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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. POLITIKAI É S - W 6 Y E S TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
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 : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Isten hozott! 

(P.) A glóriától körül övezett nagy név 

méltó örököse, nemzeti bálványunk elsőszü-

lött fia : Kossuth Ferencz érkezik ma körünkbe, 

hogy testvéri kézszorítást váltson Szentes vá-

ros lelkes magyar népével. 

A messze idegenben negyvennégy esz-

tendeig állt őrt az é 1 ő atya mellett fiúi sze-

retettel, s most haza jött, hogy a h o l t atya 

sírjánál virasszon velünk. S a mint hiven 

megosztotta mindnyájunk édes atyjának ten-

gernyi bánatát és számkivetése keserves 

vértanuságát, ép oly hiven osztozni kíván 

velünk: testvéreivel, a hazafiúi munkásság-

ban és a nemzeti államélet súlyos gond-

jaiban. 

Mindazt a mérhetetlen eszmekincset, 

mindazt a határtalan honszerelmet, a mit 

hosszú évtizedeken át a nagy apostol olda-

lánál agyában és szivében összegyűjtött, haza 

hozta, hogy a drága hon javára értékesítse. 

Kossuth Ferenczben tehát nem csupán 

egy előkelő hazafit, nem csupán egy kiváló 

munkatársat kell tekintenünk. Az ő öröksége 

egy egész szellemi kincstár, egy megbecsül-

hetetlen érzelemvilá^, melyből fény és áldás 

fog áradni nemzetünkre. 

Nevének varázsával, egyéniségének ki-

váló tulajdonaival hivatva van arra, hogy 

élére álljon a nemzetnek, s végrehajtsa dicső-

ült atyja végrendeletét, és megvalósítsa esz-

ményképünket : a független Magyarországot. 

Megvalósítsa nem karddal kezében, nem 

vérpatakok árán, nem a trón feldöntésével, 

a királynak nem 1 e győzésével, hanem meg-

győzésével, tehát békés és törvényes utón ; 

ugy, hogy a frigy szent kötelékei köztünk és 

a trón között ne szétszakadjanak, hanem a 

k i e l é g í t e t t nemzet törhetlen hűségével 

megerősíttessenek. 

Nincs e világon magyar ember — még 

azokat se véve ki, a kik Bécs jóakaratában 

és kegyében keresik az ország üdvét — nincs 

hazafi, a ki szive mélyében ne táplálná azt 

az óhajtást, hogy hagyományos független-

ségi törekvéseink megvalósuljanak. Negyedfél 

századon át hullott vérünk ez eszményképért, 

s gondolataink nem szűnnek meg vele fog-

lalkozni soha. 

Azt a férfiút tehát, a ki valóságos meg-

testesülése legszentebb nemzeti tradicziónk-

nak, pártkülönbség nélkül meleg testvéri sze-

retettel kell keblünkre ölelnünk. 

S a legmagyarabb vármegye székhelyé-

nek lakossága bizonyára legelői jár a test-

véri érzelem nyilvánításában; azért megva-

gyunk győződve, hogy városunk apraja nagyja 

szive mélyéből kiáltja velünk Kossuth Fe-

rencz elé az üdvözlő szót: „Testvérünk és 

mesterünk, Isten hozott!* 

Fószarkeftxtő és kiadó-tulajdonos : 

S I M A F E R E N C Z 
Felelód-tfierkenztő : 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és iapk i l io rdó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Kossuth Lajos levele. 

Kossuth Lajos fiának látogatása alkalmából 

időszerűnek tartjuk közölni azt az örökszép levelet, 

melyet a haza atyja 1869-ben, midőn itt országgyű-

lési képviselővé választatott — intézett szentesi vá-

lasztóihoz. Levéltárunknak legdrágább kincse ez az 

ereklye, melynek minden szava szivünkbe van vésve, 

mint a Szentirás igéje. E programmszerü nyilatkozat 

a következőleg hangzik : 

I f j . (Bartha János választási elnök urnák 

Szentesen. 

Tisztelt Elnök u r ! 

Volt szerencsém venni becses levelét, 

melylyel értesíteni méltóztatott, hogy Szentes 

városa országgyűlési képviselőjévé egyhangú-

lag megválasztattam. 

Reám a sors soknemü bánatot mért. E 

sok bánat közt jótékonyan hatott lelkemre a 

bizalom, melylyel Szentes városa választó pol-

gárai, rólam, a hazámfiai körében oly 

régóta számkivetettről — megemlékeztek. 

Fogadják e vigasz jótékonyságaért leg-

mélyebb hálám kijelentését. 

Bár olyanok volnának Hazánk áilami vi-

szonyai, hogy e hala tartozásnak a reám ru-

házott díszes tiszt elvállalásával s hűséges 

teljesítésével eleget tenni szabadnak tekint-

hetném. 

Ezt azonban — fájdalom — tennem 

nem szabad. S ugy hiszem nem is várták 

tőlem tisztelt Választóim! hogy képviselő ál-

lást a jelen viszonyok közt elfogadok. 

Hiszen ismerik nyilvánosságra hozott 

nyilatkozataimból nézeteimet ama közjogi tör-

vények felől, melyek által Hazánk az Osztrák 

birodalommal egy államtestté összeforraszta-

tott. — És tudják, hogy én ezen (legbensőob 

meggyőződésem szerint) Hazánk allaini jogait 

mélyen sértő törvények alatt élni, s még a 

megváltoztatásukra irányzandó parlamentáris 

közreműködhetés kilátása mellett is, — a be-

lőlük folyó kötelezettségek teljesítéséhez is 

hozzájárulni, lelkiismeretemmel, elveimmel a 

kötelességeim érzetével merőben ellenkezőnek 

tartom. 

Nem gondolom szükségesnek a különb-

séget fejtegetni, mely az én helyzetem és a 

Hazámban bent élő, vagy oda visszatérni ma-

gukat elhatározott polgárok helyzete közt e 

tekintetben fenforoghat. 

Elég annyit említenem, hogy ha valakire, 

egy a történelem logicájából szükségszerüleg 

kifejlett, s a multak joga, a jelen képessége, 

és a jövendő hivatása által mindenkép igazolt 

nagy eszmék személyesitését ruházták az ese-

mények annak, ha egyedül maradna is nem 

szabad ez eszmétől egy pillanatra is megválni, 

mert a múlékony óra ephemer habzásai közt 

rendithetlenül megőrzött elvszilárdság ily eset-

ben egy kérdőjel, mely a képviselt eszme 

valósulása körül a jövendőtől kéri a kikerül-

hetetlen feleletet, ha ugy akarnak a végzetek, 

hogy e felelet elől a jelenkor, ide-oda kapkodó 

tapogatózásaival menekülni törekedjék. 

Én hiszek az eszmének valósulásában, 

mely szivem minden dobbanásával azonitva 

van. — Az alakon módosíthat a történelem 

folyama, mely a más iránybani kísérletek 

hiábavalósagát knnutataiidja; az ut és mód 

megválasztására befolyással lehetnek a con-

juncturák, az alkalom siethet vagy késhetik; 

de az eszme valósulni fog, — valósulnia k e l l ! 

mert e valósulás nemzetünk életének eiutasit-

hatlan postulatuma. 

E hittel keblemben, távol minden 

fontoskodási viszketegtől (mit, minél gyako-

ribbnak iátok korunkban, annal jobban utálok) 

én szerényen, de szilárdan megállok a sors-

tól számomra kijelölt őrálláson, bárha ott 

felejtetném is. Megállok inig felvált vagy a 

cselekvés alkaima, vagy egy erősebb őr, 

vagy . . . a halál. — Lészen a mint Isten 

akarja, — de megállok. 

Szentes városa polgárai nem lehettek ez 

elhatározásom változhatlansága iránt kétség-

ben ; azért nem is vélek csalódni, midőn azt 

hiszem, hogy nem oly czéllal adták reám 

szavazatukat, mintha megvárnák tőllem, hogy 

képviseletüket a jelen viszonyok közt elfo-

gadjam, hanem ha lehetett is választásukra 

némi mellékes befolyással a személyes jóaka-

rat s tán azon gyöngéd figyelem nemes ösz-

töne is, hogy az ellenem (néha teljességgel 

nem competeiis oldalról is) intézett megtá-

madásokért, nekem a nép romlatlan szivéből 

fakadó bizalom nyilvánításával elégtételt nyújt-

sanak ; megválasztatásomiiak főrugója s lé-

nyeges politikai értelme mégis csak az : hogy 

Szentes városa választó polgárai — egy nem 

régi csalódáson okulva, a legfélreismerhetet-

lenebb módon tudatni akarták az országgal, 

miként ők a mult országgyűlésen nevükben 

támogatott politikát határozottan kárhoztatják, 

az ott létrehozott államjogi törvények által 

nemzetünk önállásit s törvényes függetlensé-

gét sértve találják,. Hazánk jövendőjét pedig 

biztosítva nem találják. 

Mondanom sem kell, hogy Szentes város 

polgárainak e meggyőződésében lelkem egész 

erejével osztozom. 

Hanem az én nézetem csak egyéni nézet. 

Végtelenül fontosabb azon, immár kétségbe 

nem vonható tény, hogy e m e g g y ő z ő -

d é s b e n a n a g y n e m z e t t e s t n e k , 

nem valamely csekély töredéke, hanem e g y 

i g e n s z á m o s é s j e l e n t é k e n y ré-

s z e o s z t o z i k . 

Az osztrák-magyar uj államjog párthívei 

azzal biztatják magukat, hogy ez, mttvük ál-

landóságára nézve nem baj, mert a válasz-

tások nekik adtak többséget, s így a nemzet 

többsége mellettük nyilatkozott. 

Legisztikus értelemben igaz, hogy több-

ségben lesznek, ha mindaz, a ki Deákpárti 

jelöltként lőn megválasztva igazoltatik is, és 

tüskén-bokron keresztül velők is szavaz. 

De már azt, hogy ezen legisticus több-

ség a nemzet, vagy (hogy szabatosabb hatá-

rok közt maradjunk; a szavazatképes hon-

polgárok valódi többsége, valódi akaratának 

valódi képviselője legyen, legalább is nagyon 

kétséges dolognak látom. 

Lehet, hogy itt ott a megsértett érdek, 

vagy pártszenvedély erősebb színben festé a 

'történteket, mint kellene, annyi azonban két-

ségbe vonhatlan, hogy a kormány oly avat-

kozást engedett magának a választási össze-

írásokra s választásokra, melyet lehetetlen 

törvényellenesnek, s az alkotmányos élet leg-

elemibb fogalmaival ellenkezőnek nem mou-
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dani. Mit fog az Országgyűlés erre nézve im ez eredményt megerősítve találom a vá- viselőház valódi vagy fictiosus többségével 

tenni, vagy felelni? nem tudom; de annyit lasztó kerületek összehasonlítása által is. egyesülése volentálhatja a helyzetet, de oly 

tudok, hogy azon Országokban, hol az alkot-' Magyarországon az egyes helyek és vá- megnyugvást soha sem fog teremteni a nem-

mányos élet valóság, a hatalom ily vissza-'rosok, s a vidékek nagyobb népszámi alap- zetben, mely a magyar alkotmány ezredéves 

lésekért szigorú felelősségre vonatnék. íját együvé véve általában mintegy 30 ezer törzsébe ékeU gyülö etes idegen intézmények 
'lélekre esik egy képviselő. Hasonlítsuk ezzel fattyú vesszejének állandó életet nrfrhptn* 

De bármi történjék vagy ne történjék is 

e tekintetben, ha figyelembe vesszük, hogy 

daczára a hatalom pártos avatkozásának, a 

nemzetnek minő nagy része nyilatkozott az 

Osztrák Magyar uj államjog ellen : valóban 

méltán kérdhetjük : hogy ha a központi vá-

lasztmányok, s összeíró küldöttségek, népkép-

viseleti alapon rendezett törvényhatóságoknak 

voltak volna kifolyásai; a kormány pedig 

minden illetéktelen avatkozástól kötelessége 

szerint tartózkodva s csak a jog és polgári 

szabadság részrehajlatlan oltalmára szorít-

kozva hagyta volna a pártokat, okos vagy 

oktalan, igaz vagy tévtanok érveivel, de 

csakis ezekkel küzdeni egymás ellen : méltán 

kérdhetjük — mondom ha vájjon a jól rosz-

szul össze tákolt legisticus többség nem szál-

lott volna-e le valóságos kevesebbségre f 

Azonban még igy is a mint van, igen 

nagyon kérdéses dolognak tartom, vájjon 

azon legisticus többség valóban a választó 

polgárok valóságos többségének kifolyása-e ? 

Feszült érdekkel kisértem a választáso-

kat, mert amint a januári nyilt levelemben 

kijelentettem, én e választásoknak hazánk 

jövendőjére nézve élet halál fontosságot tu-

lajdonitok s azért tájékozni óhajtván maga-

mat a politikai pártok aránylata felöl, lajs-

tromba vettem a szavazatok számát mindenik 

részen. Sajnálatomra lajstromom hiányos, 

mert sok választó kerületről nem találtam 

kielégítő adatokra a szavazatokat, még ke-

igérhetne. 

össze példaképpen a Deák-párti többséghez Ha soká helyén hagyatnék, elfogyaszthatná 

22 főnyi continqeust szolgáltatott Erdélyi az éltető nedvet a törzsből is, s kiszoríthatná 

Szász törvényhatóságokat, melyekről tudjuk, azt, de az oltott ágból élőfa soha sem lesz. 

hogy a mily készséggel szavaztak most a jobb; A nemzet érzelmeivel lélektani ellentét-

oldalra, szintoly készséggel küldték néhány ben álló parlamentáris többségek állandó mü-

év előtt képviselőiket a Bécsi Reichsráthba. vet nem alkothatnak. Erre ezer intő példát 

C z ő r n i g , ki bizonyára nem kevesi- mutat a történelem. Hogy a sok közzül egy 

tette német polgártársaink számát, statisticá- párt idézek : Azon Angol Parlament is a nem-

jában az Erdélyi Szászokat 200,036-ra teszi, zet többsége kifolyásának mondhatta magát, 

Körülbelül annyi, mint Budapest lakossága, mely a Véres Mária idejében örökre katholi-

sőt alkalmasint annyi sem. Ez utóbbi test- kussá dekretálta Angliát, s absolutióért folya-

vér íőváros 7 szavazattal van képviselve az modottt a pápához ; és azon Franczia Kama-

országgyülésen a Szász törvényhatóságok rák is a nemzet akaratára hivatkoztak, me-

22-el; mintegy 9000 lélek után adtak a kor-lyek 14 nappal az 1848. februári forradalom 

máuy pártnak egy egy szavazatot. előtt ünnepélyesen dekretálták, hogy a for-

Távol legyen tőlem a gáncsoskodás. Tu-radalmak időszaka örökre be van zárva, s a 

dom, hogy a legkisebb választókerület egy-Cartha maradandó alapként szálland át a jövő 

két szótöbbséggel megválasztott képviselője nemzedékekre. De a történelem logikája más-

szavazatának szint annyi nyomatéka van, s ként határozott. Amott rövid négy év, imitt 

kell is hogy legyen, mint például azon né-; 14 nap véget vetett az öröklétnek. — Van 

pes választó kerület baloldali képviselője sza-Luthernek egy ismeretes mondása, melyet a 

vazatának ki 4074 szótöbbséggel lett meg- magyar nép géniusza igy fordított le. „Ta-

választva. Különben is a képviselet distribu- nácskoznak Bécsben, de mást végeznek az 

tiója szintoly nehéz, mint kényes kérdés, ki- égben." 

vált oly országban, hol —• mint mi nálunk — Azonban többségben van az Osztrák 

a köz és társas élet minden szálaival egybe- magyar párt az országgyűlésen, akár miként 

szövött törvényhatósági felosztás történelmi legyen a nemzetben. Es én elismerem, hogy 

érdeme sok kíméletet követel. e többség tisztán legislativ vagy közigazga-

Tehát korántsem oly szándékkal bocsát- tási szempontból tökéletesen elegendő lehet 

koztam a fentebbi elemzésbe, hogy a (tekintve!arra, hogy a miniszterek székeikben marad-

alkatrészeit Deákpártnak alig nevezhető) jobb-janak, föltéve hogy ez a többség, mint jól 

oldal iresztelt többségének legisticus nyoma- fegyelmezett gyülekezethez illik, mindig készen 
vésbbé az összeirt választókat illetőleg : de aj tékát kétségbe vonjam erre sem jogom, lesz az Anien-nel a kormány „Miatyánk"-

talált adatok összeszámítása azon hitre veze-|Sem alapom, — hanem bocsátkoztam azért, jára, ha még oly heretikus legyen is az, 

tett, hogy (minden ó conservativ, clericalis, s miszerint kellő mértékre le legyen szállítva szemben a magyar alkotmány krédójával, 

muszkahivó és muszkavezető elemeket is bele- azon dicsekvés : hogy a nemzet többsége reá: Ha ez volt a „magas" czél melynek el-

tudva, melyeknek társaságában aligha fogja nyomta helyeslé e pecsétjét, a múlt Ország- érése végett annyi pénz költetett, annyi bor 

magát Deák barátom kéjelmesen érezhetni) gyűlés közjogi törvényeire. fogyasztatott, annyi királyi biztos felkalpa-

— az úgynevezett D e á k p á r t i k é p v i - j £ z állításra a tények nem csak nem goztatott, annyi törvény sértetett, annyi jog 

s e l ő k ö s s z e g e v a g y é p p e n n e m szolgáltatnak alapot, sőt oda mutatnak, hogy^iiullifikáltatott, s menthetlen önkénynyel annyi 

a v á l a s z t ó k ö s s z e s t ö b b s é g é-jvalamint akkor, midőn alkottattak e törvé-polgár fosztatott meg személyes szabadságá-

n e k , v a g y le g f ö 1 e bb eg y o l y a r ány- nyek, nem voltak a nemzet akaratának kifő- tói: ugy-e „magas" czél el van érve. 

t a l a n u l c s e k é l y t ö b b s é g n e k ki- lyásai, ugy most sem nyerték meg oly mérv- De én azt hiszem, hogy D e á k-nak ma-

f o l y á s a , mely ily nagy horderejű kérdés-ben a nemzet helyeslését, hogy a jövendő gasabb czélok lebegtek szemei előtt, midőn 

nél, minő az ország államjoga, biztos alapot regulátorának tekintethessenek. a közösügyi törvéuyeket a nemzet ereje iránti 

teljességgel nem nyújthat. Nem is fognak azok a nép szivében gyö- sajnos kishitüségének eme sajnos kifolyásait 

A pártok többségi és kevesebbségi sza- keret verni soha. Lehetetlen hogy verjenek, ¡megtervezé. ő a nemzet megnyugvása, s az 

vazatainak összeszámításából következtetett A ináról holnapra száinitó hatalomnak a kép-;egy uralkodó alatt élő nemzetek elégedettsége 
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Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 108. folyt j 

Irta: S ima Ferencz. 

Bálinti főorvos leverten, reményét vesztve az! 

iránt, hogy az eltűnteknek nyomára akadhasson, in-1 

dult vissza Szinajából Magyarországba; Predealon,1 

a határállomáson azonban még tett egy kísérletet; 

biztosat tudni aziránt, hogy Benéék valóban átmen-

tek-e a határon ? A határállomáson ugyanis az ide 

delegált magyar főszolgabiróság előtt kell mindenki-

nek útlevelét felmutatni, aki Magyarországból Ro-. 

mániába megy s itt a hivatal által az átszállókról 

egy törzskönyv vezettetik, ha tehát Papp Ignácz 

Benéékkel itt átutazott, akkor a főszolgabírói hiva-j 

tal biztos felvilágosítást tud adni. 

Predeálra érve tehát a főorvos azonnal tuda-. 

kozódott ezen körülmények iránt. De a főszolgabi-1 

róság éppen nem volt képes felvilágosítást adni; 

mert Papp Ignácz és a Bene család tagjainak neve' 

nem fordult elő a határon átszállt utasok törzs-

könyvében. S a főszolgabíró állítása szerint az ille-

tők álnév alatt sem utazhattak át; mert azon idő-

ben olyan kevés volt az átszállók száma, hogy a 

főszolgabíró, ki maga vezette az utazók törzsköny-j 

vét, a leirás után is emlékezett volna az illetőkre, 

ha ezek valóban keresztül utaznak ott. 

Ezen felvilágosítás után a főorvos még inkább 

le volt verve, s már le is tett arról, hogy az eltűn-

teket nyomozza. 

Elnyelte őket valami hegyhasadék, valami ki-

rándulás alkalmával, vagy agyonverték őket az olá-

hok, ez volt az orvos véleménye s Predeáltól egye-

nesen hazaig váltott jegyet, hova most már annál 

inkább sietett vissza, hogy honfiainal minden két-

séget eloszlasson aziránt, hogy Kálió város két leg-

előkelőbb fértiának neve és családja örökre ki van 

törölve az élők sorából. 

Eltűntek, elvesztek örökre, ez bizonyos, de hogy 

hol és miben pusztultak el annak az Isten a meg-

mondhatója. 

Bálinti Temesvárról azt távirta haza a polgár-

mesternek hogy: nyomon van ; Borszékről pedig azt, 

hogy egy nap múlva feltalálja ai. eltűnteket; természe-

tes, hogy otthon a legnagyobb kíváncsisággal néztek 

az orvos kutatása elé, s amig most mar nyugodtan 

kezdtek lenni aziránt, hogy Bálinti felleli az eltűn-

teket, más oldalról az eltűnés oka lett ezerféle meg-

beszélés és kombinaeio tárgya, melyben a főszere-

pet Papp Ignácznak, Irénnel való szerelmi viszonya 

képezte. Többen szerették hinni, hogy a két fiatal 

mint egy pár érkezik vissza szülővárosába. 

Hogy miként megy ez az egybekelés, arról senki 
nem birt józanul elfogadható számot adni, de hogy 
ez megtörténik mielőtt hazajönnének, azt mindenki 
prédikálta, sőt hitte is. 

Annál lesújtóbb volt az egész városra, mikor 

pár nap múlva megérkezett Predeálról Bálinti távi-

rata, melyben,a polgármestert arról értesítette, hogy : 

. f á r a d o z á s a s i k e r t e l e n , m o s t m á r 

b i z o n y o s , h o g y B e n é é k és v e l ő k 

e g y ü t t P a p p I g n á c z , v a l a m i meg-

m a g y a r á z h a t l a n s z e r e n c s é t l e n s é g 

á l d o z a t a l e t t e k . " 

Bálinti főorvosnak ezen távirata fagyasztóként 

hatott mindenkire, s most már azok, kik a két csa-

ládhoz közelebb állottak, várták szorongó érzések 

közt haza, hogy hallják őt személyesen, hogy miért 

hitt még pár nappal elébb az eltűntek feltalálásá-

ban, s miért mond le egyszerre a reményről, hogy 

ezek csak életben is lehetnének. 

Maga Bálinti is azért sietett haza s ha Brassó-

nál 4 óráig nem kellene a vonat tovább indulására 

várni egy perczig se időzik, hanem megy, fut, anél-

kül, hogy csak egy pillanatra is méltassa az ősi 

szász várost, mely nemcsak német stilü ősi képével 

és vidékének fehéges kilátásával; de népének saját-

ságaival is rendkívüli vonzerőt gyakorol az utasra 

s szinte megköveteli, hogy szét nézzen benne s ott 

időzzön addig, amig ideje engedi. 

Mit törődött Bálinti főorvos egy útitársa taná-

csával, ki Predeáltól Brassóig az ut szépségeit és 

egyes történelmileg is nevezetes pontjait magyaráz-

gatta neki, hogy tovább ne ; menjen anélkül, hogy 

Brassóba benézzen, a derék férfiura szinte közö-

nyössé vált az egész világ, ha ez elnyelte előle Be-

nééket is Papp Ignáczot. Még azt a fáradságot se 

vette, hogy a négy órai várakozás alatt bekocsikáz-

zon a városba és széttekintsen, hanem busán sétál-

gatott az állomás perronján négy óra hosszat, várva 

kinos gyötrelmek kőzött a vonat tovább indulását, 

emésztve magát a megfejtbetlen talánynyal, hogy: 

hova lettek azok, akiket ő keresett s akiknek felta-

lálásáról már végképp le is mondott. 

(Folytatása következik.) 
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és szövetséges önmüködése által biztosítani Én sokat és nagy gonddal tanulmányoztam lebegett czélokat lényegben akként biztositani, 
kívánta a trónt, miszerint a biztosított trón-a történelem bölcseletének tanúságait. És én hogy nemzetünk azon nagy része is meg le-
hoz fűzött kapcsok, hazánkat ugy, mint a ugy tudom, hogy mindenütt és minden idő- gyen nyugtatva, mely most megnyugvásra 
birodalmat biztosithassák. ¡ben azok taszították a dolgokat forradalomba, nem talál. 

önzésteleu jószándéku hazafi, de — mert:kik a népek mélyen érzett aggodalmait ide- Minő szép lapot Írhatnának be a jobb 
nem bizik nemzetében rossz számitó, ejjén korán megnyugtatni elmulasztottak. oldal vezérei történelmünkbe s mennyi csa-
czélnak áldozott többel a nemzet elidegenít 
hetlen jogaiból, mint a mennyit áldozni akár 
szabad, akár lehetséges a nélkül, hogy az 
eszköznek a czél essék áldozatul. Felejté, hogy 
nemzetnél, melynek életét egy nemzedék nem 
tölti be, nem szabad: „ p r o p t e r v i t a ni 
v i v e n d i p e r d e r e c a u s a s . " 

De hát kérdem én, el lesz-e érve a czél, 
melyre törekedett ? biztosítva leszen-e a trón 
a veszély napjaira ? meg lesz-e szilárdítva 
közöttünk s a birodalom nemzetei közt az 
egyetértés ? megnyugvás, elégedettség fogja-e 
felváltani a nemzet nagy részének mély fáj-
dalmát ? s lelkesedéssel fog-e minden felhá-
borodott sziv a Lajthán innen és a Lajthán 
tul sorakozni a közösügyes törvények körül, 
azon (ha Istennek is ugy tetszik) büverejü 
tény következtében, hogy a magyar képvi-
selőház, jól rosszul összetákolt többsége, reá 
dörgi a közösügyes törvényekre a „ m a r a d-
j on "- t ? Mit gondol e „m a r a d j o n"-nal a 
história, mely a népek érzelmeinek műhelyé-
ben készül? 

Ám mellőzzük ha tetszik a tekintetet, 
hogy melyik oldalon van a nemzet valódi 
többsége — mellőzzük azt, hogy az aggodalom 
kiválólag a magyar fajnál mutatkozott legter-
jedtebben, melynek erejét s életrevalóságát, 
— bizony keservesen megbánhatná — a ki 

Egyébbiránt közönségesen ismert meg- lódástól, mennyi bajtól óvnák meg az ural-
győződéseim mellett, nekem nem igen tar- kodó házat is, ha a józan számitó politikának 
toznék hivatásomhoz nagyon aggódni a felett, e magaslatára felakarnának emelkedni! 
hogy a kiegyenlithetlen tendentiák, kiegyen- Pedig a többségben levő pártnak ezen 
ütésének ez ujjabb kísérlete nem sikerült, eljárást a belrelormok tekintete is javasolja, 
(mert tessék, vagy ne tessék akárkinek, biz»Ezeknek szükségétől mindenki át van hatva; 
az ma már kiáltó tény, hogy a nemzet nagylámbár tartok tőlle, hogy a hatalom és párt-
részénél nem sikerült,) hanem mióta e tárgy jhivei, nem a szabadságot, hanem a kormány-
szőnyegen forog, én mindig a mostani köz-jzati kényelmet, a kormánynak a köz és polgári 
vélemény szempontjából Ítéltem a dolgok le- élet minden mozzanataiba avatkozhatását, s 

általában a szabadság gyilkos központosítási 
irányt lógjak e téren vezérszempoutul felvenni, 
annyi azonban bizonyos, hogy a belrelormok, 
melyekből Ghiczy Kálmán komaromi prog-

lett, s most is ugy Ítélve elismerem, hogy 
jelenben még a nemzet őszinte kiegyenlítésre, 
őszintén hajlandó, csak olyan legyen az, 
hogy állami élete nélkülözhetlen feltételeit 
ne sértse, s jogos érdekeinek megfeleljen. Sjrammbeszédében többeket tapintatosan meg-
mert ez igy van, s inert az is bizonyos, hogy jelölt, már nemcsak sürgősek, hanem a szó 
csak oly kiegyenlítés ígérhet állandóságot,(teljes értelmében halaszthatlanok. Nem is ké-
mely a népeknek észszerű okot nyújt a meg Itelkedem, hogy a trónbeszéd is, nemcsak 
nyugvásra, nekem ugylátszik, hogy a jobboJ-ífőképpen, de alkalmasint kizárólagosan a 
dalnak, s mivel többségben van éppen és belreformokra íogja az országgyűlést utalni, 
különösen a jobboldalnak állana mind érde-[Ámde én nem gondolom kétségbe vonhatónak 
kében, mind hivatásában, a pártias „reclit- azon igazságot, hogy legczélszerübb belrefor-
haberey* gyarlóságán felül emelkedve, elto-'mok is, csak ugy fognak állandó sikert ereci-
gulatlanul számba venni a tények intéseit, unényezhetni, csak ugy lógnak mind a haza, 

Tény: hogy a nemzetnek nem valamely mind a trón biztonságának támaszaivá vál-
jelentéktelen töredéke, hanem egy nagyon hatni, ha a nemzet magát az ors ag állami 
nevezetes része, művükben megnyugvást nemjöuállására és függetlenségére nézve teljesen 
talál. ¡megnyugtatva érzendi. — E nélkül futó ho-

Tény, hogy ez a közös ügyes Osztrák-lmokba lesz rakva minden épület, 
számba venni elmulasztaná, és mellőzzük?Alagyar államjog, mellyel nemzetünk, s a;i Azonban én nem áltatom magamat a 
azon tényt is, hogy a szorosabb értelembenjBirodalom nemzetei közt kölcsönös elégedett-:!hittel, hogy e figyelmeztetésem, ha nyilvá-
vett Magyarországon a jobboldali meggyőző-fségre alapított tartós egyetértést véltek esz-j nosságra hozatnék is, (mit amint nem kuve-
dés mindennemű hivatalos gyáinolitás mellett,közölni, amott a Lajthán tul sem termelte, telek, agy nem is ellenzek) illető helyen mél-
is csak mintegy 12 szótöbbségre tudott fel-jmeg a várt gyümölcsöket. | lányoltatnék. — Huba ! erre most nem 

vergődni. Mellőzzük mindezt, annyi minden- Kiáltó tanúsága ennek a Cseh ostrom-kedvez az időjárás. Hanem elmondtam mégis 
esetre tény marad, hogy a n e m z e t e g y állapot; — tanúsága az: hogy a Lengyelek-nézeteimet, mert örömömre, vigasztalásomra 
i g e n n e v e z e t e s r é s z e n e m t a l á l nek bel autonomiára irányzott kívánalmai, az 

m e g n y u g v á s t a k ö z ö s ü g y e s t ö r - u j államjoggal össze nem egyeztethetőknek 

v é n y e k b e n . Ítéltetvén, ezen nemzeties aspiratioíDaii oly 

Előrelátó jó politika lesz-e akár nemzeti, bámulatosaii szívós nemzet, mélyen el van 

akár dinasztikus és kivált dinasztikus — keserítve ; tanúság az, hogy hol egy, hol más, 

szempontból, ha a nemzet ily nagy része ag- hol együtt több Nemzet képviselői, tömeges-

godalmára, egy rideg „ m a r a d j o n * adatik tői elhagyják a Bécsi Reichsrathot, — tanu-

feleletül ? sága az: hogy a birodalom népei közt jó-

Nem lenne irigylendő azon fejedelem formán egy sem találja elégedését az uj al-

sorsa, kinek tanácsosai a nemzet elégedettsé- lamjogban, még a hetedféi millióra menő 

gének szikla-talapja helyett, ily homokra épi- németek sem, mert ezeknek egyrésze nagyobb 

tenének. autonomia után sovárog, más része pedig 

Alárendelt fontosságú érdekek körül az kevesli a terheket, miket Magyarország elvál-

megszokás simitó keze sok aggodalmat lal és sokalja a befolyást, melyei Magyaror-

szolgáina, ha tiszta, hazafias indulattal teli 
figyelmeztetéseim, barmi kis mérvben is ösz-
tönül szolgálhatnának tisztelt választóimnak, 
s a kik hazafias aggodalmaikban osztoznak 
a megválasztatásom által jelzett politikai 
irányhoz szintoly ernyedetlen erővel, mint 
tán tori thatlan hűséggel ragaszkodni. 

Méltóztassék nekem tiszteli elnök ur el-
hinni, hogy bár többségben vau is az osztrák-
magyar párt az országgyűlésen, a nemzet egy 
nevezetes részének a mull országgyűlés köz-
jogi politikáját kárhoztató magatartása, már 
sem maradt befolyás nélkül, az Európai béke 
fentartására — mire pedig Hazánknak, niin-idő s megszokás simitó keze sok aggodalmat lal és sokalja a 

lenyugtathat; de a ki a jelen esetben hasonlót szág által nyertnek vél, de melyről Magyar- Menekfelett szüksége van, s még kevésbbé 
várna, keservesen megcsalatkoznék, mert itt országon senki mit sem tud. fog hatás nélkül maradni, ha az ország ön-

illóságát s függetlenségét visszakövetelő nem-
zetrész képviselői erélylyel s kitartással adnak 
kifejezést Európa előtt küidőik aggodalmainak 
s kívánalmainak. 

Ezek után megujjitva az irántam tanú-
sított becses bizalomért mélyen éi\ett halas 
köszönetemet, ismételein hogy a reám ruházott 
képviselő tisztet ez alkalommal el nemfogadha 

a nemzet nagy részének aggodalma az állami A kabinet politika, ezen hagyományos 

önállás és függetlenség, tehát oly nagy nem- átok, Óh ! az jól érzi magát, igenis de nem-

zeti kincs körül forog, melyet a legkisebb zet egy sem! 

önérzettel biró nemzet is mindennél többre Ez bizony nem biztató állapot. Mig a 

becsül, s érte a világ minden húsos fazékját béke teng, a dolgok csak elmennek máról 

sem kész elfogadni hasonértékül. Hát még holnapra, de ha beállnak a vihar napjai, mik 

ott, hol a függetlenség megcsorbítása húsos az eltérő érzelmekei szenvedelmekké hevítik, 

fazék helyett a vér és pénzadó egész özönét s a szenvedelmek egy vagy más oldalról gyá-

vonja maga után? moiitatni fognak, bizony nagyon kétséges, vaj-]tom- De szabadságot veszek magamnak kifeje-

Az ily természetű mély aggodalmat, sem jon a trón feltalálja e népei érzelmeiben azon azun reményemnek, hogy Szentes va-

az idő, sem a hatalom, sem a világnak min- támaszt, melyet semmi „ Armee Reglement* r o s választó polgárai helyembe oly — nálamnál 

den fényes dialecticája sem oszlathatja el; ki nem pótol, s ha fel nem találja a biro- szerencsésebb helyzetű — hazafira fogják 

ezt csak a tényeknek, melyekből eredett: a dalmat felbomlás veszélye környezeiidi, ha- bizalmukat ruházni, ki a megvalasztatásomban 

delegátioknak, a közös minisztereknek, a ma- zánk pedig áldozatául eshetik a szerte huzó nyilatkozott politikai irányt — adj' Isten na-

gyar hadsereg német tábori szervezésének, érdekek bonyodalmának. gyobb tehetséggel mint én tehetném, —- de 

s a birodalmi hadseregbe olvasztásának, a Deák jóhiszemmel egyesíteni akart, s e mindenesetre szintoly hűséggel képviselendi, 

magyar országgyűlésből az „állami" ügyek helyett szakadást okozott hazánkban, a biro- mint tettem voiaa, ha a reám ruházott 

elvonásának, az idegen érdekektől függeteg dalomban pedig szétágaztatta az érzelmeket kitüntetést elfogadhatom, 

kereskedelmi, s adóztatási rendszernek eltá- s növelte a visszavonást. Mély tiszteletem jelentése mellett azon 

volitásával lehet eloszlatni. Mig ezen tények Mindezeknél fogva, Mzony irtózatos fele-'óhaj kifejezésével zárom levelemet, hogy uiin-
állanak, melyekkel az Osztrák-Magyar párt lősséget vállal magára a Deák-párt, ha akármi 

saját kitűzött czélján is messze tul lőtt; sza-ok által visszahagyja magát tartóztatni attól, 

vaikat értelmezheti a mint tetszik az ország-hogy a tények intését elfogulatlanul számba 

gyűlés, de a nemzet nyugalmán rágódni fog, véve, a nemzetünket 1861-ben egygyé for-

s ha idő lesz reá, növekedő elkeseredéssel fog, rasztott egyetértésnek helyreállítását munkába 

nemzedékről nemzedékre szállani az aggó-vegye az által, hogy a közjogi törvények ál-

dalom s a vége előbb utóbb katasztrófa lesz. vizsgálását nem akadályozza, s Őszintén — 

Divat most Magyarországon az egyik ol-sine ira et stúdió hozzájárul oly íntézke-

den viszontagságok közöli tartsa meg Isten 

a hazánk szabad, önálló, független jövendője 

iránt az eros hitet s adjon annak valósításá-

hoz erélyt és kitartást. 

Nemzetünknek sok megpróbáltatás jutott 

osztályba. De a történelem csalhatatlan logi-

kája heiyet és hivatást jeiö t ki számunkra, 

az emberiség haladásában. A história folyama 

dalt forradalmi tendencziákkal gyanúsítani, désekhez, melyek alkalmasak a szeme előtt1 ¿ok iszapot hord magával, s a kiauita féle-
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lem gátot is huz néha medrén keresztül, de1 

azért a folyam utat tör magának rendeltetése 

felé, mit kitűzött számára a történelem logi-

kájának örök törvényében ama hatalom, mely 

mondá: „legyen világosság" és lőn. Nemze-

tünk történelmi rendeltetése, melyet ezred-

éves élet s több század megujjuló küzdelme 

jelöl, teljesedésbe menend, csak magunk ma-

gunkhoz és a hazához hivek maradjunk. 

Álljunk hát szilárdan nemcsak a külnyo-

más, hanem saját polgártársaink kishitűsége 

ellenében is. 

Hiszen nemzetek csak öngyilkolással hal-

hatnak meg. 

Fogadja tisztelt elnök ur ! s adja át Szen-

tes városa hazafias polgárainak is hálás kö-

szönetemet, szerencse kivánataimat s üdvöz-

letemet. 

Turin, ápril 19. k. 1869. 

Kossuth Lajos. 

Kossuth Ferencz körútja. 

(P.) Lapunk szúk tere — sajnálatunkra — nem 

engedi meg, hogy részletes tudósítást adjunk Kos-

suth Ferenczet országos diadalutjáról. Csak rövi-

den, pár szóval reprodukáljuk tehát a történteket, 

a melyektől ugyancsak megrémültek — Bécsben és 

a budapesti miniszteri palotákban. 

Budapestről egyenesen Aradra, a vértanuk 

városába utazott Kossuth Ferencz. Útjában több 

helyen, például Mezőtúron, Mezőberényben, Gyomán 

Csabán, tüntető néptömegek fogadták, kiváló diszszel, 

de még nagyobb lelkesedéssel Aradon p á r t k ü-

l ö n b s é g n é l k ü l , fényesen ünnepelték. A fogad-

tatás és az általános lelkesedés egyszerűen leírha-

tatlan. 

Aradról Makóra utazott. Útközben Pécskán, 

Mezőhegyesen, Csanád-Palotán Nagylakon, Apát-

falván a vasúti állomásoknál üdvözöltök a nép ez-

rei. Makón a hatóság fogadta, s az egész társada-

lom résztvett a sikerült ünnepségben. 

Vasárnap Szegedet látogatta meg. Ott a hiper-

lojálitásban szenvedő hatóság hivatalosan nem vett 

ugyan részt a fogadtatásban, de annál fényesebben 

kitett magáért Szeged népe. Az óvácziók erejét és 

diszét nagyban előmozdította, hogy a tápéi választó 

kerület községei is Szegedre sereglettek, leróni a 

tisztelet adóját a legnépszerűbb név viselője iránt, 

Hétfőn Hm.-Vásárhely következett a sorrend-

ben, hol a fogadtatás rendezésében a hatóság és a 

társadalom kezet fogva biztosította a sikert. 

Kedden érkezett Kossuth vármegyénk terüle-

tére: Mindszentre, honnét kiküldött tudósítóink a 

következőket jelentik: 

A reggeli vonattal érkezett Kossuth Ferencz 

Mindszentre, Helfy Ignácz, Lakatos Miklós és End 

rey Gyula országgyűlési képviselők, a sajtó képvi-

selői s a hmvásárhelyi függetlenségi és 48-as párt 

vezérférfiai társaságába n. 

Az állomásnál a lelkesedés lázában égő rop-

pant néptömeg éljenezte a vendéget, kit az elöljá-

róság és az intelligenczia élén Keller Lajos plébános 

üdvözölt. 

Delelőtt 11 órakor tartotta meg Helfy Ignácz, 

a kerület képviselője nagy tetszéssel fogadott beszá-

moló beszédét a vásártéren. Helfy után Kossuth 

intézett lelkesítő szózatot a néphez. 

Délben a Stern-féle vendéglőben társasebéd 

volt, melyen Pap Akos és Koncz Lajos községi jegy-

zők, Kossuth li erencz, Kovács József, dr. Szánthó 

Lajos, Keller Lajos mondtak lelkes pohárköszöntőket 

Délu án a zsidó templomban leleplezzék azt 

az emléktáblát, melyet a hitközség Kossuth Lajos 

emlékére készíttetett. 

Az ünnepély után a függetlenségi kört látó 

gatta meg Kossuth Ferencz, hol a párt vezetőivel 

hosszabb ideig barátságos beszélgetést folytatott 

majd később a plébános vendégszerető házánál lévő 

szállására vonult vissza — pihenni az esti banket-

tek idejéig. 

Este a különböző társaskörökben népes ban-

kettek voltak, melyeken emelkedett hangulat ural 

kodott. Kossuth, Helfy és kísérőik a banketteket sorba 

látogatták, megjelenésükkel és felszólalásukkal min 
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Ezután a polgármester fölemlítette, hogy az 

a Is/ám vevő közpénztárnokká választatván, az alszáin-

vevői állás helyettesítés utján betöltendő lenne. A 

közgyűlés Sima Ferencz indítványára elhatározta, 

hogy a helyettesítés a legközelebbi közgyűlés napi-

rendiére kitűzendő; addig azonban a polgármester 

felhatalmaztatik, hoery az alszámvevőí teendők ellá-

tására az alszámvevőí fizetés erejéig napidijast 

alkalmazhasson. 

Sima Ferencz indítványozta, hogy az általa és 

társai által a Kossuth Ferencz fogadtatása tárgyá-

ban beadott indítvány — tekintettel a dolog sür-

gősségére első helyen tárgyaltassék 

Krístó Nagy István nem látja szükségét a sor-

rend megváltoztatásának, s ellenzi Sima indítványát. 

Sima Ferencz a megbotránkozás hangján je-

lenti ki, hogy mindent várt, csak azt nem, hogy 

Aradi Kálmán főkapitány szerdán reggel Szeg- Szentes város közgyűlési termében valaki olyan ál-

várra megy, s a város négyes fogatán elhozza Kos- láspontot foglaljon el, mint KrJstó Nagy István, 

suth Ferenczet. A kíséretében érkező urak s z á m á r a d é t nap múlva itt lesz Kossuth Ferencz; tehát a 

szintén innét küldenek fogatokat. j fogadtatás előkészületeit rögtön meg kell tenni. Ra-

Héjja Lajos vezetése alatt lovas bandériomjgaszkodik indítványához, 

megy a város határát képező sáphalomig, s ott 

soha : s a mi az ünnepség sikerében a legértéke-

sebb, az az a momentum, hoery a szó szoros értel-

mében pártkülönbség nélkül vett benne részt az 

egész lakosság. Jó példával Keller Lajos a község 

derék plébánosa ment elől, a ki pedig az 1892-ikí 

választáskor kormánypárti képviselőjelölt volt, s párt 

állásához ma is hiven ragaszkodik; de a mellett 

minden izében derék magyar ember és kitűnő hazafi. 

Kossuth Ferencz Szentesen. 
- A fogadtatás programmja — 

(P.) A város képviselő testülete által a Kossuth 

Ferenczfogadtatásának rendezésére kiküldött bizottság 

kedden delelőtt és délután tartott ülésében végleg 

megállapította a fogadtatás programmját a követ-! 

kezőkbeu 

menet éiere áll. 

A vásárhelyi utcza végén felállított diadalka-

punái, a közönség élén a polgármester üdvözli a 

vendégeket. 

A Héjja-féle háznál a főgimnáziumi ifjúság 

testületileg fogadja Kossuthot s virágcsokrot nyújt 

at neki. Az iljusag neveben Ónody Sándor 8-ik oszt. 

tanuló mond pár üdvözlő szót. 

A polgári leányiskola mellett 100 fehérruhás 

leány és a szentesi hölgyek — Stammer Sandorné 

urnő vezetese alatt — üdvözlik Kossuthot, és 

virágcsokrot nyújtanak at neki. A hölgyeket tehát 

figyelmeztetjük, hogy a leányiskolánál szíveskedje-

nek összegyűlni. 

A menet a varmegyeház elé vonul, s ott Kos-

suth Ferencz kiseretevel együtt a polgármesteri hi-

vatal helyiségeibe megy. Majd rövid pihenes után 

kimegy a piaczterre, hogy megköszönje a közönség-

nek a fogadtatast. 

Délután 4 órakor társas ebéd a Kass szálloda 

termeiben. 

Az ebéd bevégeztével a város megtekintése 

kocsin. 

Esti 7 órakor fályásmenet. (Meg kell azonban 

jegyeznünk, hogy ezt nem a városi rendező bizott-

ság, hanem a függetlenségi es 48-as p^rti polgár 

sag rendezi.) A gyülekezés barom helyen történik, 

u. m.: a közjegyzői hivatal előtt, továbbá a Dozsa-

iele gyógyszertár mellett és a tyukpiaczon. Az üd-

vözlő beszedet dr. Filó Tihamér tartja. 

Este 8 orakor bankett az 1-ső 48-as kör helyisé-

geiben. Kossuth Ferencz ugy ezen a banketten, va-

lamint a többi társaskör altal esetleg rendezendő 

banketten is meg fog jelenni. 

Csütörtökön reggel 7 órakor Kossuth Ferencz 

és kiserete Csongrád fele elutazik. 

A rendező bizottság felkéri mindazokat, a kik 

fogattal rendelkeznek, hogy a bevonulás díszének 

emelése érdekében a diadalkapunal kocsival megje-

lenni, valamint felkéri a háztulajdonosokat, hogy 

házaikat fellobogozm szíveskedjenek. 

Felkéri továbbá a rendező b zottság a közön 

séget, hogy a bevonulás idejeben — déli 14 és 1 óra 

között — a Vásarhelyi-utczán sorfalat álljon, es 

piacz-téren tömegesen gyülekezzék. 

A függetlenségi és 48-as part elnöksége pedig 

arra kéri a közönséget, hogy a fáklyásmenetben 

minél nagyobb számmal vegyen részt. 

Városi közgyűlés. 

(P.) A f hó 12-én tartott városi közgyűlésen 

nagy számmal jelentek meg a képviselők; a minek 

nem csupán az volt az oka, hogy a tárgysorozat 

általában fontos ügyeket ölelt föl, hanem főleg az, 

hogy napirendre volt tűzve Sima Ferencz és társai 

nak a Kossuth Ferencz fogadtatására vonatkozó in-

dítványa. 

A közgyűlés el is fogadta Sima Ferencz állás-

pontját, s a fogadtatásra vonatkozó indítványt rög-

tön tárgyalás alá vette. 

Az indítványozók nevében Sima Ferencz szó-

lott először a tárgyhoz, elmondván, hogy Kossuth 

Ferencz azon ígéretéhez képest, melyet dicsőült apja 

temetése alkalmával a város küldöttségének tett, f. 

hó 14-én Szentesre érkezik. Szóló és társai tudják 

ugyan, hogy a fogadtatás akkor is méltó lenne 

Szentes közönségéhez és a nagynevű vendéghez, ha 

azt a varos roppant többségét magában foglaló 

függetlenségi és 48-as part rendezné ; de nem akarja 

hogy ez partkerdés legyen, hanem azt óhajtja, hogy 

a fogadtatásoan az egész varos részt vegyen, mert 

Kossuth Lajos lia nem egy parté, hanem az egész 

hazáé, kinek történelmi nagy neve előtt minden párt 

tisztelettel hajtja meg zászlóját. Indítványát elfoga-

dasra ajanlja. 

Burán Lajos polgármester előadja, hogy mi-

helyt biztos hírt vett a megtisztelő látogatás felől, 

a fogadtatasra — utolagos jóváhagyás reményében 

— némi, elökeszületeket tett; reszletesen felsorolt 

intézkedeseinek jóváhagyását kéri. 

Ekkor felállott Fekete Márton, s az elfogódott-

ságtól fátyolozott hangon kijelentette, hogy nincs 

kétségé az iránt, hogy a többség Sima Ferencz és 

a polgármester állaspontjához csatlakozik, s ez el-

batarozás indokait tisztelni tudja. Ő és elvtársai, a 

kik a kormánypárthoz tartoznak, szívesen részt ven-

nének a fogadtatasban, ha Kossuth Ferencz pusztán 

csak ugy jönne, mint dicsőült atyjának fia, s ama 

nagy ferliu nevének örököse, a kinek emléke előtt 

minden magyar ember tiszteleitel és hódolattal haj-

lik meg. De Kossuth Ferencz ugy jön, mint a füg-

getlenségi és 48-as part eiöharczosa, kikiáltott ve-

zére, tehát mint partember. Ez oknál fogva ő és elvtár-

sai nem vehetnek részt a Kossnth Ferencz ünnepelteté-

sében: es kiiejezi azon ohajtasat, hogy ne a város, 

hanem a függetlenségi és 48-as párt rendezze a fo-

gadtaiást. 

Sima Ferencz azt hiszi, hogy a Fekete Marton 

felfogása feireertesen alapszik. Kossuth Ferencz 

nem jön ide azért, hogy a függetlensegi és 48-as 

pari ügyet propagalja ; Fekete legjobban tudhatja, 

liogy erre Szentesen nincs is szükség. Ha mint párt-

ember jönne hozzánk, ugy a függetlenségi és 48-as 

¿járt senkinek se engedné át azt a dicsőséget, hogy 

eszmejenek nagy nevü képviselőjét méltó módon 

ünnepelje. De Kossuth ugy jön mint a város meg-

hívott vendege; ezért nem lehet és nem illő fogad-

tatasabol partkerdést csinálni. A mint senkinek se 

jutott eszebe fölvetni a pártkérdést a nemzeti gyász 

alkalmával a nagy halottal szemben, ugy nincs helyén 

fölvetni azt most, midőn a nemzeti apóstól fiát ün-

nepeljük. 

Szeder János hivatkozik arra, hogy őt min-

denki ugy ismeri, mint kormánypárti embert, azért 

még is kötelességének tartotta aláírni és kötelessé-

gének tartja támogatni Sima Ferencz indítványát, 

A napirend előtt a polgármester bajelentettejmég akkor is, ha Kossuth Ferencz személyétől nem 

hogy Kátai Pál János f. hó 9-én egy írásos indit- lehet elválasztani a függetlenségi és 48-as párt hi-

ványt adott be az iránt, hogy a vadászterületek vét Mert a mint kell, hogy egymás politikai néze-

bérjövedelme a Szentesen felállítandó Kossuth szo- teit tiszteljük, ugy tiszteletben kell részesítenünk a 
denütt határtalan lelkesedésre ragadva a közönséget. (bor költségeire fordittassék. Az indítványt napirendre pártok nagy férfiait is. Mit szóina Fekete Márton 

Mindszentnek ilyen szép napja még nem volÜtüzete a közgyűlés. ahoz, ha egy miniszter jönne Szentesre, és a tug-
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getlencségi és 48-as párt tagjai tüntetőleg távol 

maradnának a fogadtatástól: vagy mit szólt volna 

ahoz, ha a város képviselőtestülete — melynek 

többsége a függetlenségi és 48 as párt híveiből áll 

— elzárkózott volna a főispán fogadtatása elől ? 

Épen azt tartotta volna helytelennek és sérelmesnek, 

ha Kossuth Ferenczet nem pártkülönbség nélkül 

mindnyájan fogadtuk volna. Emlékezteti Feketét, 

hogy Aradon a fogadtatásban a kormánypárt, elnö-

kének vezetése alatt szintén résztvett. 

Fekete Márton kijelenti, hogy a Kossuthok 

nak ugy az apának, mint a fiúnak — Magyar-

országon pártkülönbség nélkül mindenki tisztelettel 

adózik. Őt csak az a tapasztalat késztette fel-

szólalásra, hogy Kossuth Ferencz egész kőrútjában 

mint pártember szerepelt. S ma Ferencz ide vonat-

kozó felvilágosításait azonban megnyugvással fogadja. 

Burián Lajos polgármester megjegyzi, hogy 

épen azzal a ténynyel, hogy a fogadtatást a hatóság 

rendezi, teljesen ki van zárva az ünnepségből a 

pártszempont. 

Balogh János helyesli a Fekete Márton felszó-

lalását, de a magarészéről is abban a nézetben van, 

bogy Kossuth nem mint pártember jön körünkbe, 

hanem jön azért, mert atyja temetése alkalmával a 

polgármester meghívta, s igy csakugyan illő, hogy 

hatóságilag fogadtassék. 

Kristó Nagy István ugy tudja, hogy Kossuth 

nem mint polgár, hanem mint pártember jön. Csat-

lakozik tehát a Fekete álláspontjához. 

Fekete Márton nem kiván elleninditványt tenni, 

de szükségesnek tartja, hogy Sima Ferencznek ama 

kijelentése, miszerint Kossuth nem mint pártember 

jön — jegyzőkönyvbe vétessék. 

A közgyűlés azonban ezt a kívánságot mellőz-

te, és Sima Ferencz és társai indítványát egyhan-

gúlag elfogadta, s a fogadtatás rendezésére a pol-

gármester elnöklete alatt egy bizottságot küldött ki, 

utasítván azt, hogy az ünuepség díszének emelésére 

költség kímélés nélkül belátása szerint mindent 

megtegyen. 

(Folytatása következik.) 

Helyi és vegyes üirek. 
(r.) — Kossuth Ferenczet lapunk 

főszerkesztője, Sima Ferencz országgyűlési 

képviselő, Helfy Ignácz utján táviratilag ér-

tesítette arról, hogy a hétfőn tartott városi 

közgyűlés elhatározta, hogy a fogadtatást a 

hatóság rendezi ; értesítette továbbá, hogy 

megérkezését a szentesi közönség a legna-

gyobb lelkesedéssel várja. Erre Helfy Ignácz 

kedden délután Mindszentről a következő 

sürgönyválaszt küldte lapunk főszerkesztőjé-

hez : „Távirati hirt Kossuth hálával és öröm-

mel fogadta. Viszontlátásra holnap reggel 

Szegváron. Helfy." 

(r.) — Elhalasztott közgyűlés, A hétfőn 

kezdődött városi közgyűlés a napirendnek csak har-

madrészét tárgyalhatta le, s kedden lett volna foly-

tatandó. Azonban 50 városi képviselő — tekintette, 

arra, hogy a Kossuth Ferencz fogadtatásának előké-

születei a képviselőtestületi tagok e ,ry részét elfoglalja 

— a folytatólagos közgyűlés elhalasztását kérte a pol-

gármestertől ; a mit a polgármester teljesített is. 

(r.) — Kossuth Ferencz látogatása al-

kalmából a város által fentartott tanintézetek u : m : 

a főgimnázium és a polgári leányiskola növendékei 

szünidőt élveznek. 

(r) - Csongrádi somszédaink Sima Fe-

rencz egy életrevaló ötletének köszönhetik, hogy ezút-

tal nekik is alkalmuk lesz városukban tisztelhetni 

Kossuth Ferenczet. Az eredeti terv ugyanis az volt, 

hogy Kossuth szerdán az esti 6 órakor induló vo-

nattal utazik el Szolnok felé. Sima azonban azon 

gondolat által vezéreltetve, hogy Csongrád vármegye 

második városának is alkalom adassék falai között 

színről szinre láthatni a legbálványozottabb név örö-

kősét, a szentesi rendező bizottság keddi ülésében 

fölvetette azt az indítványt, kérje meg a bizottság 

Kossuth Ferenczet, hogy maradjon szerdán éjsza-

kára is vendégünk, s csütörtökön reggel Csongrádon 

át utazzék vissza a fővárosba. A bizottság örömmel 

elfogadta az indítványt és nyomban kiküldte dr. 

Szánthó Lajost és Pandovics Dömét Mindszentre, 
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hogy a szentesiek óhajtását tolmácsolják Kossuth 

Ferencz előtt. A kiküldöttek eljártak megbízatásuk-

ban, s Kossuth a legkészségesebben eleget tett az 

óhajtásnak, a mivel nemcsak nekünk, hanem bizo-

nyára a csongrádiaknak is örömet okozott. 

(r.) — Pár tok egyesülése. Kossuth Ferencz 

kezdeményezésére az Eötvös Károly vezetése alatt 

álló függetlenségi párt elhatározta, hogy visszatér az 

anyapártba. Az erről szóló határozatot Justh Gyula 

pártelnök, Kossuth Ferencz ide vonatkozó leveleivel 

együtt, a mult szombaton terjesztette a függetlenségi 

és 48-as párt értekezlete elé, s az értekezlet azt nagy 

őrömmel vette tudomásul. A függetlenségi zászló 

bajnokai tehát ismét együtt vannak. Isten áldása 

kisérje hazafias munkájukat. 

(r.) Uj bíró. Hábacsek Pal aljárásbiró he-

lyére — ki tudvalevőleg törvényszéki biróvá lett elő-

léptetve — Pallai Zoltán dr. budapesti ügyvédet 

nevezte ki a király. Az uj biró már legközelebb el-

foglalja hivatalát a szentesi kir. járásbíróságnál. 

(r.) — Uj t isztiál lások a vármegyén. A 

belügyminiszter a jövő évre 45:25 írttal fölemelte a 

vármegye dotáczióját. Ez összeg felhasználásával 

4 uj tisztiállást szervez és 3 napidijast — utóbbia-

kat egyenként 365 írttal — alkalmaz a vármegye. 

Lesz nevezetesen egy pénztári könyvelő 1000 Irt, 

egy árvaszéki nyilvántartó 1080 frt, egy árvaszéki 

irattáros 050 frt, egy járásorvos a csongrádi járás-

ban 700 frt fizetéssel. Ezeken kivül szerveztetni fog 

5. oldal. 

— Lopás. Régi dolog már az, hogy Márton 
napján nem igen hiányozhatik a magyar ember asz-
taláról a ludhus ; hisz a „Márton ludjának" mell-
csontjáról szokták egyes helyeken még ma is meg-
jövendölni azt, hogy milyen telünk lesz. Kádár György 
uram is e czélra hizlaltatott négy libát vörösegy-
házi tanyáján ámde mert a ludhusra egy olyan 
valaki is éhes volt, a kinek nem voltak olyan jó 
kövér libái mint Kádár György uramnak, azért a 
Márton napját 2 nappal megelőző éjjelen, ne hogy 
levágják előtte, ellopták Kádár uram libáit, a kinek 
ugyan csak nem maradt ezért ludhusnélkül a Már-
ton asztala de ezt a dolgot még sem tudta szónél-
kül megállani, hanem a nem éppen rossz izlésü 
tolvaj ellen megtette a feljelentést. Rendőrségünk 
tehát a tolvajt erélyesen nyomoza. 

-- Bitangságban. A városi bitangakolban 
már hetek óta egy juh őriztetik, de gazdája' nem 
akar akadni; azért a holnapi napon, ha ugyan ad-
dig ki nem váltja még valaki, elfog árvereztetni a 
város költségen élőskődö szegény jószág. 

Vasúti menetrend. 

Budapest—Szentes. 

Budavvtröl indul 8 óra 25 perc reggel, 1 óra 55 perez 
délután, 9 óra 15 p. este és 10 órakor éjjel, 

a megyei potadó terhére még,egy aljegyzői, szamtiszti, Szolnokra érkezi* 11 óra 24 perc délelőtt, 3 óra 53 perc 

két közigazgatási gyakornoki és egy dijnoki állás, délután 11 óra 12 P éj 1 óra 07 perez éjjel. 
° ®  C J cj j Szölnokról indul 11 óra 5o perc délelőtt, 4 ó i a 3 5 perc 

(r.) — Esküdtszéki tárgyalás. A ,Cson- délután, 3 óra 55 perc éjjel. 

grádi Lap- szerkesztője, Eder János ellen sajtópert ¿¡Mentesre érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 
. r . * * 4 r este, 8 óra 1d perc re^e l . 

indított a kir. ügyész e^y közlemény miatt, mely 

Csongrád község elöljárósága ellen tartalmazott sértő; 

kifejezéseket. A sajtóper tárgyalasa f. hó ¿4-én lesz , W a s r u J i n J u l 6 ó r a 5 perc reggel> u ó 37 perrca d. „ 

a szegedi esküdtszék előtt. ¡6 óra 20 perc este. Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u. 

Szeutes—Budapest. 

(r.) — A Il-ik -AS-as kö r f. hó 11-én tar-

totta tisztújító közgyűlését. A választások eredménye 

a következő : elnök dr. Fíló Tihamér, alelnök 

10 óra 1 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d, u 

Pail- * 6ra ^ Percz ^ 6ra p- reggel. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 7 óra 35 perc éjjel 

dovics Döme, főjegyző itj. Jószai Sándor, aljegyző 7 órakor reggel. 

Tarnóczi Bálint, pénztárnok Vecseri István, ellenőr ~~ - — 

Józsa Joákim, könyvtárnok Józsa István, zászlótartók 

idősb Jószai Sándor és Burkus Imre. Választottak 
ezenkívül még 20 választmányi tagot. 

(r.) — Halá lozások. Mint egy beküldött 

gyászlapból részvéttel értesültünk, Sárdi Mihály, 

megyebizottsági tag és városi képviselő f. hó 10-én, 

56 éves korában meghalt. Temetése a közönség nagy 

részvéte mellett f. hó 12-én délután 3 órakor ment 

végbe. — A szomszéd Kunszentmártonbol is hasonló 

szomorú esetről ád hirt egy gyászjelentés. Ott ugyanis 

Bozóky Gábor árvaszéki ülnök, a köztiszteletben álló 

Bozóky-család érdemes tagja, közhasznú élete 01-ik 

évében, f. hó 12-én elhunyt. Temetése ma délután j 

3 órakor lesz. Béke poraira. 

(r.) — A dilterit isz ellenszerének ha-

tása. Lapunk mult számában hívta fel a közönség 

figyelmét dr. László Vilmos városi főorvos a dil-

teritisz ellenszerére, az úgynevezett serumra. Mint 

örömmel értesülünk, ez áldásos gyógyszer már vá-

rosunkban is megmentette egy kis gyermek életét. 

Buzi Nagy Eszter 5 éves leánykán a legnagyobb fokú 

roncsoló toroklob tünetei mutatkoztak, s a serum-

mal való befecskendezés visszaadta az ártatlan gyer-

mekjegészségét. Ajánljuk^ezt az esetet a szülők figyel-

mébe. 

— A nagyreményű csemete. Még csak 
12 éves fiúcska Pap Pál, de már is olyan siktére 
képes, hogy az ember méltán fűzhet börtönbeli jö-
vendőjéhez nagy reményeket. A napokban ugyanis 
a nagy piaegon egy 15 forinttal Józsa Tamás va-
dászjegyével és más kisebb rangú okmányokkal 
terhelt pénztárczát lelt; de mert jól tudta az ipse 
azt, hogy az a vadászjegy és Józsa Tamás más 
okmányai még árulóivá válhatnának; azért haza 
sem ment addig mi az okmányokat meg a vadász-
jegyet a kurczántuli ligetben el nem égette, azután 
pedig a tárczát is meg nem semmisítette és csak 
mikor mindenek elég körültekintően elvégezte, akkor 
ment haza. Otthon azután betegen fekvő nagy any-
jának azt mondta, hogy az uton 15 forintott lelt. 
Ámde a káros megtudta a csinyt és feljelentette a 
kis delinquenst a rendőrkapitányságnál, a hol ez 
töredelmesen be is vallott mindent. 

— Talált tárgyak. A városi rendőrkapitány-

ságnál több rendbeli pénzek és talált tárgyak van-

nak elhelyezve. Tulajdonosok tehát a kellő igazolás 

mellett ott átvehetik azokat. 

Tiszta vér adja az egészséget! 
Titkos betegségek, kiütések, sápadt-

ság, általános fáradság, gyengeség mind 

megszűnnek, ha a vér egészséges! A 

mi módszerünk használata mellett ala-

pos eredményért jót állunk. 

Kérdéseknél a válaszra szükséges 

10 kros bélyeg melléklendő. 

„OFFICE SANITAS," PARIS, 
30. Fauoourg Montmartre. 

Tlnct. iiervi tonica 
(Dr. Lieber tanár idegerősitő Elixirje.) 

Csak a kereszt és liorg. védjegy gyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvosi 
és hatóság lag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveg 
ára li/a, 3—5 Mark. 

Gyomor lá josoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essen/ 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ, a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 

3-40 K ö z p o n t i f ő-üz l e t : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

Figyelmeztetés. 
Figyelmeztetnek az ev. ref. egyházköz-

ség azon tagjai, kik egyházi adójukat ez 

ideig be nem fizették, hogy azt november 

15-dikéig annyival befizetni igyekezzenek, 

mert a be nem fizetők ellen november hó 

16-tól kezdve a kellemetlen és költséggel járó 

végrehajtás foganatba fog vétetni. 

Kristó Nagry István, 
2-2 főgondnok. 



SZENTESI LAP . 

Borárverés. 
Saját termésű borok Araci-

111 egyében, Atzél Péter ur magrya 
rádi pinczéjében raktározott 1886. 

1892-iki mintegy 

, 500 hektoliter magyarádi 
városi tanácsteremben megtartadó nyilvános, . - p o p t T I P C P f p h é r 
árverésen 460 frt bánatpénzzel ellátva jelen- a S Z t a i l e S C b U U l C g C I C A I C I 

jenek meg. 

S részletes feltételek alólirott hivatalos 

helyiségében megtekinthetők. 

Szentesen, 1894. november hó 12-én. 

Novobáczky Győző, 
tanácsnok. 

6, oldal. 

Hirdetmény. 
Szentes város közönségének tulajdonát 

képező „zöld koszorúhoz11 czimzett nagyven-

déglő 1895. január hó 1-től számitva három 

egymásután következő évre bérbe adatik — 

miért is felhivatnak bérleni szándékozók hogy 

f. évi november hó 26-án d. e. 9 órakor a 

borok, 
valamint mintegy 

500 hektoliter burgundi 
vörös borok 

kisebb-nagyobb űrméretű hordókkal vagy 

135 szám. 
— 

anélkül fognak folyó évi november 
19-éll a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 

mellett eladatni. 

Muszkai állomáson kocsikról és az ár-

verés színhelyén vevők ellátásáról gondos-

kodva van. 

4 4 A piiicze-kezelőség*. 

4mm m 
Ház-eladás 

Pass Ferencz I. tized 133 számú uj háza 

eladó, értekezni lehet ugyanott. 

Gépműhely. 
Alulírottak tisztelettel hozzuk a u. 6. közönség b. tudomására, hogy Szentesen gőz- ||j|j 

H malmunk telepén gőzzel hajtott vasesztergákkal és vasgyalukkal felszerelt, a mai kor igé- ^ ^ 

nyeinek megfelelő 

G É P 3 1 Í 7 I I E 1 . Y T 
| rendeztünk be, melynek vezetésével egy budapesti elsőrangú gépgyárban alkalmazva volt 

j||$ művezetőt bíztunk meg. 

( ¿ é p m ü h e l y ü i i k b e i i mindennemű gazdasági, ipar- és gőzgépek, szi-
vattyuk, kutak, tűzi fecskendők, új tüzszekrények, gőzhengerek fúrását, 
stb. ugyszinte kazánkovács munkát, valamint gépalkatrészek ujboli elkészítését 

és minden e szakmába vágó munkákat mérsékelt dijért elvállalunk. 

Ugyancsak C l É P M Í I I I E r , Y t l ] * K l I E 3 í rézöntvények gépalkatré-
szekhez nyers és kidolgozott állapotban jutányosán kaphatók. 

DÍSZES 

SZÁMLÁK, JEGYZÉKEK 
ÉS 

T U D Ó S I T Ó L E V E L E K . 
ÍZLÉSES 

MEGHÍVOK 
ÉS 

T Á N C Z R E N D E K . 
D I V A T O S 

ELJEGYZÉSI ÉSESKETÉSI 
KÁKTYÁK. 

ÉTLAPOK, 

KÖZSÉGI ES YÁROSI 
HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

Á R J E G Y Z E K E K , 
CZIM- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

MINDENNEMŰ ÉS SZ1NÜ 

ÉS DÍSZES KIVITELŰ 

IGYASZLAPOK. 
s 

K O N Y V N Y O M D A , 
K Ö N Y V - E S H I R L A P K I A D Ó H I V A T A L . 

Huizonné^y év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 

megfelelő betűkkel és gyorssajtóval felszerelt 

KÖNYVNYOMDÁMAT 
melyben minden e szakmába vágó munkák a 

iegjutányosabb áron, csinos kivitelben gyorsan 

és pontosan készíttetnek el, ajánlom a n. é. 

közönség szives pártfogásába. 

TISZTELETTEL : 

SIMA TEPENCZ. 

„SZENTESI LAP« 
cziniű, hetenként háromszor megjelenő poli-

tikai lap kiadó-hivatala. 

MINDENNEMŰ 

TÁBLÁS KIMUTATÁSOK 
ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRI 

M E R L E G E K . 

IDŐSZAKI ÉS 

FÖtYOlflATOK, 
HÍRLAPOK MÜVEK. 

DÍSZES KIVITELŰ 

SZALAGARANYOZÁSOK 
ÉS S Z Á M L Á K . 

IPAR ÉS KERESKEDELMI 

CSINOSAN KIÁLLÍTVA. 

MINDENNEMŰ 

ÜGTCEDI ES IRODAI 
N Y O M T A T V Á N Y O K . 

MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

1 3 - V E l P A m O K 
ÉS B O K I T É K O K 

CZÉGN YOMÁSS AL. 

Szeatea, 1S94. Nyomatott Sima Fereucz gyoissajtóján. 




