szentes
X
városában
lakó
kereskedő,
iparos
és gyáros
\ ^ a n szerencsém a t. közönség b. tudomására hozni, hogy Szentesen, a
X
urakat,
továbbá
az
ezeknél
alkalmazott
segéX H a r i f S H - h á z b a i l , a mai kor igényeinek megfelelő
deket felhívom, hogy a közgyűlési tagok —
X
az „ O l c s ó s á g á h o z czimzett
és pedig a biztosított tagok köréből 50, —
X
a munkaadók csoportjából 25 tag megváX
lasztása végett, a kereskedők iparoX
sok
és gyárosok, az 18ÍM. évi
X
április
lló 15-ik napján délelőtt 8
X kereskedést nyitottam.
órakor,
— az alkalmazott segéX
dek
pedig ugyanaznap délután 2
Készpénz által való bevásárlások folytán, azon kellemes helyzetben vagyok,
X hogy mindennemű fejre- és nyakravaló teruó-, berliner- ÓS p o s z t ó - órakor, a szentesi ipartestület
X keiidőket, mosó barchetok, kalmük, flanell, posztó- és divatszöveteket, vászon, házában megjelenni szíveskedX oxford, zephir, szatin, karton, festő- és bélés-árukat olcsóbban mint bárhol el- jenek.
X árusíthatom.
Szentes, 1894. április 1-én.
X
Figyelmükbe ajánlom üzletemet a t. szabó uraknak, kik nagy árengedX ményben részesülnek.
Nyíry Gyula,
X
1V2
városi tanácsnok.
Midőn a n, érd. közönséget pontos és lelkiismeretes kiszolgálásomról bizX tosítom, maradtam b. pártfogásukat kérve,
X
kitűnő tisztelettel
Tóth Sándor
I. tized 772. szám alatti lakosnak 2 hold
Leichtman Bertalan.
szőlője úgyszintén 25,000 ültetni való
X homok
fekete
kadar lehúzott vesszője van eladó.
oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo
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894. Szentes város adóhivatalától.

Fábián Ármin kárpitos és diszitő.

Hirdetmény.
Szentes város 1893. évi eb-adó kivetési
lajstroma a f. é. április hó 7-től — április
14 ig a városi adóhivatalban közszemlére lesz
kitéve, mely körülményre azzal hivom fel az
adózók figyelmét, hogy a jelzett idő alatt ezen
hajstromokat mindenki betekinheti, s a ki
vetés ellen felszólamlását megteheti.
Szentes, 1894. április 5-én.
2 - 3

Bugyi Antal,
b. aü. tanácsnok.

Újdonság.
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Linóleum
padlómáz negyed óra alatt
szárad, szagtalan, mosható és bárki befestheti vele padlóját 1 doboz használati utasítással 1 frt 20 kr. mindenféle kész olajos
festékeket saját hengergépemen törve, kitűnő
ecseteket és mosható czement festékeimet házak külsőrészének bemeszelésére ajánlom a
n. é. közönség szíves figyelmébe.
Tisztelettel

Butorvcvök figyelmébe.

a

1

o

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni,
hogy a

Kossuth utczábau

levő

kárpitos és asztalos-butor raktáromban
fényezett és
asztalos munkát, melyek
legjutányosabb
á r b a n és előnyös

dus választékban tartok bárki igényeinek is megfelelő

fénytelen
nálam

(matt)

mindenkor

fizetési

a

kárpitos

és

részletben is kaphatók.

Olcsó árak, valamint szilárd és pontos kiszolgálásról, kérem, hogy
A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva,
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hogy a jövőben is üzletemet

részesíteni

nagyra
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mindenki magának meggyőződést szerezzen.
kérem,

O
P
C-K

becsült

pártfogásukban

szíveskedjenek.
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Tisztelettel:

FÁBIÁN ÁRMIN,

e&s
3
P
FT

kárpitos és bútorkereskedő Szentesen.

Hegedűs Ignáez.
Üzlet-helyiség Kossuth-tér sarkán a nagyvendéglő épületben.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Szintes, 1894. Nyomatott Sima Ftroncz gyorasajtójin,

