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K6*z«rke«stó 4a kiadó-tulajdono«: 

I M A F E R E N C Z 
Felelóft-aierkesztó : 

K O V Á T * K Á L M Á N . 

Lapun* Rendelhető: 

a k i a d óh i v a t a l b an 6s l a p k i h o r d ó i n k u t j á n , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Nemzeti ünnep. 

(<P.) Ünnepet ül holnap egész Magyar-
ország. A nemzeti kegyeletnek fönséges Ün-
nepét ; melyet hagyományos szokás szerint, 
a honfiúi hála és elismerés adója gyanánt, 
első nagy királyunk emlékének szentelünk. 

Történelmünk nagy alakjai között bizo-
nyára a legkimagaslóbbak egyike Szent Ist< 
ván, a ki nemcsak apostola volt nemzetének, 
hanem a szó szoros értelmében honalapító 
is, mert ő rakta le a magyar alkotmányos 
államélet szilárd fundamentomát, melyenAnem-
zeti létünk, vész és vihar között, kilencz 
századon át, rendithetlenül nyugodott. 

A letűnt századok véres zivataraiban 
sok válságot, sok nehéz megpróbáltatást szen-
vedtünk. Fenmaradásunk, egész létünk szám-
talanszor koczkán állott, nem külső ellensé-
geink támadása, hanem a saját uralkodóink 
hitszegő önkénye folytán. Azoknak az ural 
kodóknak árulása és hitszegése folytán, a 
kiknek felkent fejét magunk diszitettük föl 
Szent István koronájával. 

De a legnehezebb válságokat is diadal-
masan leküzdöttük; mert a szorongattatás 
és zsarnok önkénykedés napjaiban mindig 
amaz alkotmány erős várának sánczai közé 
menekültünk, a melyet szent örökség gya-
nánt első királyunk bölcs gondoskodása ha-
gyott reánk. Kiomló vérünk sokszor pirosra 
festette azokat a sánczokat. Á m azért: „ meg-
fogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.-

A népek története nem mutat föl régibb 
alkotmányt a miénknél; de nem mutat 
föl hasznosabbat és bölcsebbet sem; mert 
e nélkül az alkotmány nélkül már rég meg-
semmisült volna a magyar államélet; s ez 
a darab föld, mely nemzeti hőseink csont-
jait takarja, már rég eltűnt volna az osztrák 
kétfejüsas feneketlen gyomrában. 

Ezért drága és örökbecsű nekünk a Szent 
István alkotása, mely a korszellem által kö-
vetelt változtatásokkal ugyan, de lényegében 
még ma is sértetlenül fentáll. 

Az a kegyelet, melylyel a nemzet há 
Iája ősi alkotmányunk megalapitójának em-
lékét körülveszi; s az a tántoríthatatlan ra-
gaszkodás, melylyel a Szent István alkotá-
sához kilenczszázad óta viseltetünk, komoly 
tanulságul szolgálhat jövendő uralkodóink 
számára. 

Mert látszik ebből, hogy ez a nemzet 
se nem hálátlan, se nem hűtlen, se nem 
gyáva. Vassal fizet ugyan annak, a ki vasat 
akar rakni reá ; ellenben szeretettel adózik 
a szeretetért, hűséggel fizet a hűségért, há-
Iával és kegyelettel a jótéteményekért. 

Ezt a hagyományos n e m z e t i e r é-
n y ü n k e t bizony sokszor elfeledték Bécs-

ben. Mindig kárát is vallották. Vajha Szent-
István utódai soha se felednék el többé! 

Küldöttség Sima Ferencznél. 
Lapunk legutóbbi számában, egy szűkszavú távirat 

nyomán, rövid pár szóval megemlékeztünk arról, 

hogy a szegvári választó kerület függetlenségi és 

48-as pártja, f. hó 12-én tartott gyűlésében, kerületi 

pártelnökké Sima Ferencz országgyűlési képviselőt 

választotta meg 

Ez esemény következtében f. hó 17-én egy 

számos tagból álló és a szegvári kerület valamennyi 

községéből összeállított küldötség kereste föl szentesi 

lakásán az egy napi tartózkodásra ép itthon időző 

képviselőt, hogy néki megválasztatását hivatalosan 

tudtára adja, s a választásról szóló jegyzőkönyvi 

kivonatot kézbesítse. 

A küldöttség szónoka Haász Juda mindszenti 

gőzmalom-tulajdonos, s a szegvári kerület függet-

lenségi és 48-as pártjának egyik vezértagja volt, 

a ki körülbelől a következő beszédet mondotta: 

.Nagyságos uram, mélyen tsztelt képviselő ur! 

Polgártársaim bizalmából nekem jutott a szerencse, 

hogy a szegvári kerület függetlenségi és 48-as párt-

jának itt megjelent küldöttsége élén ezennel be-

cses tudomására hozzam Nagyságodnak, hogy a párt 

f. hó 12-én tartott gyűlésében Nagyságodat nagy 

lelkesedéssel kerületi pártelnökké választotta meg. 

Midőn az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot 

van szerencsém kézbesíteni, egyszersmind kérem 

Nagyságodat, hogy a nyilvánult közbizalomnak en-

gedni s a választást szivesen fogadni méltóztassék. 

Pártunk abban a szilárd meggyőződésben tette 

ezt a választást, hogy a kerületi pártelnökségre 

sem méltóbbat, sem hivatottabbat és alkalmasabbat 

nem találhatunk Nagyságodnál, a kit különben is 

az egész vármegyei ellenzék már rég egyedüli ve-

zérének és apostolának tekint. 

Mindig a bámulat és rokonszenv érzelmeivel 

kisértük azt a nehéz és nagy küzdelmet, melyet kép-

viselő ur a politikai és a közélet terén oly csodála-

tos kitartással és nemes hévvel folytat; a hol tehet 

tük, osztoztunk is a harczban; de el vagyunk tö 

kélve, hogy hiven és buzgón megálljuk helyünket 

minden küzdelemben jövőre is, és legyen meggyő 

ződve Nagysagod, hogy ha lelkes és odaadó hadse 

regre lesz szüksége, kerületünk függetlenségi és 

48-as pártja mint egy ember fog oldala mellett ál 

lani mindig. 

Szivesen ragadunk meg minden alkalmat, hogy 

a külső tisztesség tanujeleivel is kifejezzük szerete-

tünket, ragaszkodásunkat és hűségünket Nagyságod 

iránt; minthogy azonban ezt most más alakban 

nem tehettük, mint azzal hogy kerületünk pártel-

nökévé választottuk meg: ismételve kérjük, hogy ezt 

a választást elfogadni és bennünket a pártélet har-

czaiban vezérelni szíveskedjék." 

E meleg hangon elmondott és a küldöttség 

lelkes éljenzésével kisért beszédre Sima Ferencz 

meghatottan válaszolt. Tér hiányában nem közöl 

hetjük a választ egész terjedelmében; de kiemel 

jük abból a következő részleteket: 

„Tisztelt uraim és kedves polgártársaim ! En-

gem régi és erős kötelékek kapcsolnak a szegvári 

kerület minden községéhez. Sok jó barátom, sok hü 

bajtársam és pártfelem lakik ott, a k k az általam 

folytatott nagy közéleti és politikai harcz különböző 

fázisai közben, jót és rosszat, örömet és keserűsé* 

get hiven megosztottak velem. Ujabb időben a kerü-

let egyik községe: Szegvár, még erősebben fűzött 

magához, midőn nem is remélt és soha nem kere-

sett módon adófizető polgárává tett, és alkalmat 

nyújtott arra, hogy a község ügyeibe való közvet-

len beavatkozás által előmozdít hassam az ottani 

lakosság érdekeit. Nem vagyok tehát idegen a szeg-

vári kerületben; és joggal érezhetem magamat ott 

is otthon. De az a megtiszteltetés, melylyel Önök 

engem most kitüntettek, midőn kerületük pártelnö-

kévé megválasztottak, bizonyára még fokozottabbá, 

még bensőbbé tette a barátságnak, a testvéries és 

jó viszonynak kapcsait melyek engem eddig is 

szorosan csatoltak Önökhöz. Legyenek meggyő-

ződve, hogy szivem mélyéből fogok örvendeni, ha 

abban a bizalmi állásban, melyet a szegvári kerü-

let függetlenségi és 48-as pártja reám ruházni méltózta-

tott, — a pártnak a kerületnek, s a kerület polgárainak 

egyenként és összesen, hasznos szolgálatokat tehetek. 

Tisztelt szónokuk szíves volt megemlékezni ar-

ról a politikai és közéleti küzdelemről, melyet én 

itt Szentesen és a vármegyében, az ellenzék élén, 

évek hosszú során át folytattam és folytatok ma is. 

Nohát, tisztelt uraim, ha ebben a küzdelemben már 

is értünk el jelentékeny erkölcsi sikereket, és biztos 

kilátásunk van a jövőben még nagyobb és teljesebb 

eredményeket elérni, ugy ez csak annak tulajdonit-

ható, hogy soha igaztalan és rossz ügyért nem har-

czoltunk, magán érdeket nem hajhásztunk szemünk 

előtt folyvást a közérdek lebegett, czélunk az igaz-

ság, s fegyverünk a jog volt. 

Ezen az uton fogunk haladni a jövőben is ; és 

örömömre szolgál, ha a szegvári kerület kipróbált 

ellenzéki tábora ezután is követni fogja azt a zász-

lót, melyet a jog és igazság védelmében kezembe 

ragadtam és fennen lobogtatni meg nem szünök 

soha. Mert hasztalan volna az én kitartásom, eré-

lyem, buzgóságom és minden fáradozásom, ha zász-

lóm alatt nem csoportosulna az a lelkes nép, a 

melynek jogaiért küzdeni életem feladatává tettem. 

Csak a nép, csak az Önök támogatása az, mely 

meghozza a diadalt, és biztosítja közös küidelmeink-

nek a sikert. 

Ellenségeim sokszor gúnyolódva hánytorgatják, 

hogy én „parasztvezér* vagyok. Abban az értelem-

ben, a mint ők használják, vissza kell utasítanom 

ezt az elnevezést. De ba az a „parasztvezér," a ki 

a nagy közönség igaz ügyéért lép sorompóba; ha 

az a „parasztvezér,* a ki fáradságot és anyagt áldo-

zatot nem sajnálva, lelke egész erejével liarczol a 

közérdekekért; akkor igenis „parasztvezéi44 voltam 

mindig, az vagyok és az maradok utolsó lehel-

letemig. 

Különben is mondhatom, hogy hosszú ós küz-

delmes közéleti pályafutásom alatt az úgynevezett 

intelligens emberekben sokszor megcsalódtam, de a 

népben nem csalódtam meg soha. És en, a ki ma-

gam is becsületes munkámmal keresem kenyeremet, 

mindig szivesen szorítom meg a munkától kérges 

kezet. S nem tagadom, hogy a romlatlan köznép 

szeretetének és ragaszkodásának tanujelei mindig jól 

eső hatással vannak lelkemre; és ha abban a nehéz 

és fárasztó harczban, mely osztályrészemül jutott, 

valaha idegeim kitáradnának, erélyem lankadni, ki-

tartásom ernyedni kezdene, miként Anteus a föld-

ből, ugy merítenék én is, uj erőt az én jó magyar 
népem igaz szeretetéből. 

Ezekből önként következik, hogy a szegvári ke-

rület függetlenségi és 48-as pártja elnökévé történt 

megválasztatásomat, mint a bizalomnak és ragasz-

kodásnak becses tanúbizonyságát, őrömmel elfogadom. 

Kérem tehát, fogadják Önök ós vigyék meg 

küldőiknek is megtisztelő bizalmukért őszinte köszö-

netemet". 



2. oldal. 

A nagy hatást tett és lelkes éljenzéssel foga-

dott beszéd elhangzása után barátságos beszélgetés 

kezdődött, s később a küldöttség, szívélyesen bucsut 

véve, eltávozott. 
<P. 

Carnot gyilkosának kivégzése. 

A nemes franczía nemzet elnökének gyilkosát 

Caseriót f. hó 16-án reggel 5 óra előtt 5 percczel 

Lyonban kivégezték. 

Feje lehullott s a nyomorult gyilkost ezzel utói-

érte az igazságszolgáltatás bosszúálló keze. 

Caserió az egész világ figyelmét magára vonta 

azóta, hogy Lyon legnépesebb utczáján, a franczia 

köztársaság elnökét Carnot-ot leszúrta. 

Utálattal gondolt reá gyilkolása óta mindenki, 

ma megvetéssel emlegeti nevét az egész világ; mert 

egy nyomorult gyilkosként fogadta a halált. 

Gyilkolni lelkesedéssel tudott, meghalni azon-

éan csak a leggyávábban. 

Gyorsan végeztek vele. Legördült emlékére a 

feledés függönye és csak gyávasága az, a mi még 

emlékét egy ideig a napirenden fogja tartani, hogy 

azután a gyalázat sirjaba temessék el azt is ne-

vével együtt 

Az u to lsó óra. 

Már napok óta beszéltek Lyonban hogy Case-

riót mihamarabb kivégzik. Mely napon fog megtör-

ténni azonban ? ezt bizonnyal nem tudták. 

Az elnökgyilkos kezdetben, elitéltetése után, 

szilárdul viselte magát, később azonban, főként az 

utóbbi napokban, nagyon nyugtalanul viselkedett. 

Nyugtalan volt börtönében nagyon is, helyét 

nem találta. Midőn fekhelyéről felkelt, néha könyvet 

vett elő, de azt is eldobta, majd idegesen forgatta 

a lapokat. 

Még javában aludt f. hó 16-án az az csütör-

tökön reggel a halálának közelségerői mit sem sejtő 

Caserio, mikor belépett börtönébe Raux fogház-

igazgató. Az államügyész, a vizsgálóbíró, két jegyző 

az orvos és a pap szintén beléptek a cellaba. 

A fogház-igazgató keltette fel Caseriót a ki ij-

jedten ugrott fel és azt kérdezte: M i t a k a r -

n a k v e l e m ? 

Majd elsáppadt, hangja elakadt s fuldokolva 

kérdé: H á t m á r m o s t ? 

— Igen, eltalálta, készüljön, válaszolta a fog-

házigazgató. S majd csendes hangon, ugy, hogy a 

körülállók is alig hallhatták, mondta: 

— Keljen föl. Legyen bátor, elérkezett a pil-

lanat. Meg fog lakolni szörnyű tettéért. Itt van a 

vizsgálóbíró ur, hogy meghallgassa, a mit esetleg 
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neki mondani akar. A lelkész ur vigasztalni fogja, 

ha meghallgatja. A védő ur is eljött, hogy utolsó 

kívánságát megtudja. Nos ? 

De Caseriót a félelem, a rémület annyira el-

fogta, hogy a fogházigazgató szavaira nem is vá-

laszolt. Égy könycsepp gördült végig az arczán. 

Perczek multak el, m g első ijedtségéből felocsúdott 

s csendes, elhaló hangon válaszolt. 

— Nem kell semmi, a vizsgálóbíró urnák nincs 

mondani valóm, hagyják a papot, nekem nem kell, 

a vallás vigasztalására nincs szükségem, védőmmel 

is elvégeztem a dolgomat, attól sem kell már semmi. 

Ekkor már nógatták, hogy siessen. Caserio fel-

kelt Elvitték a központi rendőrségre s itt öltöztet-

nék. De nagyon nehezen ment. Az egyes ruhadara-

bokat is elejtette, ugy reszketett a keze. Az őrök 

segítettek rajta. Ráadták azt a ruhát, a melyet ak 

kor viselt, a mikor gyászba borította Francziaor-

szágot. 

Deibler a párisi bakó és segédei öltöztették, 

Deíbler Caserio kabátjának és ingének gallérját le-

! vágta, hogy a guillotine bárdjának szabad utja lé-

•gyen. Segédei megkötözték Caserio kezét, lábát, a 

kit már ekkor a félelem ugy megkínzott, hogy alig 

mozdult . . . ö t perez sem telt el s Caserio utolsó 

útjára minden készen volt. 

Ekkorra már elterjedt a hír a városban is, 

hogy Caserio végórája ütött. A rendőrség minden 

gyanús embert szemmel tartott. Két embert, a ki 

azt kiabálta: Éljen Caserio, letartóztattak, kerestek 

őt anarkhistát, a kik pár nappal azelőtt érkeztek 

A vesztőliely telé. 

Három órakor hajnalban jött Deibler három se-

gédjével a fogház elé. Harmincz lépésnyire a fog-

háztól megállt a kocsi, melyen a guillot ne faszer-

kezetei voltak. A segédek gyorsan munkához láttak, 

s rövid idő elteltével készen állt Caserio sirja. 

Később aztán a rendőrök kordont vontak a 

98. szám. 

guillotine körül, hová csak külön e czélra kiállított 

igazolványnyal bocsájtottak néhány hir'apirót és ki-.-

számu közönséget. 

Lyonban sem igen tudták, hogy Caseriót 16-án 

reggel kivégzik. A hatóság széleskörű óvintézkedése-

ket tett, mert h re járt, hogy Caserio halálát az 

anarkh sták meg akarják bőszülni. A lyoniak sejtet-

ték ugyan, hogy valami íog történni, mert a prefek-

tus szigorúan megtiltotta, hogy a csapszékeket, a 

vendéglőket reggel 7 óra előtt kinyissák. 

Ennek a hirére aztán Lyon környékéről is so-

kan jöttek a városba, hátha szemtanúi lehetnek a 

kivégzésnek. 

Reggel fél öt óra tájban kocsizörgés hallatszott 

az igazsagügyi palota felől. Ilüvös idő volt, az utat 
' -

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 99. folyt ! 

Irta: S i m a Ferencz . 

Bene Tamás és a felesége bámulva ugrottak 

fel helyükből, mikor az utasok tömkellegéből lányu-

kat Papp Ignáczczal karján látják kibontakozni s 

örömtől ragyogó arczczal közeledni feléjök. 

Mig a tegnapi orvosi értesítés ugy szólt, hogy 

Papp lgnácz két hét múlva hagyhatja el a szobát; 

természetes tehát, hogy Benéék mindenre el lehet-

tek készülve csak azon meglepetésre nem, hogy itt 

vele találkozzanak. 

Bene Tamás tárt karokkal ment a közeledők 

elé s egy perez múlva a két férfi egymás karjában 

volt, több izben csókolva meg egymást. 

Benéné szóhoz sem bírva jutni a meglepetés-

től helyére szegezve állt, Bene Irén pedig boldog-

ságtól tul áradozó arczczal nézte, hogy apja és a 

fiatal ember mily bensőségteljesen szorongatják és 

csókolgatják egymást. A leány minden boldogsága: 

mellett is ugy érezte magát e kedves látvány szem-

lélése alatt, mint ha bizonyos irigység lopódznék 

lelkébe apjával szemben. — Szerette Papp Ignáczot 

és ugy érezte, hogy nem szégyenitené meg ha őt 

karolja át és őt csókolgatia az a fiatal ember, kit a 

betegség testben és arezban megviselt ugyan; de 

éppen azért érdekesebbé és ellenállhatatlanabbá tett! 

a lány előtt. 

A két férfi végre kibontakozott egymás karjá-

ból. Eddig még egy szót sem szóltak egymáshoz, s1 

mintha nem tudnák, hogy mivel kezdjék meg, né-

mán közeledtek az asztalhoz, hol Benéné állt és 

örömmel nyújtotta kézcsókra kezét a fiatal ember-

nek, kinek megjelenése oly leirhatatlanul k Ív s meg-

lepetést okozott előttük. 

— Az ember nem akar hinni a szemének 

mondá Benéné, kinek a fejéből e váratlan találkozás 

kikergette a nagy kérdőjelt, hogy mi van otthon a 

baromfiakkal és a szőlőben a sok drága gyümölcscsel, 

— Papp lgnácz e szóra újra ajkához emelte 

Benéné kezét. — Megszöktem az orvosomtól, uiondá 

a fiatal ember. — Borzasztó volt rám mikor meg-

tudtam, hogy önök míg én ágyhoz vagyok szegezve, 

fürdőre mentek. 

— Nem mulatni mentünk szólt közbe Irén, 

kire igen leverő volt az iíju szemrehányó hangja. 

Oh nem szemrehányásként mondom, bár 

jogom volna már ehez! 

— Joga van, ha ön ugy szeret bennünket, 

mint mink szeretjük önt, szólt Irén kire Papp lg-

nácz szemei oly édes vágygyal tapadtak, hogy a 

lány szinte maga is érezte, hogy az általa feltett 

késdésre az ifjúnak nem is kell felelni. 

— Maga is szeret Irén ? kérdé az ifjú oly hal-

kan, hogy hangja mint a lehelet olvadt el a légben. 

Vagy talán nem is mondta ezt Papp lgnácz csak 

a szemei tették fel azt a kérdést melyre Irén azon-

nal felelt. 

— Hát kétkedett ön ebben ? 

— Nem, soha! 

Nem, soha! Ezt mondá Papp lgnácz, ki azzal 

szökött meg hazulról, hogy megy a Herkules für-

dőbe, szemrehányást tenni a Bene családnak, s ha 

kiöntötte előttök lelke keserűségét, haragját, akkor 

megfordul s elmegy külföldre és nem jön vissza 

csendőrök tartotlák megszállva őrjáratok czirkáltak 

mindenfelé. A város nyugodt volt, semmi sem árulta 

el, hogy néhány perez múlva ott az igazságügyi 

palota közelében, a hajnal derengő fényénél a világ-

históriai esemény be fog következni. 

A kocsizőrgés mind hallhatóbbb lett, a menet 

megérkezett a guillotine közelébe. Caserio fegyveres 

őrök kőzött ült a kocsin. Reszketett, réveteg tekin-

tete megakadt a hatalmas faalkotmányon, melynek 

sötét vörös oszlopai között csillogott a kettős szürke 

bárd. 
Az u to l só p i l l ana t . 

A menet megérkezett. Caserio egyszerre halk 

sikoltásba tört ki. Mozdulatlanul ült a kocsiban s az 

őrök hiába nógatták, hogy lépjen le a kocsiról. De 

egyszerre össze szedte erejét és leszállt. 

A kocsitól négy-öt lépésnyire volt a guillotine. 

A segédek odaléptek mellé. Caserio intett, hogy 

szükségtelen. Pár lépést ment s ott állt a nyaktiló 

előtt. 

A segédeknek meg kellett tesziteniök ;eljes 

erejüket, hogy a guillotine egyetlen lépcsőjéhez vi-

gyék. A két vörös oszlop kőzött van a kerek nyak-

szor tó, a hová Caserio fejét elhelyezni kellett. 

Ellenkezett, a pribékek alig bírtak vele, erő-

szakkal vitték a czölöpig. S mikor oda csatolták — 

s már csak néhány másodpercz volt még, fuldokló 

hangon kiáltotta a csekély számú közönség felé: 

— Boszuljatok meg bajtársak, bátorság éljen 

az anarchia ! És ebben a pillanatban Deibler meg-

nyomta az oszlog oldalán levő gombot, magvillant 

a három mázsás bárd és Caserio feje messze gurult 

vérző törzsétől. 

Á fürészporral telt kosár fogta fel a lehullt 

fejet, balálra vált arczát, megtört szemeit elborította 

a sarga iafövény. 

— Bravó! — kiáltottak azok, a kik látták, 

hogy a guillottine bárdja alatt lehulott Caserió feje 1 

Helyi es vegyes hírek. 
(r.) — ¡Sima Ferencz Dorozs-

w á l l . Mint mar a minap jeleztük, Sima 
Ferencz országgyűlési képviselő beszámoló be-
számoló beszédét ma és holnap tartja meg 
dorozsmai valasztói előtt; és pedig ma (va-
sárnap) délután bent a városban, hétfőn dél-
előtt pedig a dorozsmai tanyák központját, 
képező kápolnánál. Sima Ferencz vasárnap 
a délután 1 órakor érkező vonattal megy 
Dorozsmára. Kíséretében lesznek: dr. Filó Ti-
hamér ügyvéd, és lapunk szerkesztősége ré-
széről Pintér Gyula. A beszámoló lefolyásá-
ról jövő számunkban részletesen referálunk. 

soha! S ime találkozik Benéékkel, meglátja a lányt, 

kinek egyenisege, lényenek egész varázsával uralja 

lelkét, s az a leány megszólal s Papp lgnácz azon-

nal vezekelni kész, amiért csak egy perezre is ma-

gához engedte férni a kételyt. 

— Nem kételkedtem soha! ismétlé az ifjú; 

da képzelje azt el, hogy micsoda kin szállta meg a 

lelkemet, mikor megtudtam, hogy önök e, minden 

bucsu szónélkül hagyták el a várost éppen akkor, 

u.ikor sorsom élet-halál között lebegett. 

— Dr. Balassa megnyugtatott bennünket, vette 

most át a szót Bene Tamás, hogy kataszrófától tar-

tam egyátalában nem lehet, csak akkor jöttünk, 

hogy nem bucsuzhattunk ez onnan volt, mert az 

orvosok azon véleményben voltak, hogy az rád iz-

gatólag hathat, mi felgyógyulásod csak késleltetné. 

— De hát hagyjuk ezt bátyám, hagyjuk. Együtt 

vagyunk s ez engem véghetetlenül boldoggá tesz. 

A kiszededt leves ezalatt megfagyott a tányér-

ban. S Benéné, ki legreálisabb gondolkozású volt a 

társaságban, minden feszélyezés nélkül vitte át a 

kérdést, hogy Papp lgnácz akar-e ebédelni. 

— Oh mindent akarok, mikor együtt vagyunk, 

szólt az ifjú s röktön helyet is foglalt az asztalnál 

és esdőleg nézett Irénre ki állva maradt. A lány 

megértette Papp Ignáczol s mellé ült. 

— Mily régen ültünk egymás mellett, szólt Irén. 

— Soha ilyen közel súgott vissza az ifjú. De 

ugy-e ezután igy lesz ? 

— Ha az Isten is ugy akarja, volt a válasz. 

— Ha mi ketten akarjuk. 

— Az isten hozzájárulása akkor is szükséges, 

felelt a lány, mire az ifjú arcza elkomorult. 

(Folytatás.) 
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(r.) — Erkölcsi elégtétel. Bizo-
nyára ismeretes olvasóink előtt az a hajsza, 
melyet lapunk ez idő szerinti felelős-szerkesz-
tője, Kovács Kálmán volt algyői lelkész el-
len, a Pallavicini uradalom néhány bérlőjé-; 
nek egyoldalú vádaskodása következtében in-
dítottak meg; s mely azzal végződött, hogy 
Kováts Kálmán nemcsak az algyői lelkész-
ségtől fosztatott meg, hanem az egyházmegye 
területén a papi funkcziók teljesítésétől is 
letiltatott midőn Csongrádra került; az 
a szerzetesrend pedig, melynek kötelékébe 
tartozott azért, mert vonakodott a rendházba 
visszatérni, akkor, midőn a rendtőli elbocsát-
tatását kérte, hogy papi jogaitól felfüggeszt-
hesse, kiközösítette. Kováts Kálmán azonban 
nem tűrte el szótlanul ezt a méltatlan ül-
dözést hanem ügyét Rómába apellálta. Rómá-
ban a »püspökök és szerzetesek szent congre-
gatiója" döntött immár az ügyben, és dek-
retuma a napokban leérkezett, a mely szerint 
Kováts Kálmán nemcsak áldozári jogaiba he-
lyeztetik vissza, hanem kívánságához képest 
egy évre szabadságoltatik a rendből, hogy 
ezen egy év lefolyása alatt magát valamely 
püspöki egyházmegyébe igy íelvetethesse, 
mi ha megtörténik, ugy most mái pápai en-
gedélylyel, a világi papok sorába lesz beik-
atható Ezzel tehát a dolog a lehető legked 
vezőbb megoldás stadiumába jutott, s igy 
Kováts Kálmán valószínűleg már rövid idő 
múlva visszatérhet szent hivatásához. 

(r.) — A „Sima és Társa" gőz-
malmának hirdetési rovatunkban közölt hir-
detésére e helyen is felhívjuk a közönség 
figyelmét. 

— E l t ű n t leány. Barát Juliánná 11 éves 

leány f. hó 17-én szüleitől nyomtalanul eltűnt. A 

leányka, már régebbi idő óta szélhüdésben szenvedett, 

valószínű tehát, hogy e betegség vett valahol rajta 

erőt és vagy elpusztult, vagy jószívű emberek ka-

rolták azóta valahol fel.. 

— Elvezet t t á rgyak . Két héttel ezelőtt, a 

piacJéren pár forinttal, 3 darab aranygyűrűvel ter-

terhelten, egy zsebkendőbe burkolt pénztárcza el-

veszett. A ki ezek felől szives útbaigazítással a rendőr-

kapitányságnál szolgálhat, annak a tulajdonos meg-

felelő jutalmat biztosit 

G a z d á l k o d ó u jonczbá l . A szentesi gaz 

dálkodó ifjúság folyó évi szeptember 16-án a Kass-

szálloda fényesen kivilágított termében, a szentesi 

Kossuth-szobor alap-javára az I-ső czigány zenekar 

közreműködése mellett zárt'iörü u j o n c z b á l a t 

rendez, melyre felhívjuk az érdeklődő gazdaközönség 

figyelmét. Belépti-díj személyenként 1 frt. Család-

jegy 2 frt 50 kr. Ezen mulatság minden évben igen 

jól szokott sikerülni, reméljük, hogy most sem fog 

a pártulás hiányában szenvedni. 

— K a t o n a i l óvásár lesz f. évi október 

11-én Szentesen, melyre előre is felhívjuk a lóte 

nyésztő közönség figyelmét. 

— J ó t é konyc z é l u bá l . Bese Lajos a kör 

vendéglőse, a leendő tűzoltó-egyesület javára jóté-

konyczélu polgári t á n c z m u l a t s á g o t rendez, 

mely f. hó 19-én, azaz ma vasárnap este tartja meg 

az I-ső 48-as körben, melyre felhívjuk az érdeklődő 

közönség figyelmét. 

* Egy u r i csa l ádná l egy vagy több gímná 

zista ellátást és lakást kaphat. A czim megtudható 

S t a r k Nándor könyvkereskedésében 

— Vásár . Szolnokon az őszi vásár f. hó 2-án 

és 3-án fog megtartatni. 

— Tűz a szomszédban . A napokban ad 
tunk csak hirt arról, hogy Szegváron két lakóház 
melléképületeivel teljesen leégett, és most ismét 
uiabbi tűzesetről értesít ottani levelozőnk. Folyó hó 
10 én reggel utryanis a Giba István örökösök házá-
nál gyulladt ki az istálló és a benne felhalmazott 
nagyobb mennyiségű szalma és egyébb gyulekony-
anyagokkal együtt teljesen elhamvadt. Hogy a ve-
szély ez alkalommal nagyobb mérveket nem öltött, 
a teljes szélcsendnek köszönhető. 

— Közgyű lés . Szegvár község képviselő 
testülete a jövő évre szerkesztett és összeállított 
költségvetés letárgyalása czéljából augusztus 28-án 
közgyűlést tart. Ez alkalommal — ugy tudjuk — 
több igen fontos ügy is szőnyegre kerül. 

— A b ű n b á n ó gonosztevő . Ügyvéd: Vé-
denczem nagy mértékben megérdemli az enyhítő 
körülmények tekintetbe vételét. Csak a fiókban levő 

V A R G A 
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4 frt 35 krt lopta el s érintetlenül hagyta a kézi-
táskát, melyben 200 frt volt. — A vádlott zokogás-
ban tör ki. Elnök: Vádlott bánja tettét? Vádlott: 4 , , , . 
Igen elnök ur! Nagyon bánom, hogy nem a 2000 vasarneiyi-utczaDan 
frtot vittem el. 

— Egy szép leány regénye. Igazán re-
génybe illő szerencsétlenségről beszélnek most Sza-
badkán. Volt ott egy szép divatárus leány Bacsics 
Júlia, ez azok közzé tartozott a kik szépségük da-
czára is elszenvedik a nyomor keserveit, de meg-
maradnak az erény utján. Végtére neki is akadt 
vőlegénye, egy derék szabómester. A szép leány 
nagybatyja azomban Peics József, nem jó szemmel 
nézte ezt a szerencsét; mert az ő családja félig a 
Juliska keresményéből élt. Mivel tehát a gonosz szivü 
nagybátyja mindenképpen megakarta hiúsítani ezt a 
frigyet; azért Juliska a napokban ott hagyta házát 
és más helyre költözött. A sz vtelen ember ekkor, 
hogy teljesen megkeserítse a leány életét, kisütötte 
reá, hogy tőle egy 40 krajczár értékű törülközőt el-
hozott, tehát ellopott. A törülközőt meg is találták 
a leány holmija között, mire az rémülten vallotta 
be, hogy : Igen a törülközőt én pakoltam el, de ezt 
csak tévedesből tettem. Ekkor Peics, lopás miatt pört 
indított unokahuga ellen s azt elitéltette. A szép 
leány nem volt képes elviselni e szégyent és a ha-
laiba menekült. Szépen elbúcsúzott egy levélben vő-
legényétől, megköszönte neki, hogy boldoggá akarta 
tenni, Isten oltalmába ajánlta őt és gyufaoldatból, 
kékkőből készült méreggel megmérgezte magát. Mire 
vőlegénye megtudta menyasszonya esetét, ez már 
akkor halott volt — kiszenvedett. Nagy részvét mel-
lett temették el a szép leányt; a gonosz szivü nagy 
bátyja ellen pedig városszerte óriási az elkeseredés. 

— Fenyőfa pap i r . Nemcsak tölgyfából 
miből, de már fenyőfából is készítenek papirt. A 
tenyőfa papír valóban egyik remeke lesz a haladásnak. 
Csak 12 óra kel hozzá s a kivágott fenyőfából olyan 
papirt készíthetnek a gyárban hogy este már erre 
nyomhatják az újságot. A fenyőfa papir főként mel-
lbetegeknek tesz majd jó szolgálatot; mert az olvasás 
élvezete mellett a fenyőillat élvezéset is igenybe 
vehetik. — A könyv és levéltárnokok se vágy-
nak igy majd fenyvesekbe; mert úgyis fenyőillattal 
tölti be ezután már a poros könyvektői s aktáktól 
helyiségeiket. A diákok is vágyni fognak könyveik 
közzé; mert hisz ők is szeretik a fenyves illatát. A 
fenyőfa papir tehát, nagyszerű dolgokat mivelhet 
még, — ha ugyan elég élvezetnek veszi még a vi-
lág a — fenyves illatát. 

Nyilttér. 
(C rovatban kOzlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk.) 

Nyilatkozat. 
Alulírott ezennel közhírré teszem, hogy nagy 

mérvű párbaj-mániában szenvedő Khatz Bhertalan 
bótos-segéd kihívását elfogadtam volna a minket meg-
illető fegyver-nemmel, én tűvel vagy ollóval, ő pedig 
tillinkóval, (fütyülővel), mellyel ezen egyén valószínű 
hogy nagy jártassággal bir. 

Szentesen, 1894. évi agusztus hó 18-án. 

Vass Mihály. 

férfi szabó. 

3. oldal 

Néh. Horváth István örökösei 
levő I I I . t. 37. sz. há-

zuknál, 2 utczai szoba, konyha és éléskam-
rából álló lakás és 5 részlet bökényi árterük 
haszonbérbe k i a d ó és különféle gazdasági 
eszközeik e l a d ó k . Értekezni lehet I I I . tized 

37. szám alatt. 

I M R E 
I. tized 21. számú h á z a igen kedvező fel-
tételek mellett e l a d ó . Alkut lehet tenni 
V a r g a Beniáminnal I. tízed 308. sz. alatt. 

A görög lelkész 
tőkei tanyaföldje haszonbérbe kiadó. Értekezni 
lehet a görög lelkészi hivatalban. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a tisztelt k u g l i z ó kö-

zönség becses tudomására hozni, hogy ma d. u. 
a „Szarvas*-hoz czimzett vendéglőben 

KI JC iL I - V E I I N> EA'YT 
rendezek : 1-ső nyeremény e g y d u p l a fe-
d e l ű r e m o n t o i r e z ü s t z s e b ó r a , 
2-ik nyeremény e g y ü v e g k o n y a k , a 
3-ik nyeremény 20 d r b. f i n o m s z i v a r . 

Szentes, 1894. aug. 19-én. 
Tisztelettel : 

Vannay Ferencz, 
vendéglős. 

Szülök figyelmébe« 
Egy, a központon lakó intelligens családhoz, 
két fiu, vagy leány tanuló, teljes ellátásra 

felvétetik. 

Polgár Mihály örököseinek 
I I . t. 144. számú és I I I . t. 579. sz. házuk 
e l a d ó , ugyanannak nagyhegyi 4 hold szőlő 
földjük és jaksori 160 hold és tüzkövesi 
19 hold szántó, ugyan ebben 3 hold szőlő 
és tehenesi 90 részlet földjük szabadkézből 
e l a d ó . Értekezni lehet I I I . t. 579. sz. alatt. 

Hirdetmény 
Biharmegyében, Vámosláz köszég határában, 
150 liolíl első osztályú löld, 1200 n sz 
ölével számítva, egy tagban eladó. Tudako-
zódhatni Micskén, Biharmegyt'ben S/ilágyi 
Kévénél a ki levélbeli megkeresésekre is 

szives felvilágosítást i yujt. 1 — 3 

I 

Elhaltak névsora. 
1894. augusztus 11-től augusztus 18-ig. 

Ibolya János, 61 éves, szívbetegség. — Fekete 

N. Juliánná, 9 éves, tüdővész. Szabó Juliánná, 

38 éves, tüdővész. — Puhanka Anna, 36 éves, tüdő- t 

vész. — Németh János, 44 éves, szívbetegség. —; 

Szőke László, 1 éves és 4 hónapos, tüdőhurut. —j 

Bimbó Imre, 3 hónapos, gyomor- és bélhurut. — 

Széli István, 3 hónapos, bélhurut. — Szűcs Anna, 

73 éves, aggkór. — Virágos Kiss Juliánná, 66 éves, 

gerincz-agysorvadás. — Füsti Molnár Eszter, 6 hó-

napos, bélhurut. — Gyuricza Szidónia, 1 éves, bél-

hurut. ~ Biró Már a, 40 éves, tüdőlob. — Deák 

József, 60 éves, szívbaj. 

Kalpagos Szabó Jánosnak 
kisháti 14 és fél részlet födje egy tagban, 
vagy részletenkint kedvező feltételek mellett 
eladó. Értekezni lehet I I I . t. 284. sz. alatt. 

Zsoldos Jánosnak 
kistőkei 17 hold földje haszobérbe kiadó, 
ugyan annak veresegyházon 2 bogj;i szal-
mája és tégla van eladó ; értekezni lehet I I I . 

t. 91. sz. alatt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Zs—a. Helyben. Legutóbbi versében sok szép 

gondolat van ugyan, de azért a kidolgozás fogya-] 
tékossága miatt ez is kózölhetlen. 

Algyőre . Felelős szerkesztőnk f. hó 20-án 
azaz hétfőn Szegeden lesz. A Hétválasztóba fog szállani. 

Kiadó föld és ház. 
V a r g a Beniámin lapistói 38 hold földje 

3 évre k i a d ó és I. tized 308. számú há-
zánál egy bolt helyiség, 2 padolt szoba mel-
léképületekkel együtt több évekre haszon-

bérbe k i a d ó . 

A „Belvárosi bank- és váltó-üzlet" 
HECHT SAMU, 

Budapest, Kossuth Lajos utcza 13. 

Sorsjegyeket, arany és ezüst pénzeket 
a h i v a t a l o s á r f o l y a m l a p szerint 

vesz és elad. 
Értékpapírokra csekély kamat mellett 

kölcsönöz. 
Tőzsdei megbízásokat kötésenként 

300 frt fedezett mellett elfogad. 
Törlesztéses kölcsönt ad birtokokra. 
1 f r t 5 0 k r . évi díjért s o r s o l á s i 

l a p o t küld. 
Igényvének minden húzáshoz kaphatók. 
1—5 „Belvárosi bank-is váltó-üzlet" 

Hecht Samu. 
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Pályázati hirdetmény. 
Sfentesr rendi tanácsú város közönsége 

tulajdonát képező tégla-égető telepén közke-
menczét és ehet szükségeltető gőztégla prést 
stb. óhajt felállítani oly módon, hogy az ösz-
szes berendezéshez kivántató gépezeteket 
vállalkozó tartozik saját költségén beszerezni 
és az építési költségeket is fedezni, ezzel 
szemben a város tégla anyag telepét vállal-
kozónak használatra át engedi és a város 
szükségletét képező tégla s fedélcserép stb. 
stb. épitési anyag szálitását váltakozónak 
biztosítja. 

Mindazon ajánlkozók, kik ily módon egy 
gőztégla-égető telep berendezésére vállalkozni 

62ENTESI LAP. 

óhajtanak, kéretnek kellőleg bélyegezett aján-
lataikat f. évi augusztus hó 30-ig Szentes r. 
tan. város polgármesteri hivatalához benyúj-
tani. 

A közelebbi feltételek alólirottnál, a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetők. 

Szentesen, 1894. évi julius hó 31-én. 
Novobáczky Győző, 

3V3. tanácsnok. 

Kovács Jánosnak 2V2 

II. tized 189. számú háza kedvező feltételek 
mellett eladó, ugyan ennek egy első osztályú 
nagy-nyomási földje örök áron eladó, 
vagy haszonbérbe is kiadó, értekezni lehet 

a fenti szám alatt a tulajdonossal. 

Elirlich Józsefnél 
több rendbeli lakás van kidadó. 184. számú 

ház I I I . tized. 2V3 

Zab eladású 
Neufeld és Purjesz kispiaczi magtárában jó 
minőségű urasági zab van eladó ; Ér-
tekezeni lehet a helyszínen: a kispiaczi 

magtárnál. 2V3 

A kiknek eladó szalmájuk van, 

j e l e n t k e z z e n e k : 

3V3 TANCZIK JÓZSEFNÉL. 

LISZT-RAKTÁR!!! 
SIMA F f B E N C Z és TÁRSA 

GŐZMALMÁNÁL 
NAGY LISZT-RAKTÁR RENDEZTETETT BE, 

HOL FINOM ÉS 

KENYÉR-LISZT, 
M I N D I G B Á R M I L Y M E N N Y I S É G B E N 

A « 0 1 

m 

K A P H A T Ó . 

Szentes, 1894. aug. 10. 

SIMA FERENCZ ÉS TÁRSA. 
Swntw, 1894. Nyomatott Sima Fwrtncs gyomajtóján. 




