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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova & lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Szerda, augusztus 22« 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közieménveket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasá rnap , szerdán és p é n t e k e n reggel . 

Egyes szám ára 5 kr. 

K6szerke«ztő én kiadó-tulajdonos: 

S I M A F E R E N C Z. 
Felelós-sserkesztó : 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

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

Csak igazat írjunk! 
(JP.) Arról az oldalról, a honnét meg-

szoktuk már a város és annak feje, a pol-
gármester ellen irányuló gyűlölködést, gáncsot, 
kötözködést, ráfogást, bántalmat, és minden 
rosszat, a mit az ellenséges indulat, a furfang 
és a kajánság az epébe mártott tollnak su-
galmazhat, — ismét nagyhangú támadást in-
téztek a városi hatóság ellen abból az alka-
lomból, hogy a közmunka-váltság befizetésére 
figyelmeztető felhívásokat szétküldte a városi 
adóhivatal. 

Régi elhatározásunkhoz hiven egyáltalá-
ban nem akarunk a túlsó táborral polemi-
zálni. Minthogy azonban a támadás hemzseg 
a mázsás valótlanságoktól és ferditésektől, a 
melyek alkalmasak és bizonyára arra is van-
nak számítva, hogy a közönséget tévedésbe 
ejtsék, pusztán a közönség tájékoztatása és 
felvilágosítása végett szükségesnek tartjuk el-
mondani a következőket: 

N e m i g a z az, hogy a közmunka ösz-
szeirás nem volt közszemlére kitéve. N e m 
i g a z az, hogy a váltságdijakat a tisztviselők 
önkényüleg állapították meg. N e m i g a z 
az, hogy a város nem készített közmunka-
költségvetést. 

% Ellenkezőleg a valóság az, hogy a kép-
viselőtestület még a f. évi január 15-én 6. 
szám a. kelt határozatával elintézte ezt az 
ügyet; és pedig akképen, hogy a közmunka 
összeírást elfogadta, annak közszemlére való 
kitételét elrendelte, s az tényleg a f. évi ja-
nuár 22-től számított 15 napig közszemlére 
ki is volt téve. Ugyanezen határozatában a 
váltság-dijakat is megállapította a képviselő-
testület. S ez a közgyűlési határozat jogerős. 
Végül maga a közmunka költségvetés is ké-
szen van, és közszemlére is ki volt téve. 

E szerint az az állítás, melyet a fentebb 
elsorolt valótlanságokra alapítottak, hogy 
tudniillik ebben az ügyben a városi tisztikar 
törvénytelenséget, önkénykedést és hatalmas-
kodást követett el, szintén nem egyéb, mint 
rosszhiszemű ráfogás és vakmerő füllentés; 
a melyet csak azért eszelt ki a pákulicz raf-
finéria, hogy alkalma legyen egy csomó go-
rombaságot fejéhez vagdosni a városi tiszti-
karnak ; no meg azért, hogy egy kis fegyelmi 
eljárással megfenyegethesse a gyengébb szí-
vűeket. 

Elhisszük, hogy a jó pákuliczok már 
nagyon éhesek egy kis ellenzéki emberhúsra, 
s különösen a polgármester volna nekik fö-
löttébb kívánatos csemege. 

De csak türtőztessék a mohóságukat, 
és keressenek maguknak másutt felfalni valót. 
Például, ha csakugyan olyan tisztviselőre fáj 
a becses foguk, a ki törvénytelenséget és 
önkénykedést szokott elkövetni: ajánljuk a 

figyelmükbe a többi pákulicz között a — sán-
dorfalvi jegyzőt, vagy akár a csongrádit. 

Hiszen Tallián Béla tisztelt főispán ur 
beköszöntője alkalmával ugy is azzal hival-
kodott, hogy ő minden f r ü s t ö k r e egy 
eleven jegyzőt szokott felfalatozni. S közei 
két évi főispánsága alatt alig vettük észre, 
hogy — f r ü s t ö k ö l t volna. 

Támadni különben támadhatják a pol-
gármestert, attól nem fog megfájulni az ő 
feje; csupán azt a jelszót ajánljuk a figyel-
mükbe, a melyet farizeusképpel annyiszor 
hangoztatnak, hogy: » c s a k i g a z a t Í r-
j u n k ! * 

Sima Ferenc beszámolója Dorozsmán. 
Mint előre is jeleztük, Sima Ferencz ország-

gyűlési képviselő, f. hó 19-én Dorozsmára érkezett, 

hogy beszámoló beszédét ottani választói előtt meg-

tartsa. 

A dorozsmai vasútállomásnál, nagy számú kül-

döttség élén, Dudás Béla pártelnök fogadta szives 

szavakkal a képviselőt, a ki a beszédre meleg han-

gon válaszolt. Azután egyenesen a függetlenségi és 

48-as kör helyiségéhez hajtatott, hol a körtagok egy-

begyűlve várták. Itt ismét az elnök tartott üdvözlő 

beszédet, mire a képviselő röviden válaszolva, kísé-

rőivel együtt szállásira : Czékus Ferencz vendégsze-

rető házához ment. 

Délután 4 órakor kezdődött a beszámoló be-

széd a piacztéren összesereglett nagyszámú közön-

ség előtt, melynek soraiban látható volt néhány no-

turius pákulicz is, a kik szerették volna ezt az al-

kalmat egy kis tüntetésre vagy zenebonára felhasz-

nálni. Tettek is rá némi kísérletet, de biz az csü-

törtököt mondott; mert a közönség az alattomos 

izgatásra nem hajtott. 

Pedig annyiban elég ügyesen volt kieszelve a 

heczcz, hogy nem Sima Ferencz ellen bujtogattak a 

népet, mert tudták, hogy azzal czélt nem érnek, ha-

nem a papjuk ellen akartak tüntetést rendezni, hogy 

igy kerülő uton zavarják meg a beszámoló-beszédet. 

Dorozsmán ugyanis nem régiben volt a pap válasz-

tás, amely Nagy Zakariás plébános győzelmével vég-

ződött. A nép egyrésze azonban nincs belenyugodva 

ebbe a választásba. A pákuliczok tehát ezt az elé-

gedetlenséget akarták kizsákmányolni; s fel hasz-

nálva azt a véletlent, hogy az uj plébános (akit, 

közbevetőleg legyen mondva, Sima Ferencz nem is 

ismert, s életében most találkozott vele először) 

ugyanazon vonattal érkezett Dorozsmára, a melyen 

a képviselő, és a vasútállomásnál csatlakozott a kí-

sérethez, — arra biztattak föl némelyeket, hogy a 

papválasztással való elégedetlenségüknek a beszá-

moló-beszéd alatt adjanak kifejezést 

Egy csoport asszony csakugyan a beszéd fo-

lyama alatt két izben is közbekiáltott, hogy: ,nem 

kell Nagy Zakar* ; sőt egy felbérelt ember, valami 

Komáromi Dénes nevü, hasonló közbekiáltással több 

izben próbálta megzavarni a beszédet; de miután 

Sima Ferencz megjegyezte, hogy neki a papválasz-

táshoz semmi köze, abba bele nem folyt és bele 

avatkozni nem is szándékozik, s Komáromi Dénest 

pedig megkínálta, hogy ha épen beszélhetnékje van, 

hát ne szűr alatt dohogjon, hanem álljon fel az 

emelvényre és mondja el a mondókáját, — a közbe-

szólók szépen elhallgattak, és a beszédet többé semmi 

sem zavarta meg. 

A beszámolóbeszéd körülbelől a kővetkezőket 

tartalmazta: 

„Az ujabb időben a képviselők már kezdik el-

hanyagolni azt a kötelességüket, hogy a politikai 

eseményekről és a saját eljárásukról választóiknak 

koronként beszámoljanak; mert ugy gondolkoznak, 

hogy a sajtó minden irányban kellő tájékozást nyújt 

a közönségnek. Ha valaki, ugy bizonyára ő joggal 

felmentve érezhetné magát ezen kötelessége alól; 

mert hiszen őróla és az ő tetteiről ugy is eleget be-

szélnek az ellenségei, ő azonban mindig őrömmel 

ragadja meg az alkalmat, hogy választóival érintkez-

hessen, s előttük a saját politikai magatartását 

élőszóval is megmagyarázza. Különösen most elmu-

laszthatlannak tartja ezt, mert ezen év folyama alatt 

nagy események történtek a politikai életben. 

Az ország figyelmét a kőtelező polgári házas-

ság kérdése foglalta el. Annak a szenvedélyes tusa-

kodásnak, annak a nagyszabású harcznak mely a 

parlamentben lefolyt — érezhető volt a hullámve-

rése a közönség minden rétegében. Nem annyira az 

ellenzék, mint inkább a kormány mindent elkövetett, 

hogy a közönséget mentől nagyobb izgatottságba 

hozza, s a békét és köznyugalmat feldúlja. 

Ez sajnálatos módon sikerült is a kormánynak, 

mert eljutottunk oda, hogy ez az ország, a melyet 

eddig nemzetiségek szerint igyekeztek széttépni a hon-

árulók, ma már vallásfelekezetek szerint is szét van 

tagolva. 

ő a maga részéről nem szavazta meg a köte-

lező polgári házasságot; nem azért, mintha azt elvi-

leg perhorreszkálná, hanem egyéb okokból. Nem 

szavazta meg először azért, mivel megválasztatása 

alkalmával ezt a kérdést program iájában nem is 

érintette. Igaz, hogy a függetlenségi és 48-as párt 

általános programmjában mint egyik kitűzött czél, 

ez is bent foglaltatik ; de felfogása szerint ez nem 

sarkalatos pontja a programmnak. Csak olyan, mint 

a mentén a sujtás; már pedig mig menténk nincs, 

addig felesleges bevásárolni a sujtást. A mi prog-

rammunknak a súlypontja : Magyarország önállósága 

és függetlensége; a mig ezt el nem érjük, addig 

czifraságok után ne kapkodjunk. Azt mindnyájan 

tudjuk, hogy áltami önállóságunknak és független-

ségünknek a legfőbb akadálya a közősügyes kormány ; 

minden erőnket arra kell tehát összpontosítanunk, 

hogy ezt a kormányt megbuktassuk. Az események 

már oda fejlődtek a minap, hogy a kormány és 

pártja bukása kikerülhetetlennek látszott. S mikor 

már a csőd szélére jutottak, akkor végső kísérlet-

képen egy élelmes fogáshoz nyúltak: kisajátították 

a függetlenségi és 48-as párt programmjából a pol-

gári házasság eszméjét. Számítottak rá, hogy ezzel 

sikerül a párt egy részét tőrbe csalni, félrevezetni ; 

ez a számításuk be is vált, mert pártunk egy 

része csakugyau lemondott a sujtásért a mentéről, 

és támogatása által segített megmenteni az ingadozó 

kormányt. Szóló nem követte ezt a politikát; mert 

véleménye szerint az ellenzéknek nem feladata a 

kormány megfeneklett szekerét a kátyúból kihúzni. 

Különben is abban a nézetben van, hogy Magyar-

ország viszonyai még nem alkalmasak a polgári 

hazasságra; s vannak nekünk ennél sokkal égetőbb 

bajaink, a melyek sürgős orvoslást igényelnek. 

Ott van például a nemzetiségi kérdés. Oláh, 

tót, rácz, szász agyarkodik reánk, s napról-napra 

vakmerőbb támadásokat intéz államiságunk ellen. 

Ez egyik legégetőbb veszedelmünk; mert tulajdon-

képpen arról van ;tten szó, hogy ki legyen az ur 

ebben az országban ; ámde a kormány nem törődik 

ezzel a dologgal, neki előbbre való az, hogy ne a 
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pap, hanem a jegyző kösse meg a házasságot. Pedig 

sokkal üdvősebb volna, ha a polgári házasság helyet} 

magyar iskolákat állitana fel a nemzetiségi vidéke-

ken, eltörölné a nemzetiségi törvényt, és erős kézzel 

magyarrá tenné Magyarországot. 

Szóló ezután áttért azoknak a bajoknak fejte-

getésére, a melyek a közős vámterületből kifolyólag 

sújtják a földmives és iparos osztályt; s kimutatta, 

hogy a mai kormányrendszer kikerülhetetlenül tönkre-

teszi az országot, s a megsemmisüléstől csak az óv-

hat meg bennünket, ha a függetlenségi és 48-as párt 

jut többségre. 

A beszámoló befejezése után felhangzott viha-

ros éljenzés bizonyította, hogy hasztalan a pákuli-

czoknak minden erőlködése, Dorozsma népét a Sima 

Ferencz zázlója alól eltántorítani nem lehet, mert e 

zászló iránt a lelkes ragaszkodás ma se kisebb a 

dorozsmaiak szivében, mint a híres hármas-választás 

idejében volt. 

Este kitűnően sikerült bankett volt a beszámoló 

képviselő tiszteletére, melyen Dudás Béla pártelnök, 

Nagy Zakariás plébános és Sima Ferencz mondtak 

lelkes pohárköszöntőket. 

Másnap — augusztus 20-án — a dorozsmai 

tanyák között lévő kápolnánál tartotta meg beszá-

moló beszédet Sima Ferencz, mintegy 3000 főből 

álló hallgatóság előtt. 

Előbb a kápolnában nagy mise volt, melynek 

végeztével az uj plébános beköszöntő predikácziót 

tartott a szabad ég alatt. Nyomban az isteni tisztelet 

után Sima Fezencz lépett a szószékre. 

Azok a pákuliczok, a kik vasárnap délután 

bent a városban megpróbálták megzavarni a b.szá-

lót, itt is megjelentek ujabb kísérletet tenni. Itt 

azonban még nagyobb kudarczot vallottak. 

Mindjárt a beszéd elején közbekiáltott az egyik 

pákulicz, hogy: ,Ez mind jól van, de Nagy Zakar 

nem kell !* Ezzel aztán a fejére idézte a zivatart a 

kötözködő pákulicz. Sima ugyanis nem tért ki a 

papválasztás kérdése elöl; hanem elmondta, ho^y ő 

a maga részéről ugyan nem avatkozott a papválasz-

tásba, neki nem volt jelöltje az uj plébános, s igy 

a lefolyt választásnál sem jobbra sam balra érde-

kelve nem volt, de annyit lát és tapasztal, hogy akik 

az uj plébános ellen irányuló hajszát vezetik, nem 

a függetlenségi és 48-as párt tagjai, hanem ellen-

kezőleg épen azok, akik minden választásnál a zse-

bük érdekeit hajhászszák; a kiket ott láttunk osz-

tozkodni a Lévai ezres és százas bankóin, s akikről 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Mikor virradni kezdett. 

1894. aug. 20. 

Tíz teljes hónap küzdelme után fölöttem is 
virradni kezdett tehát. Az átélt sok megaláztatás, 
üldöztetes és keserű óra, egy nehéz bár, de mégis 
édes álomnak tünt fel most már s én még egyszer 
utrakeltem, hogy szerzetes testvéreim körében, fel-
emelt fővel, talán utoljára jelenjek meg Szent Ist-
ván király napján Szegeden. 

Elgondolkoztam ez utamban a felett, mily 
szép igazság is rejlik abban a bölcsészeti alap elv-
ben, hogy: minden jónak csirája a rosszban van 
elrejtve. 

Ha nem üldöznek, ha részint a kenyér-irigy-
ség, részint azok gyávasága, a kik csakis alattomban 
merték velem szemben felvenni a harczot s részint 
azok nemtelen bosszúja a kikkel szemben betudtam 
igazolni, hogy sokkal kedvesebb nekem az igazság 
védelme mellett a koldus kenyér, mint a jólét ké-
nyelme, az igaztalan ügy .védelmében, nem üldöz, ha 
az én ügyemben óriási mérvben s gazul félrevezetett 
igazság előtt gyáván meghajtom fejemet ; ha nem 
küzdők, mindenek feláldozása mellett is azért a puszta 
czélért, hogy magyar hazám földjében egykor mint 
minden megbélyegzestől ment ember szállhassak 
sirba; ugy ma nemcsak magam előtt volnék érték-
telen ember, de talán arra sem nyílik alkalmam 
soha, hogy dicsősséges multu szerzetes rendem ke-
beléből a világi papok sorába tényleg átlépjek. 

Lám, hogy örökre, és visszavonhatlanul meg-
maradt enyémnek az a tér, a melyre epedve vágyott 
szivem lelkesültsége; hogy örökre ki van zárva le-
hetősége annak, hogy egy oly becsületes működés 
után, mint a minőt Algyőn végeztem, velem szem-
ben most már, az egyes oly emberek, a kik érezik, 
hogy azon a téren a hol én ott vagyok, ők csakis 
ugy lehetnek vezérek, ha én félrevonulok, az eddigi-
hez hasonlóan bánhassanak el; mindezt illetve 
mindezek lehetetlenitését és sorsom jobbrafordultát 
csakis erkölcsi halálomat szomjazó ellenségeim, go-
nosz akaratának köszönhetem. 

SZENTESI LAP. 

általában tudva van, hogy mindig és mindenütt csak 

a konczot lesik. Óva inti tehát a közönséget, hogy 

az ilyen emberek fondorkodására ne hajtson, mert 

ezek csak azért szokták csinálni a zavarost, hogy 

halászhassanak benne. 

Hogy mennyire a fején találta a szeget ez a 

megjegyzés, bizonyítja az, hogy a közönség méltat-

lankodása elementáris erővel tört ki az ott som-

polygó pákuliczok ellen; ugy lehurrogatták őket, 

hogy piszszenni se mertek többé. 

Sima Ferencz aztán megmagyarázta a népnek, 

hogy az egyházközségi ügyben mennyire félre ve-

zetik őket a pákuliczok. Arról értesült ugyanis — 

úgymond — hogy azt a jelszót adták ki, hogy az 

egyházi tisztviselők válnsztását ki kell venni a községi 

képviselőtestület kezéből, és egyháztanácsot kell szer-

vezni, s arra bizni a választásokat. Hát ezzel az 

orvossággal nem gyógyitják meg & bajt. Mert kivenni 

az egyik 40 ember kezéből a jogot és átadni a má-

sik 40 embernek, azzal ugyan nincs biztositva a nép 

akaratának érvényesítése ; hiszen az az egyháztanács 

ép ugy választhat a nép tetszése ellenére, a mint 

teszi azt esetleg a képviselőtestület. Hanem ha azt 

akarják elérni, hogy az egyházi tisztviselők válasz-

tásánál az egész közönség akarata érvényesüljön, 

akkor ne egyháztanácsot szervezzenek — a melynek 

ilyen helyen, ahol egy és ugyanazon vallásfelekezet-

hez tartozik az egész lakosság, semmi gyakorlati 

értéke nincs — inkább arra törekedjenek, hogy a 

választási jog az egész nép egyetemére szálljon át, 

hogy a pap vagy a kántor választásában minden 

adófizető részt vehessen 

Ezen — tetszéssel fogadott fejtegetés után át-

tért a szónok annak taglalására, hogy miért nem 

szavazta meg a polgári házasságot Röviden, de 

élénk és találó szinekkel ecsetelte azt a takt kát, 

melyet a kormány ennek az alárendelt értékű 

kérdésnek az előtérbe állitasával követett; ki-

fejtette, hogy ezzel a ma nőverrel csak a függet-

lenségi törekvéseket akarták háttérbe szorítani, s 

bevinni egyúttal a függetlenségi és 48-as pártba az 

egyenetlenség és visszavonás üszkét. Kifejtette, hogy 

mekkora humbug a polgári házasságot ugy ünne-

peim, mert a magyar állameszme konszolidácziójá-

nak egyik fontos eszközét; mert hiszen sem az oláh 

sem a tót nem lesz azzal jobb magyar hazafi, hogy 

a pap helyett a jegyző előtt lesz köteles házasságra 

lépni, sőt ezzel épen egy uj és hatásos fegyvert 

szolgáltatnak az izgatásra a magyarfaló idegen pap-

Az ő általok ellenem intézett halálos csapás-
ban tehát az en szebb jövendőm csirája volt elrejtve. 

Útközben, elvitt gondolatom sebes szárnya 
Algyőre is, a hol ifjú évein boldog világa, egy becsü-
lettel betöltött hivatásban tünt le, a hol testvéremet 
tekinthetem minden egyes emberben, a hol szívemi 
vágya, annyiszor epedett e jó nép boldogságáért és 
hová örök emlékkel füz az a kis temető, a melyben 
édes nővérem örök álmát alusza. S mily boldog vol-
tam, midőn a robogó vonatból újból megláthattam 
azt a kis templomot, a melyből majdnem erőszak-
kal űztek ki egykor és a melynek oltára zsámolyá-
nál én annyiszor és annyiszor imádkoztam édes 
magyar hazámért, a melyért annyit és annyit fárad-
tam, jöttem, mentem, hóban, vízben, sárban egy-
aránt, hogy eltüntethessem belőle a nyomor s ;iz 
elhagyatottság képét. 

A szeretett lángja őrökre ég, ha azt a becsü-
let gyújtja lángra. Ez is nagy igazság! Az üldözte-
tésben porig aláztattam már meg, azt hitte min-
denki, hogy ügyem fölött megkondult a halálharang 
s én csakis vezeklés utján lehetek az Egyház sze-
mében rehabilitálva. Gsüggedéseimben magam is ezt 
reméltem már, hisz ezt mutatta a rideg való, ezt 
minden, minden mi körültem vala. Csak egykori 
kedves hiveim szeretete nem tudta elhinni ezt s 
ezek lángszeretete volt az még csakis a mely lángra 
tudta gyújtani olykor-olykor szivemben azt a reményt, 
hogy: hiszen az igaz ügynek elveszni nem lehet. 

Midőn ott állott meg tehát a vonat, annál az 
állomásnál, a melynek minden tája, minden talp-
alatnyi földje, igen, minden de minden porszeme is 
régi ismerősöm, Algyőn, könny tolult szemembe, hisz 
akkor is innen indultam el, midőn a Golgotha út-
jára léptem. 

De minő külőmbség! Akkor könnyező hiveim 
sóhajai, ma a boldog örömtől sugárzó arczu egykori 
hiveim üdvözlései között megyek tovább. 

Elkísértek utamban akkor js messze, el-
kísértek czélomig most is, hisz az elsők ők akartak 
lenn-, kik a római dekretumot látva velem örvend-
hessenek. 

Megkaptam eredetiben azt is. Egykori szerzetem 
nemeslelkü főnöke tudatta velem, hogy az előirt 
ünnepélyes szertartások elvégzése után kaphatom 
azt csak meg. 
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ság kezébe ; s azonfelül még a tiszta magyar nép 

között is felköltik a felekezeti békétlenséget. 

Beszéde további folyamában utalt a szónok a 

kormány jövő terveire, melyeket most már, mi-

dőn az egyházpolitikai harczban elért siker megerő-

sítette poziczióját, könnyebben fog megvalósíthatni, 

ilyen veszélyes terve például a kormánynak a köz-

igazgatás államosítása. Ezzel kiakarja a nép kezéből 

ragadni a tisztviselők választásának jogát; mert azt 

akarja törvénybe igtatni hogy a tisztviselőket a kor-

mány nevezze ki. Hát — úgymond — ha önöknek most 

az is fájdalmasan esik, hogy a papot nem a nép, hanem a 

képviselőtestület választotta; mennyivel inkább zo-

kon vennék azt ba például a birót jegyzőt nem 

választanák, hanem a kormány nevezné ki a nép 

nyakára. 

Ily fontos jogot valóságos bűn volna épen arra 

a kormányra bizni, a mely annyiszor bebizonyította, 

hogy nem képes, vagy nem akar együtt érezni a 

nemzettel, hanem rabszolga alázatossággal hajtja 

meg fejét "Bécs előtt. 

íme, ott volt legközelebb a nemzet mérhetet-

len gyásza legnagyobb fiának halála fölött. Soha, 

mióta ez az ország áll, a nemzeti gyász még oly 

impozáns módon nem nyilatkozott meg mint an-

nál a ravatalnál, melyen nemzeti bálványunk kihűlt 

tetemei nyugodtak. A szó szoros értelmében az 

egész nemzet állotta körül nagy halottunk sírját, 

hogy annak hantjait kiomló könnyével öntözze. 

Gyászoltunk, sirtunk mindnyájan, pártkülönbség 

nélkül; csak a magyar király nem osztozott gyá-

szunkban, csak ő nem érezte fájdalmunkat; mert 

tanácsosai elzárták szivét népének nagy bánata elől. 

Pedig ez a nemzet törhetetlen hűséggel és hagyo-

mányos szeretettel viseltetik fejedelme iránt; osztozik 

örömében, részt vesz szomorúságában, s midőn az 

a nagy csapás érte, hogy szivének legdrágább kincse, 

egyetlen fia tragikus véget ért, a magyar nemzet 

könye összevegyült az atya és uralkodó könyével. 

Vajon ez a nemzet nem érdemelte volna é meg, 

hogy nagy gyászában — legalább külsőleg — ki-

rálya is részt vegyen ; és vajon hiven teljesítették é 

kötelességüket a király tanácsosa:, midőn őt erre 

figyelmeztetni elmulasztották ? De nemcsak ezt a 

mulasztást követték el. Hanem elkövették azt a 

megbocsáthatatlan bünt hogy még maguk is elzár-

kóztak a nemzeti gyász elől. A Kossuth Lajos teme-

tésén hiányzott a magyar kormány és el voltak tiltva 

a részvételtől az összes állami tisztviselő is; mert 

Csakhamar megkondult tehát a szegedi monostor 
capitularis csengője, a melynek erőteljes hangja, ün-
nepélyesen törött meg a sok százados kolostor hosszú 
folyosóinak viszhangjában s volt szerzetes paptár-
saim imára gyűltek össze ; mert e közben helyezhet-
tem vissza áldozári jogaimba. 

Én, volt paptársaim között helyezkedtem el, ők 
két sorban mellettem. Ünnepélyesen hangzottak el 
azima igéi,miremegadta nekemarend egyik kiérdemült 
kormánytanácsosa az absolutiót, minek végével for-
naliter is felemeltettem abból, a mibe üldözőim bosz-
szuja juttatott — a kiközösítésből. 

Majd átadta egykori rendem főnöke a római 
dekretumot s én felemelt fővel, büszke homlokkal 
mondhatom újból testvéreimnek azokat, a kiket 8 
év előtt az oltár tett édes testvéreimmé. 

Soha boldogabb nem voltam mint akkor, midőn 
mint rehabilitált pap fogtam kezet testvéreimmel s 
ők szerencse kivánataikkal kisértek el jóbarátaim-
hoz, a kik azután a boldogság tiszta érzetével mond-
ták újból íme, a mi papunk ! 

Ma újból az vagyok, aki voltam: az oltár 
szolgája. Egy változott csak meg és ez helyzetem ; 
mi ha teljesen boldogító lesz, ezt csakis ellenfeleim 
gonoszságának fogom köszönni. 

* • 
* 

Nyolcz hó előtt azt hittem, hogy őrökre letűnt 
jövőm szerencse csillaga, ma még fényesebbnek lá-
tom azt; mert magam tudom magamról, hogy a 
küzdelmek között férfi tudtam lenni a csapások alatt. 

Sorsom csak a csongrádmegyei ellenzék férfiai-
nak sorsa volt, de valamint a végsőkig hajszolt 
ügyemet nem engedte elveszni az Ég. ugy Gson-
grádmegye ellenzékének küzdelmeit is megfogja ko-
szorúzni a jövő 

Fölöttem elkezdett virradni, virradni fog küz-
delmeink fölött is tehát, mert minden becsületes 
ügynek, ha sokára is de győzelem a vége. 

S ennek a közelgő győzelemnek üdvözlését lát-
tam én abban a lelkes tüntetésben, a melyet Algyő 
népe, Szent István király nap estéjen ügyem mel-
lett az algyői vasúti állomásnál rögtönzött. 

Kováts Kálmán. 
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tartottak tőle, hogy zokon veszik Bécsben, ha a leg- húzott esernyővel fedte el és ugy számított, hogy — Megbo lyga to t t birok. Jellemző esetet 
nagyobb magyar koporsójánál a magyar állam hiva- m o s^ ^á r jól van minden. Pedig dehogy! Jól hu- tudatnak Kassáról, hol még a sirban sem hagytak 
talos képviselői lerójják a kegyelet adóját z o t t u&yan a k é t PeJJ eSY darabig, egyszer azonban nyugtot a holtaknak. A kassai régi temető közelé-

T1 „ i - n i ± , , , , akkorát villámlott az ég, hogy az egész világot tűzbe ben levő .Hlénik« nevü katonai gyakorlótérre vezető 
Ilyen nemzetietlen, ilyen gyáva kormányt a bu- l á u á k m e g a k o c s i r ó l i s A v i l l á m l e c s a p o f t é s a lo_ u t u g y a n i S i s z ü k n e k bizonyulván, a katonai ható-

gen kivül mi baja sem esett, 

Több v igyázatot a h ú s v á g ó k r a ! Teg-

nap délelőtt Kuti Erzsébet emelt panaszt Kelenczés 

György ellen, a ki pár hét előtt azt a törvénytelen 

dolgot cselekedte meg, hogy egy juhot minden ható-

sági engedély nélkül vágott le s azt ki is mérte. 

Kuti Erzsébet vett ebből a húsból és meg is főzte, 

főzésközben azonban egy csont megszúrta az ujját 

és ekkor vérmérgezést kapott. Kuti Erzsébet mit sem 

sejtvén a dolog veszélyes voltáről, csak akkor jelent-

kezett már orvosnál midőn kezein a tarjagosság ki-

ütött. A vármegyei főorvos a vérmérgezést konsta-

tálta, a mi onnan magyarázható meg, hogy a levá-

gott juh lépfenés betegségben lehetett. Mindenesetre 

üdvös volna, ha a hatóság egyszer s mindenkorra 

megtagadná az engedélyt a kényszervágókkal szem-

ben ; mert csakis ezeknél adhatja elő magát az, hogy 

beteg jószágot vágnak le. Kuti Erzsébet gyógykeze-

lése pedig sokáig elhúzódhat. 

— B i t angságban . A városi bitangakolhan 

egy bárány, egy lud és egy sertés van, tulajdonosa 

a rkapitányság utján átveheti. 

— Tu la jdonos kerestet ik . A rendőrkapi-

tányságnál külömbféle összegű talált pénzek és tar-

gyak vannak letéteményezve. A tulajdonos kellő 

igazolás mellett megkaphatja őket. 

— D u h a j k o d ó u r ak . Szörnyű jó dolguk 
lehet a Karolyi uradalom írnokainak: mert ugyan-

ban elhalgattuk, a tegnep déli dolgot azonban már 
ak a jóizlés 

tetlenség Racz András b ró ugyanis midőn tegnap 
délben hazafelé ment, Szegváron tigyelmeimeztette 
az egyik berúgott irnok urat, hogy vigyázzanak, ne-
hogy a multheti botrányt megint megcselekedjék. 
Erre a kintlevő ur, kihivta a vendéglőből társait és 
a biró után rohantak, s azt a hadnagyi ruhaban 
levő Boldizsár fcándor urad. irnok kardjával akarta 
fejbe vem, Klein tompaháti és Gölneczki úsztató 
majori Írnokok pedig botrányos kiabálások között 

kástól megmenteni több a vétekn 1, valóságos poli-

tikai hiba; s ez is egy ok volt arra, hogy szóló a 

kormánymentés munkájában részt ne vegyen. 

A beszéd zárszavait, midőn a szónok arról biz-

tosította választóit, hogy a függetlenség nagy esz-

méjéhez egész életén át hü marad és zászlóját cser 

ben nem hagyja soha — lelkes éljenzés kisérte; 

mely újra felhangzott, midőn a távozó képviselő ko-

csira szállott, hogy kísérőivel együtt egyik hívének 

Czékus Istvánnak a kápolnához körei fekvő tanyá-

jára hajtasson, a hol a szives házigazda magyaros 

vendégszeretettel fogadta a társaságot. P. 

Hely i és vegyes hírek. 
— E l ő m u n k á l a t i engedély . Lapunk fő-

szerkesztőjének, Sima Ferencz országgyűlési képvi-

selőnek, a Hódmező-Vásárhelytől Földeák érintésével 

Makóig vezetendő gőzmozdonyu, helyiérdekű vasút-

vonalra a kereskedelemügyi miniszter megadta az 

előmunkálati engedélyt. — Ennek a vonal-résznek 

eddig Zsilinszky Mihály és Stammer Sándor voltak 

a concessionariusai, mivel azonban ők, a kikötött 

időn belül nem kezdték meg a munkát, igy ezt a 

jogot most a miniszter lapunk főszerkesztőjére ruházta. 

— Puszta-Péteri község lakosai f. 
hó 20-án a t e l e p ü l é s ügyében igen lá-
togatott n é p g y ű l é s t tartottak, melyen 
lapunk is képviselve volt. A gyűlés lefolyá-
sáról szóló s érdekes részleteket tartalmazó _ w v . _ 
tudósításunkat azonban — sajnálatunkra —¡csak kiakarjak mutatni, hogy ki a legény a csardá-

tér hiánya miatt kénytelenek voltunk ezúttal ban- M a r a mult héten megcselekedtek ezek a most 
. . . - t\ -m * * iv- i n n szobán torgó urak egy gyenge kis botrányt ezt azon-
kihagyni. De jövő számunkban okvetlenül b a n e l h a J g J l t u k | a te*gnep déli dolgot azonban maj 
hozni fogjuk. |elhallgatnunk csak a joizlés szempontjából is iehe-

— Nekro log . Pap Ödön, Gsany község jegy-

zője, ki már hosszabb idő óta ágyban sínylődő be-

teg volt, f. hó 20-án reggel 2 órakor a budapesti 

Szent István kórházban meghalt. Nyugodjék békében. 

— Hogyan cs i ná l j ák a soc ia l i smust ? 

Algyő népe a mentesített földeken eddig mintegy 

300 holdon volt felese a Pallavicini uradalomnak. 

A nemes (?) és fennkelt szellemű, urad. vezetőség 

azonban most már ezt is elvette értesülésünk szerint 

a szegény és erre csakugyan ráutalt néptől, hogy 

valami Neumann nevü nagybérlőnek és a Basa ins-

pektor vejének adhassa oda haszonbérbe. Istenem 1 

De szép dolog is Basa vejének, sógorának vagy fiá-

nak lenni, ámde csakis Csongrád vári negyében. No 

de majd lesz ez még másként is. 

— Az a lgyő iek tüntetése . Lapunk felelős 

szerkesztője Sz.-István napján Szegedre utazott. 

Az algyőiek a mint tudomást vettek erről, csa-

patostól vonultak ki este az állomáshoz, hogy 

átutazó egykori lelkészüket, ügye szerencsés befejezte 

alkalmából üdvözöljék, a több száz főre tehető tö-

meg zajos éljenzéssel fogadta a beérkező vonaton 

felelős szerkesztőnket, a kit egy 6 tagból álló kül-

döttség egész Hm.-Vásárhelyig elkísért. 

— I d ő j á r á s u n k . Már már Illés próféta után 

sóhajtoztunk, a ki egy kis esőt nyerne ki nekünk az 

Egektől akkor, midőn vasárnap délelőtt szép borulás 

keletkezett és oly hatalmas esőt kaptunk, a milyent 

ha egy hóval előbb kaphattunk volna, hát az egész 

elpusztult kukoricza termésünk megmaradt volna. 

Igy azonban, ha nekünk nem is sokat használt ez 

az eső, a Hm.-Vásárhely és Algyő környéken levő 

lapályos földeken, mégis sok jót tett ez az eső 

mert ott még elég zöld a kukoricza termés 

— Y i zbe esett. Majdnem végzetes szeren-

csétlenség történt f. hó 20 án a szentesi rév-

nél. Az ott állomásozó buzaszállitó hajóról ugyanis 

egyik alkalmazottnak kisfia, a jelzett nap délután-

ján játszás közbe leesett és a vizben elmerült. A 

szerencsétlenségre röktön vízbe ugrott egyik matróz, 

a ki rövid pár perez után kimentette a fuldoklót. 

Az a szerencse, hogy a hajó alá nem sodorta a kis 

fiút a viz. 

— V i l l ámcsapás Szentesen. A vasárnapi 
eső nemcsak a kunszentmártoni vásárt zavarta meg, 
de Kállai János polgártár unk számitását is. Az alsó 
csordajáráson levő bérletéről tért haza polgártársunk 
midőn őt is utóiérte az eső. Sebaj! Gondolta magá-
ban, van még ponyva a kocsin és sátort csinált 
belőle. Igen ám, de a sátor szellős volt, bedugta 
tehát a hátsó részt szalmával az elsőt pedig a fel-

vak egyikét érte, a mely rögtön kiszenvedett, a ko- ság elrendelte annak kiszélesítését. A munkálatokat 
csín ülőknek azonban és a másik lónak, az ijjedsé- a katonák már megkezdték. Időközben egészen uj 

sírokra bukkantak s az azokban talált hullákat itt-
ott heverni hagyták, ugy hogy az árra járókelők 
hol gyermekeiket, hol atyjukat ismerték fel a szana-
szét heverő holtakban. Az egész történetben a leg-
szomorúbb az, hogy a kassai hatóság megengedte a 
sírok megbolygatását, mikor még csak 8 éve annak 
hogy oda nem temetnek, holott törvényszerint csakis 
30 év után szabad a sírokat megbolygatni. A má-
sik jellemző dolog pedig az, hogy a hatóság, ha 
már a még hátra levő 22 évet nem vette figyelembe, 
legalább azt rendelte volna el hogy a holtakat gyűjt-
sék össze és hozzátartozóik hozzájárulásával ássák 
el. Elképzelhető, hogy egyeseket, mennyire elkeserí-
tett a hatóság e rettenetes kegyetlensége. 

— A bánya m u n k á s sorsa. E napokban 
ment le először a föld alá, a bánya mélyébe Böröcz 
István szászvári (Baranya m) bányamunkás. A szi-
vattyu-gépnél dolgozott egy géplakatossal. Elvégez-
ték a rendes napi munkát, a lakatos szerencsésen 
fel is jött a föld szinére a sötét bányából. De Bö-
röcz odaveszett. Valószínűleg szerszámait akarta fel-
emelni, mikor megcsúszott és beleesett a bányavízbe, 
hol megfúlt. Tegnap temették el nagy részvét mel-
lett. Fiatal felesége siratja, kit csak 4 hó előtt vett 
el. Az ilyen munkások sorsa kiált segélyért igazán; 
mert ezek az életveszélyes munkát végző szegény 
emberek naponként 40 —50 krajczárnál többet nem 
igen keresnek, noha, miként Böröcz esete is igazolja 
örökös földalatti munkájok, sok veszélylyel jár. Ha 
tehát ezek kiáltanak segélyért az még érthető, a 
mi munkásainknak sorsa azonban ezekéhez képest, 
nagyon is kielégítő. 

— H a te ugy, ón is ugy. Baselben egy 
munkás bement egy sörcsarnokba és 15 fillérért egy 
pohár sört ivott. A korcsmárosné fizetés alkalmával 
a munkásnak a 20 filléresből nem adott vissza 5-öt, 
hanem helyette egy kitűnő szivart tett az asztalra. 
A munkás hiába bizonyozta, hogy ő nem tanul meg 
dohányozni a szivar kedvéért, az 5 fillért nem kapta 
vissza. Másnap tehát újra bement a sörházba s 
fizetéskor 10 fihért meg egy téglát tett az asztalra. 
A korcsmárosné hiába kapaczitálta, nem kaphatta 
meg az 5 fillért. A biró pedig ugy itélt, hogy ha a 
korcsmárosnénak joga van 5 fillér helyett szivart 
adni vissza, a munkásnak joga van szintén 5 fillér 
helyett téglával fizetni. 

— Menyasszony kereső herczeg. Azt 
mellen ragadták, és hogy a megtaszigálásokon kívül d o l n á a z ^ h

 J
 a z o k n a k a l ü n d é r m f s ' é knek 

mas dolog is nem történt az csakis a biró es kise- a k o r s z a k B t a melyekben hetedhét országon kerestek dolog 
rője higgadtságának lehet köszönni. Az esetről ugy 
a hadtestparancsnokságot mint a járásbíróságot ér-
tesíteni fogják. Valóban különös dolog, hogy intel-
ligens emberek, pláne hadnagyi íuhában, ilyen dol-
gokat csinálnak. Bizony bizony az ilyen dolog, nem 
válik becsületére senkinek. 

— B á l és verekedés. Az igaz, hogy a 

csongrádi bucsu bál és verekedés nélkül egyik esz-

tendőben sem múlhat el. Az idén is bőven kijutott 

mind a kettőből. Volt bál a .Polgári kör"-ben, a 

népkertben, a Neuschwender vendéglőjében és min 

den valamire való helyen, a hol csak mulatni szo-

kás. Gsete-paté is valt uton, útfélen. Legjobban ki-

kapta mégis a mulatság máját Dragon Vendel men-

tettréti legény, ki a Neuschwender-féle vendéglőben 

járta a csárdást. Csütörtökön hajnal-felé azonhan 

összeszólalkozott valamely házas emberrel, ki táncz 

közben tánezosnéját akarta elvenni. Ebből aztán 

szóváltás keletkezett, mibe a jelenvolt rendőrök is 

beleavatkoztak, még pedig oly szerencsétlenül, hogy 

a legényen, ki felboszankodott a rendőrök azon el-

járásán, hogy a házas embernek fogták pártját s 

őt kidobták a vendeglőből, életveszélyes sebet ejtet-

tek. Igazán derék rendőrök lehetnek azok a cson-

grádiak, egy kis tanítás azonban ugy látszik, hogy 

sem nekik, sem pedig .közszeretetben álló,« (?) .ér-

demes • (!?) főnökjöknek nem ártana. 

menyasszonyt, a herczegfiuk egyikének másikának 
lejárt. Pedig dehogy ! A mai világban is van még 
herczeg a ki pályázatot nyit szivére és kezére s ugy-
keresi a menyasszonyt, miként a hajdani tündér-
mesék egyik másik alakja, csakhogy természetesen 
ez a mai herczegfiu semmi kedvet nem érez ahhoz, 
hogy egy szegény menyasszonyért esetleg még hét-
fejű sárkányokkal is megvívjon ; mert e nek csakis 
gazdag, nagyon gazdag, legalább is 3 millió hozo-
mánnyal biró menyasszony kell — alább nincs kedve 
nősülni. Ezt látszik legalább igazolni, egy berlini 
újságnak a kővetkező hirdetése: 

.Egy fiatal herczeg nagyértékü majoratus tu-
lajdonosa, házasodni szándékozik. Keres erre a czélra, 
egy husz éves, csinos fiatal leányt jó családból; 
legalább 3 millió hozománnyal.« 

A hirdetés azzal végződik, hogy .Csak bátor-
ság" czimén az ajánlatok a lap kiadó hivatalához 
intézendők. Igaz, hog az a bátorság emlékezteti az 
embert a régi szerelmes herczegekre, csakhogy mig 
a mesékben a herczegek a bátrak, addig e jelenetben 
azoknak a szülőknek van igazán bátorságra szük-
ségük, a kik ilyen herczegre bizzák leányuk jö-
vendőjét. 

A p r ó s á g f o k . 
— V é d e k e z é s . A biró kérdi a vádlottat: 
— Hát mondja csak, maga szerencsétlen, miért 

rabolta ki azt a kirakatot ? 
— A betörő védekezik: 
— Kérem szépen, czédula volt kiragasztva e 

.Ritka alkalom." Nem akartam elsza-
— A m e g á l m o d o t t k incs . Már kétszáz 

éve annak, hogy az angolok egyik bölcse Hume azt'felirattal : 
kezdte erősítgetni, hogy nincs csoda. Nagyot nézne lasztani. 
azonban ha élne most, a következő esetre, a mely * 
padig valósággal megtörtént: Balaton Füreden egy — J a v u l á s i s z á n d é k . Bujj a föld alá 
Böhm Róza nevü leánynak különüs álma volt Azt szégyenletedben, korhely! — korholja az asszony 
álmodta ugyanis, hogy neki egy hófehérhaju agas-! ittas férjét. 

tyán jelent meg és azt súgta a fülébe, hogy a szom-j — Add ide hát a pinczekulcsokat felel az 
szédban levő csendőrlaktanya pinczéjének egyik zu- bünbánólag. 
gába közel a föld színéhez kincs van elrejtve. A le- * 
ányzó kezdetben figyelembe se vette álmát, később — J ó é s m é g j o b b . — Csak nincs jobb 
azonban mégis megpróbá l t a neki álmában megne- egy pohár bornál! - mondá valaki egy vidám tár-
vezetthelyen kincset keresni Es csodák csodája ! Alig saságban. 
kezdett ásni. máris 6 darab Mária Terézia tallért — De én tudok annál is jobbat! jegyzé meg 
talált A főszolgabírói hivatal most hivatalból elren- egy borkedvelő, 
delte a kutatást. Addig is, mig az ásatást folytatják, — Nos? 

a pinezót le pecsételték. — Két pohár jó bor. 
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Henneberg G . (es. kír. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zü r i chben , p r i vá t megrende-
l ő k n e k közve t l enü l szállít: fekete, fehér 
•és színes szelyemszöveteket, méterenként 45 
k r t ó l 11 ft 65 kr ig postabér és vámmentesen, 
sima, csíkos, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külőmböző minőség és 
2000 külőmböző minőség 2000 különböző szín s 
árnyalatban.) Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

Hirdetmény 
Biharmegyében, Vámosláz köszég határában, 
150 hold első osztályú föld, 1200 n sz 
ölével számítva, egy tagban eladó. Tudako-
zódhatni Micskén, Biharmegyében Szilágyi 
Kévénél a ki levélbeli megkeresésekre is 

szíves felvilágosítást nyújt. 2—3 

SZENTESI LAP. 

A cholera veszély 
idején mindenkinek tudni kell, mi a cholera lényege 
és mi az ellenszere; ha tudja azt, hogy van a cho-
lera e l len véde lem és hogy bizonyos fokig józan, 
előrelátó magatartas által a megbetegedés ellen óva 
van, ebből megnyugvást meríthet. 

Különösen ügyelni kell az emésztési zava-
rokra , szorulásra és különösen a hazmenésre. Az 
egésznéges emésztés elérhető rendes életmód 
által; kerülni k« II a nehezen emészthető eledeleket 
és minden, a mi az emésztésre károsan hatna, a 
gyomor meghütését; általában óvakodni kell a meg-
hűléstől. Az egészséges emésztést nagyban elősegíti 
Brady L . gyógyszerésznek „ M á r i a c z e l l i gyo-
n i o r c s e p p j e " Amáriaczelligyomorcseppekemész-
tési zavaroknál mindenkor használnak és évek óta 
egyikét képezik a legkedveltebb házi szereknek, me-
lyet rögtöni megbetegedés esetében használhatunk. 

Minden gyógytárban kapható (Brady L . alá-
írásával) használati utasítással együtt 40 és 70 kros 
üvegekben. 2 — 10 

90. s*ám. 

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 megbizásokat kötésenként 

300 írt 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. 
2 - 5 „Belvárosi bank- és váltó-üzlet" 

Hecht Samu. 

LISZT-RAKTÁR!!! 
S IMA FERE I tCZ és TÁRSA 

GŐZMALMÁNÁL 
NAGY LISZT-RAKTÁR RENDEZTETETT BE, 

HOL FINOM ÉS 

KÉNYÉI! 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 Í 

A L f ; L J U 
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K A P H A T Ó . 

Szentes, 1894. aug. 10. 

SIMA FERENCZ ÉS TÁRSA, 
iMBtM, 1894. Nyomatott Sima Fironci gyorsítóján. 




