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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 a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-

yUsi pénzek és hirdetesek is 
küldendők. P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

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. 

P6sz«rke«xtő én kiadó tulajdonos : 

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

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és lapk i l iordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Kihívás. 
(PJ Az imént lefolyt lélekemelő ünnepség 

összhangját nem akartuk szemrehányásokkal 

zavarni. Történtek azonban dolgok, melyeket 

szó nélkül hagynunk nem lehet. 

Az a klik, melyet „pákulicz" név alatt 

ismer a világ, s mely hol megyepártnak, hol 

kormánypártnak nevezi magát, nem képes 

— helyesebben mondva, nem a k a r j a — 

visszatartóztatni szenvedélyének kitöréseit. 

Láttuk a hétfőn tartott városi közgyűlé-

sen, hogy még akkor is elzárkóznak a köz-

érzülettől, midőn egy Kossuthot kell a város 

vendégeként fogadni. Nem zugolódtunk e vi-

selkedés miatt, s némán türtük a közvéle-

ménynyel való kötözködést. 

A helyett azonban, hogy mérsékletünk 

lefegyverezte volna őket, s engedtek volna 

bennünket békén ünnepelni nemzeti aposto-

lunk kitűnő fiát, még kihívóbbakká lettek, 

mintha csak szántszándékkal akarnák felkor-

bácsolni pártunk tagjaiban a vért. 

Elkövették azt a méltatlanságot, hogy 

Kossuth Ferenczre vonatkozólag ép akkor, 

midőn a város egész lakossága örömmel üd-

vözölte őt körében, az országos hírlapokban 

bántalmazó czikket tétettek közzé; amiről az 

I-ső 48-as kör bankettjén történteket targyaló 

tudósításunkban emlékezünk meg bővebben. 

Aztán az elbúcsúzás perczeit akarták 

megzavarni, egy ép ol> kicsinyes, mint a 

vendégszeretetet brutálisan sértő csínnyel, 

melynek épületes históriáját ujdoiisági rova-

tunknak. „A vármegye gyermekes csínye* 

czimü közleményében mondjuk el. 

Mindez arra mutat, hogy a jó urak — 

mint mondani szokták — nem férnek a bő-

rükben, s hajánál fogva rángatják elő az al-

kalmat, hogy torzsalkodhassanak az ellen-

zékkel. 

Ne higyje azonban senki, hogy ez merő 

viszketegség, mely csiklandozza a harczhoz 

szokott idegeket. Mi azt hisszük, hogy sok-

kal több és sokkal rosszabb annál : r a v a s z 

s z á m í t á s , é s h i d e g v é r r e l k i e s z e l t ! 

c s e l s z ö v é s . Ugyanis látják a tisztelt pá-

kuliczok, hogy a vármegye főispánja csaku-

gyan őszinte jóakarattal törekszik a béke 

helyreállításán. Látják, tapasztalják, hogy eb-

ben az üdvös törekvésben a vármegyei ellen-

zék lovagias előzékenységgel kezére jár a fő-

ispánnak. Tehát megijedtek, hogy végre va-

lóban beüt a béke, s rájuk nézve nem lesz 

erkölcsi lehetőség k térni előle. Ha pedig nor-

mális viszonyok állanak be, akkor megszilár-

dul a vármegye kormányzata, s mostanában 

aligha üresedik meg a főispáni szék, a melyre 

pedig bizonyos szemek oly nehezen türtőztet-

hető sóvárgással tekintenek. 

Ezért keresik az ürügyeket az összetű-

zésre, remélvén, hogy az ellenzék utóljára is 

elveszti higgadtságát, nem tud ellenállani az 

indignácziónak és egy heves kitöréssel össze-

kuszálja a fonalakat, melyekből a főispán a 

békesség kötelékeit készitgeti. 

Nos hát, ez a számitás ezúttal nem fog 

sikerülni. Nem reagálunk a kihívásra, vissza-

fojtjuk a lelkünkben lüktető méltatlankodást, 

és továbbra is megőrizzük mérsékletünket. 

Oh, a világ minden kincséért se tesz-

szük meg nekik azt a nagy szívességet, hogy 

megharagudjunk. 

Türünk és várunk. Mert ország-világ 

előtt be akarjuk bizonyítani, hogy nem mi 

vagyunk a b é k e b o n t ó k , s nem a mi 

táborunkban kell keresni az ö s s z e f é r h e -

t e t l e n temperamentumokat. 

Kossuth Ferencz Szentesen. 

(P.) A szentesi referádát a - Szegváron tör-

téntekkel kell kezdenünk, mert oda ment kedves 

vendégünk elé a szentesi deputáczió. 

A reggeli vonattal érkezett Kossuth Szegvárra, 

Helfy Ignácz és Lakatos Miklós orsz. képviselők, 

valamint a mindszenti függetlenségi és 48-as párt 

vezérférfiai társaságában Az állomásnál Bécsi Sándor 

községi jegyző üdvözölte lelkes szavakkal, melyekre 

Kossuth szívélyesen válaszolt. A perronon fehérru-

hás lányok állottak sorfalat. Lovas bandérium ve-

zette be az 50 kocsiból álló menetet, a községházá-

hoz, hol Sebők dr. községi orvos tartott üdvözlő 

szónoklatot. A fogadtatásban részt vettek a szentesi 

küldöttek is, kőztük Sima Ferencz és Balogh János 

orsz. képviselők 

A községházától a régi vármegyeház előtt 

lévő térre vonult a társaság, hol tribün volt felál-

lítva, mélyet több ezer főnyi nép vett körül. Itt 

Helfy szólott először, elmondván, hogy beszámoló-

nak elhozta magával Kossuth Ferenczet. Azután 

Kossuth beszélt, roppant lelkesedésre ragadva a 

hallgatóságot. Kossuthot Lakatos Miklós, Balogh 

János és Sima Ferencz orsz. képviselők követték a 

szólásban, s beszédeiket nagy tetszéssel fogadta 

a nép. 

A beszédek után villásreggeli következett a régi 

vármegyeház nagytermében. Felköszöntőket mondtak: 

Sági Lázár szegvári tanitó, Kossuth Ferencz, Puskás 

Pál, Helfy Ignácz, Szőke György, Rácz Pál, Lakatos 

Miklós, Sima Ferencz, és Gémes István szegvári gaz-

dálkodó, kinek igen szép és okos beszéde nagy fel-

tűnést keltett a vendégek között. Élénk tetszéssel 

fogadták még Mihály Józsefné verses felköszöntőjét. 

A villásreggeli végeztével előállott Szentes vá-

ros négyes fogata melyen Kossuth Ferencz Aradi 

Kálmán főkapitánynyal foglalt helyet. A második 

kocsin Helfy Ignácz és Sima Ferencz, a harmadikon 

Lakatos Miklós és Balogh János orsz. képviselők 

ültek. A kiséret 30 kocsin foglalt helyet. 

A szentes-szegvári határnál a Héjjá Lajos ve-

zetése alatt kivonult szentesi bandérium állott a me-

net élére. Siép lovak, délczeg lovasok. Igazán fes-

tői szép látvány volt 

A határnál Farkas Eugénia kisasszony is csat-

lakozott a menethez, ki pár lelkes üdvözlő szó kí-

séretében egy szép csokrot nyújtott át Kossuthnak. 

A csokor szalagján a következő szavak állottak: 

„Áldás kisérje lépteid, e hon vírányain.« 

Egy óra tájban érkezett a menet a vásárhelyi 

utc*a végén felállított szép diadalkapuhoz, mely 

Abaffy Zsigmond városi főmérnök ügyességét dicséri. 

A diadalkapu körül tizezer főre tehető tömeg 

sorakozott, s eget-földet rengető éljenzéssel fogadta 

a vendégeket. 

A mint Kossuth a hintóból leszállott, eléje 

lépett Burián Lajos polgármester és a kővetkező 

beszédet intézte hozzá: 

Tisztelt uram ! 

Nekem jutott a szerencse, minta város polgármes-

terének, hogy nagyságodat, az egész város közön-

sége nevében párt külömbség nélkül, mint a város 

szivesen látott vendégét, üdvözöljem. Hazánk tör-

ténelmi nagyjai közül kimagasló szellemi óriás, Ma-

gyarország polgárainak otthont adó férfiú fiát, ki 

egy halhatatlan nevet örökölt, üdvözöljük Nagysá-

godban. Óhajtjuk, hogy otthon találja magát haj-

lékainkban, mi a magyar vendégszeretet egész me-

legével fogadjuk Nagyságodat. 

Isten hozta. 

A kitörő éljenzés csilapultával Kossuth messze 

hallható hangon a következőleg válaszolt: 

,Jól tudom, hogy az a lelkesedés, melylyel e 

törzsgyökeres magyar város lakossága fogad, inkább 

dicsőült atyám emlékének, mint az én csekély sze-

mélyemnek szól. Örömmel győződtem meg körutam-

ban, hogy a magyar nép lelkében kitörölhetetlenül 

élnek atyám nagy eszméi. Egész életemet arra fo-

gom szentelni, hogy azokat az eszméket — békés 

és törvényes uton — megvalósítsam, s mihelyt hon-

polgári jogaimat visszanyerem, kötelességemnek te-

kintem hozzá fogni a nagy feladathoz, hogy a mos-

tani törvényeket olyanokkal pótoljuk, melyek, hazánk 

függetlenségét biztosítják ; s nem kételkedem, hogy 

ha ez nekünk sikerülni fog, megfogjuk nyerni hozzá 

a koronás király szentesítését is. Ehhez a feladat-

hoz szükségem van a lelkes magyar nép támogatá-

sára, s meg vagyok győződve, hogy aztönök nem fog-

ják tőlem megtagadni. E hitben örömmel jöttem 

ide, testvéreim közé, és hálás szívvel köszönöm ezt 

a szép és meleg fogadtatást." 

Erre egy szakadatlan éljenriadal következett, 

mely végig kisérte a menetet egész a vármegyeházig. 

Az utczán legalább 10—15 ezer főnyi nép állott 

sorfalat, s ez a roppant tömeg mindenütt csatlakozott 

a menethez. 

A Héjja-ház előtt állott a főgimnáziumi ifjúság 

az iskola zászlója alatt. Itt Ónody Sándor VIII. oszt. 

tanuló meleg szavak kíséretében szép csokrot adott 

át Kossuthnak, ki szívélyes köszönetet mondott, s 

emlékeztetve az ifjúságot, hogy ők képviselik a haza 

jövőjét, buzgó hazaszeretetre serkentette őket. 

A polgári leányiskola mellett lévő téren nagyon 

szép jelenet folyt le. Itt állottak a szentesi hölgyek, 

és a fehérbe öltözött kedves leánysereg. A mint a 

hintó megállott, a szó szoros értelmében virágeső 

áradt Kossuth Ferenczre; perczekíg hullott minden-

felől a csokor, a kocsiban Kossuthot eltemette a vi-

rág, ugy hogy alig tudott közüle kibontakozni. Aztán 

előlépett Balogh Mária kisasszo y, s a következő 

üdvözlő beszédet mondta: 

„Tisztelt Uram! A szentesi hölgyek nevében 

nyújtom át Önnek e virágokat, ezek ugyan herva-

dandók, de azon tisztelet, mely szivünket eltölti, nem 

muiik el soha! 

Kívánjuk, hogy találja magát körünkben olyan 

otthonosan, mint a mily igaz szívből jövőleg mond-

juk : hozta Isten 1® 

Kossuth midőn a virágzáportól szóhoz juthatott, 

meghatottan a tüntetés és szeretet nyilvánulásaitól, 

a következő szavakat mondotta: 

„Édes hölgyeim! Az önök szeretetét, mint leg-

drágább kincset, szivem mélyére zárva fogom őrizni 

m:ndenkor 

És a lelkek mélyéből jövő hosszú éljenzés, uj-

jongás között haladt Kossuth Ferencz tovább, be a 

piacz-térre, míg a hölgyeket a város fiatalsága által 

vont szoros kordon mentette meg a nagy tolon-

gástól. 

A vármegyeházához érve, Kossuth Ferencz a 

polgármester szobájába vonult Itt tisztelegtek előtte 

az 1848—49-iki agg honvédek, Temesváry Antal 

vezetése alatt. Kossuth nagyon szívesen fogadta a 
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hadastyánokat, s melegen megköszönte szíves meg- tetében én felleltem annak jelét, hogy Magyarország-

emlékezésüket. E hazának — úgymond ~ nem lenne 

jövője, ha a honvédek nem lettek volna. Vezérük 

immár elköltözött, de szelleme itt maradt, és ve-

zérli lépteinket Mi az ö nyomdokait fogjuk követni, 

s talán elérhetjük azt, a miért a honvédek vérüket 

ontották. 

A honvédek tisztelgése után a megyeház előtti 

térre ment ki Kossuth, a polgármester és Sima Fe-

rencz társaságában, s a polgármester bemutatta őt 

a sokaságnak. A piacz tágas terét egészen elfoglalta 

a nép, s nem tartjuk túlzásnak egy szemtanú ¡»Ili 

tását, a ki 20 ezer főre becsülte a jelenvoltak számát. 

Kossuth megköszönte a népnek a fényes fogad-

tatást. Ez meggyőzi őt — úgymond — arról, hogy 

ban minden emb^r szivében ott él éd^s atyámnak 

tiszta ideálja : a függetlenség, önállóság szent ideálja. 

Igaz, hogy sokaknak szivében ott él a kétely is az 

iránt, hogy magyar hazánk függetlenségét, önállósá-

gát kivivni elég erősek vagyunk-e? vagy eljő-e a 

perez, hogy hazánk függetlenségét, önállóságát ki-

vívhassuk ? 

Tisztelt uraim! Midőn én azt láttam, hogy 

Magyarország népének lelkébe benne van ezen vágy, 

a midőn Magyarországon azt látom, hogy édesatyá-

mat a nép ugy szerette, mint saját atyját: uraim, 

amidőn erről meggyőződtem, elhatároztam magamat 

hazajövök és azon hatalmat, mely édesatyám nevé-

ben és emlékében van : fel fogom használni a haza 

ieraza volt, midőn körútra indult, hogy a magyar,javára. Ezért jöttem haza, megfontolva a módot és 

nép lelkesedéséből bátorítást merítsen a magára vál-!azon perczeket, a miként és midőn én ezt felfogom 

lalt nagy feladat teljesítéséhez. Örömmel győződött ¡használni. Megfontoltam, mert nem szabad senkinek 

meg arról, hogy a nép szivébe be van vésve atyja sem koczkáztatni azt a hatalmat, melyet már meg-

emléke, s a függetlenségi eszméhez való erős kaptunk, és nem szabad senkinek sem lemondani 

ragaszkodás. Hiszi, hogy ez eszme diadalát alkot- abbeli reményünkről, hogy megnyerjük teljes függet-
mányos uton, a király hozzájárulásával elfogja érni. 

Bizzék abban a nép is, s legyen hite olyan erős, a 

milyen az övé, akkor a siker el nem maradhat. 

Kossuth után és annak egyenes kívánságára 

Sima Ferencz beszélt. Beszédét azzal kezdte, hogy 

ez a népáradat tanub onysága annak hogy Szen-

tes olyan ünnepet űl, a milyet nem ült a szabad-

ságharcz óta. A multat és a jövőt ünnepeljük. A 

mult dicsősége ép ugy a Kossuth névhez van fűzve, 

mint a jövő reménysége. A minek fundementomát 

az apa rakta le, azt fel fogja építeni a fiu. Ha ne-

künk apróbb polgároknak sikerült a függetlenségi 

eszmék bajnokaiból a törvényhozásba egy tekinté-

lyes nagy pártot bevinni, akkor eszméinknek az 

egész vonalon győzni kell, midőn a zászlót egy Kos-

suth ragadja kezébe. Hirdeti, hiszi és vallja, hogy 

immár közeledünk megvalósulása felé amaz ideál-

nak, melynek legfőbb apostola Kossuth Ferencz. 

Egykor Kossuth Ferencz dicső apja ezen a téren 

hívta fel Szentes népét, hogy fegyverrel védje meg 

a hazát; most fia munkára blvja fel. Szívesen osz-

tozunk a hazafias munkában, és biztosithatja Kos-

suth Ferenczet, hógy sehol se talál nagyobb és lel-

kesebb sereget, mint itt E sereg nevében köszöni, 

hogy eljött, és Isten áldását kéri hazafias műkö-

désére. 

Viharos éljenzés adta meg a beszéd szankezió-

ját; s aztán Kossuth visszavonult. 

Délután 2 órakor Kossuth és kísérete a Kass 

szállodában rendezett társasebédre ment. A szálloda 

nagy termét és mellékhelyiségeit csufolásig megtöl 

tötte a közönség. 500 főre becsültük a jelenvoltak 

számát. S különös örömmel láttuk, hogy hölgyek is 

szép számmal vettek részt az ebéden; mely becsü-

letére vált Kass konyhájának és pinczéjének. 

Az első felköszöntőt Balogh János mondta. 

Részletesen elmondta, hol és merre járt mostani 

kőrútjában Kossuth Ferencz, a mig Szentesre ért 

Aztán áttért arra, hogy miket mondott Kossuth La-

jos, midőn 1848-ban itt járt, és mit határozott a 

város a beszéd hatása alatt. Végül éltette Kossuth 

Ferenczet. 

Erre Kossuth a kővetkező pohárköszöntő-

vel felelt: 

Tisztelt uraim és hölgyeim! 

Meglepne engem ez a fogadtatás, ha nem jönne 

olyanoktól, kiket én édes testvéreimnek tekintek. 

Hiszen a magyar nép édes atyjának nevezte az 

én édes atyámat, atyám a magyar nép atyja volt, 

én tehát a magyar nép testvére vagyok. Olyan test-

vér vagyok, ki rég nem látta az ő testvéreit, sőt 

olyan rég, hogy nem is emlékezett rája, csak szivé-

ben hordozta hazájának emlékét. 

lenségünket, mert végre is aki hazánk függetlenségi 

képességében és önállóságának lehetőségében kétel 

kedik : az kételkedik saját énjében. Megteendem rám 

várt kötelessé 'emet lelkem egész hevével akkor, mi-

kor a nép akarata engemet a törvényhozók sorába 

fog emelni, és mindenkor szilárdan fogok haladni 

tisztelt barátaimmal együtt a végczél felé: mely ha-

zám függetlensége. Kitartóan és szilárdul: mert ezt 

nem érhetjük el kitartó munka nélkül, vagy meg 

próbáitatások nélkül, mely megpróbáltatásoknak én 

már eddig is kivagyok téve, midőn némelyek gyanú-

sításokkal fordulnak felém, még akkor, midőn mást 

nem teszek, mint utazom azért, hogy megismerked-

jem kedves hazámmal. 

Tisztelt ura m! Nagyon nehéz életiskolában 

jártam, oly embereknél, hol az akarat az állampol-

gárnak egyik legfőbb ékessége. En tőlük tanultam 

meg a honszeretetet, és tőlük sajátítottam el az erös 

akaratot. A haza oltárára fogom azt letenni, s bol-

dog lennék, ha valaha megérhetem azt, hogy én ie 

hozzájáruljak ahhoz, hogy elérjük azon szent czélt, 

melyet édes atyám nem érhetett el, de amely czél 

elérésére irányuló tevékenységünkie édes atyám az 

égből is áldását küldi 1 

Filó János a kővetkező idézettel kezdte beszédét: 

»Láttam Marathon győzedelmét, 
Spárta leányai honszerelmét 
Xerxes özön-hadát. 
Leonidást Terinopilében 
Es Tirtéuszt lanttal kezében 
Buzditni a csatát." 

Én — folytatá az agg lelkész meghatott és 

megható hangon — abból a nagy korszakból való 

vagyok, melyekre e sorok ráillenek. Hálát adok a 

gondviselésnek, hogy jelen lehettem ama történelmi 

nevezetességű parlamenti ülésen 1848 ban, melyen 

200 ezer katona és több millió forint megszavazását 

kérte az a dicső férfiú, kinek már csak emléke él. 

Tanuja voltam tehát a haza atyja hazafias munkál-

kodásának. S midőn végtisztességtételét tartottuk, az 

Isten házában áldást könyörögtem emlékére azokért 

a nagy alkotásokért, melyeket az ő világra szóló nagy 

szelleme teremtett. Ö immáron nyugszik, de fia im 

előttünk áll. Eszembe jut a Szentirás ama jelenete, 

midőn Filep apostol kéré Jézust, hogy mutassa meg 

neki az Istent. És Jézus igy felelt neki: „ A k i 

l á t j a a f i ú t , l á t j a az a t y á t ; m e r t a f i u 

nem c s e l e k e d h e t i k má s t , m i n t a ty j á-

nak a k a r a t á t . " Olvassa el mindenki azt a le-

velet, melyet Kossuth Lajos 18G9-ben irt szentesi 

választóihoz. Abban megnyilatkozott az atya akarata; 

és én hiszem, hogy a fiu akként fog cselekedni, a 

mint ott irva vagyon. Ebben a hitben kívánom, 
Kevés embernek van megadva az, hogy már ¡hogy az Isten Kossuth Ferenczet sokáig éltesse! 

igen kis gyermek korában szenvedjen a hazáért. Ne-| Ezután Burián Lajos polgármester felolvasta 

kem ez meg .olt adva, minthogy mint kis gyermek azt a sürgönyt, melyet Uj-Szentes polgárai küldtek, 

szenvedtem 8 hónapig várfogságot s mint igen kis1 A sürgöny következőkép szól: 

gyermek lettem száműzött és maradtam száműzve. »Kérjük tiszteletünket és ragaszkodásunkat nagy-

Egyszerre nyertem vissza hazámat édes atyámmal, íságos Kossuuth Ferencz urnák tolmácsolni, uj-szen-

csakhogy ő halva, én pedig élve. jtesi lakosok, kik szintén részt akarunk venni mint 

Tisztelt uraim! Hogy hazajöttem, midőn haza- Szentes város gyermekei Szentes város örömében s 

kisértem édes atyám porait, tettem ezt öntudatosan.'a boldog pi'.anatban, midőn nagy hazánkfiának 

Tudom, hogy ezen lépésemből én rám egy nagy Kossuth Lajosnak szeretett és méltó fia látogatásával 

kötelesség fog hárulni. Tudom mert láttam, hogy a Szentest megtiszteli, de miután a szeretet lángját és 

magyar nép millióinak szeretete kisérte édes atyámat hü ragaszkodásunkat személyese^ be nem mu-

utolsó nyughelyére. A magyar népnek ez a szeretete tathatjuk, ez uton óhajtjuk, hogy a magyarok Istené 

rótt én rám kötelezettségeket. A magyar nép szere- igen sokáig tartsa meg kőztünk, mint vezérlő csil-
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lagunkat, Magyarország boldogságára. Az uj-szentesi 

asztaltársaság." 

Lakatos Miklós országgyűlési képviselő a höl-

gyek tüntetéséről mondott szellemes toasztot, sza-

vait azzal végezvén, hogy ő mint Lakatos, Kossuth 

Ferencz szivébe belakatolja a szentesi hölgyek iránt 

való rokonszenvet. 

Helfy Ignácz reflektálva Filó János szép felkö-

szöntőjére, emlékeztet, hogy midőn a 200 ezer ka-

tonát egyhangúlag megszavazták, Kossuth azt mondta, 

hogy meghajlik a nemzet nagysága előtt. Ö is azt 

mondja most Szentesre. Látott ő már fényes fogad-

tatásokat, nagy tüntetéseket, de — egy debreczeni 

ecetet kivéve — olyat mint ma itt, nem látott sem 

a hazában, sem a külföldön. £ fogadtatást Kossuth 

Ferencz akkor is megérdemelné, ha nem volna a 

Kossuth Lajos fia. Felsorolja Kossuth Ferencz ki-

váló egyéni tulajdonait, és azt mondja, hogy benne 

egy nagy erőt nyert nemcsak a párt hanem az 

egész ország. Poharát Szentes város lakosságáért üríti. 

Rácz Pál, a szegvári függetlenségi párt egyik 

vezértagja, megköszöni a szíves fogadtatást, melyben 

Szentes az ő képviselőjüket részesiti. 

Pólya Ferencz Helfy Ignáczért, — Helfy pedig 

Sima Ferencz és Balogh János képviselőkért, s Abafify 

Zsigmond az öreg honvédekért űrit poharat. 

Sima Ferencz azzal kezdte beszédét, hogy róla 

mindenki tudja, h a n e m e s k ü s z i k i s meg 

rá, hogy törhetlen hive Kossuth Lajos eszméinek. 

Sokan nem szeretik, hogy Kossuth Ferencz beszél. 

Ö arra kéri, hogy beszéljen, hirdesse az igét, s út-

jában ne állítsa meg senki és semmi, még Jókai le-

vele se ; mert Magyarországon mindenki apostolnak 

tekinti ; s szóló biztosítja a felől, hogy mellette mint 

hü gárda, erélyesen küzdünk és kitartunk. Kossuth 

Ferenczet élteti. 

Kossuth Ferencz annak a hitének ád kifejezést, 

hogy a függetlenségi eszmék már diadalra jutottak 

volna, ha az egyetértés nem hiányoznék. Szentesen 

látja a közönség összetartásának jelét a polgármes-

tert körülvevő közszeretetben is. Élteti Burián Lajost. 

Burián Lajos maga is azt óhajtja, hogy a vá-

ros egyetemének érzületét hiven képviselje. Köszöni 

a kitüntető megemlékezést. 

Kátai Pál János mikor Kossuth a szentesi pia-

ezon beszélt, csak 10 éves gyerek volt, de megje-

gyezte magának azt a mondást, hogy „védjük a tör-

vényt és az alkotmányt." Később megtanulta, hogy 

mit köszönhet a magyar nép Kossuth Lajosnak, a 

ki felszabadította a jobbágyságot. A ki a népnek jo-

gokat adott, annak a fiát hálatelt szívvel üdvözöl-

jük körünkben. 

Végül Balogh János megköszönte a látogatást; 

mire Kossuth azt az örvendetes kijelentést tette, 

hogy csak a viszontlátásig búcsúzik, mert újra el-

jön, ha honpolgári jogait visszanyeri. 

Ezzel a társasebéd véget ért, s Kossuth laká-

sára vonult vissza pihenni. Később sétakocsizást tett 

a városban, s ismét pihent a fáklyásmenet idejéig. 

Pontban 7 órakor érkezett meg a fáklyásme-

net a kitűzött helyekről. Valóban impozáns és szép 

látványt nyújtott. A vendéglőt és környékét tenger 

nép vette körül. Az üdvözlő szónoklatot dr. Filó 

Tihamér tartotta. Kossuth szép beszédben válaszolt. 

Beszélt még Lakatos Miklós, Sima Ferencz és Ba-

logh János is. Ezeket a beszédeket azonban — saj-

nálatunkra — tér hiánya miatt, nem közölhetjük. 

A fáklyásmenet után kezdetét vette az I-ső 

48 -as kör bankettje, melyen legalább is 700—800-an 

vettek részt. 

Itt Sima Ferencz volt az első szónok. A füg-

getlenségi kör — úgymond a 48-as eszmék tem-

ploma. Most, midőn ez eszmék apostola jött közénk, 

kellett, hogy ezt a templomot fölkeresse. Szóló, mint 

pártelnök, sokszor fölemelte itt szavát, de ma nem 

szükség lelkesítenie, mert mindnyájan tisztelettel és 

lelkesedéssel adózunk Kossuth Ferencznek. Sajnos, 

hogy némelyek a lelkesedést megakarták zavarni, 

s örömünk közé néhány ürömcseppet próbáltak ve-

gyíteni. Itt van a kezében egy újság, melyben egy 

szentesi tudósítás azt mondja, hogy a szentesi sza-

badelvüpárt Fekete Márton elnöklete alatt ülést tart-

ván, elhatározta, hogy tiltakozik az ellen, mintha 

Kossuth Ferenczet az egész város fogadná, mert ők 

jnem járultak a fogadtatáshoz, miután Kossuth Fe-

rencz veszélyes tanokat hirdet. (Viharos közbeszó-

lások : „Hazugság, rágalom.«) Mi hozzá vagyunk 

szokva a harezhoz, és tudjuk, hogy Feketéék nem 
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szokták helyeselni azt, a mit mi akarunk. De midőn 

hire jött a Kossuth látogatásának, az egész város 

lelkesedéssel fogadta azt, még az is, a ki a legelső 

gazda Szentesen, tudniillik a város hatósága. Egye-

seknek talán nem tetszik ez, de egy párt nevében 

nem beszélhetnek, mert Szentesen nincs is szervezett 

szabadelvű párt. Vissza kell utasítanunk azt a rossz 

hiszemü kísérletet, — hogy Kossuth Ferencz 

törvényes mederben mozgó nyilatkozataiból korona-

ellenes tendencziákat olvassanak ki. Ebben a tekin-

tetben bátran mer hivatkozni a ma elhangzott be-

szédekre. Vissza kell utasítanunk azt a ráfogást, hogy 

Kossuth itt pártpropagandát üz. Hiszen itt kész ve-

tést talál, melyet csak kaszálni kell. Az egész táma-

dás nem méltó másra, mint megvetésre, mert a 

legfényesebb czáfolat feltalálható abban a lelkes fo-

gadtatásban, melyben Kossuth Ferencz részesült. Ha-

ragudni nem érdemes a támadókra, mert az orosz-

lán nem szokott haragra gerjedni az apró egerek ellen. 

Tollal le nem irható az a felháborodás, me-

lyet a felolvasott hírlapi czikk fölidézett; s nagyon 

örvendünk rajta, hogy négy fővárosi hirlapiró szem-

tanúja volt az esetnek, mert tőlük legalabb hü in-

formacziót kaphat a lő városi sajtó. 

Sima beszédje után Burián Lajos polgármester 

jelentelte ki, hogy jó lélekkel senki se tagadhatja 

azt, hogy Kossuthot a varos egyeteme fogadta ked-

ves vendegeül. Azokat, a kik ilyen orv támadásokat 

intéznek, amiről most szó van — szóló nem akarja 

jellemezni. Ítéljen fölöttük a közvelemeny. 

Gerőcz Lajos kötelességeuek tartja kijelenteni, 

hogy 20 esztendeje lakik itt, de szabadelvű partról! 

és annak elnökségéről sohase hallott. Ilyen nincs l s l
é , je n z é s k ö z ö t t t e I s z á l l t a v o n a t r a ' és Félegyházára 

Szentesen. A szóbanlorgo hírlapi közlemeny tehát S u t a z o t t ; ma& á ve l vivén a magyar Alföld népének 

tendencziozus amitasnal nem egyeb. jlngoló szeretetét 

Filó Tihamér dr. nagy meglepetéssel hallotta,' 

hogy valami Fekete Marton nevű embe . . . nem 

tudja bizonyosan hogy ugy hívjak-e? . . . (Közbe-

szólások minden oldalrol: Cseh Marton, Cseh Mar-
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lást mások is, de az óriási zajban lehetetlen volt a 

szónokokat meghallani. Mindössze a Kátai Pál János 

beszédjéből értettünk meg annyit, hogy Szentes né-

pét a függetlenségi és 4Ő-as eszmék mellett szükség-

telen föllelkesíteni, mert azok az eszmék elválhatlanul 

össze vannak forrva ezzel a néppel, ugy, hogy még 

a nagyok és vezérek is e nép lelkesültségéből me-

ríthetnek erőt és biztatást a harczra. 

Az illusztris vendégek eltávozása nem birta 

eloszlásra a roppant tömeget. Éjfél után egy órakor, 

midőn e sorok irója eltávozott, még majdnem teljes 

számban együtt maradt a társaság. 

Csütörtökön reggel már 7 óra előtt nagy tömeg 

gyűlt össze a piacz téren, hogy még egy Istenhoz-

zádot mondjon a távozó vendégnek. Kirukkolt a 

díszes bandérium is. 

Kevéssel 7 óra után Kossuth Ferencz zajos él-

jenzés között helyet foglalt a város négyes fogatán 

a polgármesterrel, ki a Tiszáig kisérte el. A városi 

hatóság, valamint a két 48-as kör küldöttei 20 ko-

csin csatlakoztak a menethez. 

A Tisza túlsó partján Csongrád város küldött-

sége várakozott, Hegyi Antal vezetése alatt, s a két 

küldöttség egyesülve robogott Csongrád felé. 

Csongrádon a város végén diadalkapu volt 

felállítva, hol Szvoboda Ferencz tartotta az üdvözlő 

beszédet. Kossuth aztán a városházához ment, s ott 

Csemegi Antal bíró fogadta, kinek beszédére gyö-

nyörű beszédben válaszolt. Majd kiment a piaczté-

ren összesereglett tengernyi nép közé, megköszönte 

a szíves fogadtatást. Innét a vasútra hajtatott, s 

bucsutvéve a csongrádiaktól és szentesiektől, viharos 

Városi közgyűlés. 

ton) nos tehát valami Cseh Fekete Marton nevű 

ember ugy gerálja itt magat, mint a szabadelvüparl 

elnöke. Egy ilyen nevű ember egyszer már szentesi 

deputácz ónak is kiadta magát. Akkor is leleplezték ; 

most is ugy jar; mert Isten ember tudja, hogy 

Szentesen nincs kormánypárt, csak egy néhány gyász 

magyar van. De ha meg szazaii volnanak is azok 

a gyászmagyarok, mi 31900 lelek nevében akkor 

is üunepeljük eszméink dicső harezosat. 

Balogh János ugy vél, hogy látta Kossuth a 

közönség lelkesedését, s ez elég. Feketéék eljárását 

ő is kritikán alólinak és szégyenletesnek tartja; de 

hisz szegény Feketeék a napba lövöldöznek, tehát 

csak mosolyogjunk a tehetetlen erőlködésükön. 

Erre Kossuth Ferencz felszólalása következett. 

Ö se tartja mosolygásnál egyébre érdemesnek a rá 

galmat." „Az egesz országot tele kürtölik vele 

— úgymond — hogy a korona iránt illojális va 

gyok. Hat én oly országból jövők, hol a királyt tisz-

telik, de nem csusznak-másznak előtte. Hiszen az 

uratkodók megvetik azokat, a kik csusznak-másznak 

előttük. Mindig ugy nyilatkoztam, hogy alkotmányos 

uton akarom a törvényeket megváltoztatni. A királyt 

pedig soha se sértettem meg, sőt ugy is mint ural 

kodó, ugy is mint ember előtt tisztelettel hajoltam 

meg. Melyik szavamból magyarázhatják ki tehát az 

illojálitást ? Az efféle rágalmakat már nem veszem 

komolyan. Hiszen az imént azt is rám fogta 

„Pesti Napló/ hogy 1876 ban álnév alatt beszök-

tem az országba, s puskaporral és bombával akar 

tam megakadályozni a koronázást, de szerencsére, 

Andrássy Gyula rám ismert és tudtomra adta, hogy 

kotródjam, mert megvasaltat; mire aztán vitézül 

kereket oldottam Ilyen kvahfikálhatlan ráfogások 

után nem csudálkozom többé semmi tamadáson. Az 

a bizonyos ur . . . nem is tudom, hogy hívják 

(Közbeszólások mindenfelöl: Cseh Márton Cseh Már-

ton) nos tehát Cseh Márton ur, bármilyen fekete is, 

nem foghatja rá az 1790-iki országgyűlésre, hogy 

hűtlen volt a király iránt, pedig az 1790-iki ország-

gyűlés is a függetlenségi eszmék alapján állott, a 

melyen én állok." 

Ez a nagyhatású beszéd lecsillapította a kedé-

lyeket. Szólott még Lakatos Miklós és Helfy Ignácz; 

s azután Kossuth kísérőivel együtt eltávozott. 

A felköszöntőknek azonban még nem lett vége, 

Szólott még Kovács Kálmán, Gerőcz Lajos, dr. Filó 

Lijos, Kátai Pál János, s megkisérlették a felszóla* 

(Folytatás.) 

A tárgysorozat 1—6 pontjai alatt fölvett szá-
madásokkal es jelentésekkel néhány perez alatt vég-
zett a közgyűlés, mindeneket jóváhagyva és tudo 
másul véve. 

Aztán a legerősebb tétel következett: az árva-
tári taitalékalap jövedelméből nyert 6300 frt felosz-
tása. Felolvastatott az erről szóló belügyminiszteri 
rendelet; s a polgármester indítványára a közgyűlés 
elhatározta, hogy jövőre minden évben a költségvetés 
összeállítása előtt felirat intézendő a belügy minisz-
terhez a tartalékalap jövedelmének átengedése iránt; 
a háztartási szakosztály pedig — Szeder Jjnos in 
ditványára — utasíttatott, hogy az átengedendő ösz-
szeget a most megállapítandó arány szerint ossza 
fel a tisztviselők között. Egyben bejelentette az el-
nöklő polgármester, hogy Kardos Jenő állatorvos 
fizetésének 200 írttal, Beszédes István közgyám fize 
tésének 100 frtal, és a hivatalszolgák fizetéseiknek 
fejenként 20 frttal leendő fölemelése iránt kérvényt 
adtak be. 

Szeder János szólott először a tárgyhoz, rövi-
den kijelentvén, hogy a háztartási szakosztaly javas-
latát nem tartja helyesnek mert a szerint több tiszt-
viselő — igy például a főkapitány — mellőzve van, 
a mi nem méltányos Indítványozza, hogy a háztar-
tási szakosztály uj és méltányosabb tervezet kidol-
gozására utasittassék. 

Sima Ferencz, mint a háztartási szakosztály 
elnöke, előadja azokat az irányelveket, melyek a 
szakosztályt vezették. Elmondja nevezetesen, hogy 
a mostani fizetések aránya szerint nem lehetett a 
6300 frtot a tisztviselők között felosztani, mert ak-
kor az a visszás allapot állott volna elő, hogy az 
írnokok kaptak volna 800 frt fizetést, s a tanács 
nokok 1100 frtot. A szakosztály arra fektette a súlyt, 
hogy a főbb tisztviselők, a kiknek kezében van le-
téve a város sorsa tisztességes javadalmazást kap 
janak, hogy képzett embereket nyerhessünk meg a 
városi adminisztráczió számára. A fizetések arányo 
sitása czéljából történt, hogy azok a tisztviselők, 
a kik mellékjövedelemmel birnak, a felosztási ter-
vezetben mellőztettek. Egyébiránt maga se tartja 
csalhatatlannak és változhatatlannak a szakosztály 
munkálatát, s kész hozzájárulni minden czélszerü 
módosításhoz. Igy például hozzájárul ahoz, hogy a 
főkapitány 200 frt pótlékban részesüljön. 

Balogh János azt szeretné, hogy a felosztásnál 
egyfelől az vétessék tekintetbe, hogy mennyi volt a 
tisztviselők fizetése 1872-ben másfelől pedig az, hogy 
azon idő óta mennyivel emelkedett az egyes tiszti 
állások javadalmazása. Indítványozza, hogy ez ala-
pon dolgozzon ki uj tervezetet a szakosztály. 

Sima Ferencz nem barátja annak, hogy ez a 
fontos és sürgős kérdés elodáztassék, a mint Balogh 
János indítványa czélozza. Abból, hogy 1872-ben 
mennyi volt a fizetés, kiindulni nem lehet, mert 
1872-ben a kezdet nehézségeivel küzdöttünk, s tájé-
kozatlanok voltunk, a mit eléggé bizonyít az, hogy 

5. oldal. 

fontos állásokra gyarló erőket alkalmaztunk. Az idő-
közi fizetés-emeléseket se lehet tekintetbe venni, mert 
be kell vallanunk, hogy azokat legtöbbször szemé-
lyes okokból tettük. Az ügynek a szakosztályhoz való 
visszautasítása szükségtelen huzás-halasztás lenne, 
mert a kérdés eléggé érett arra, hogy döntsön benne 
a képviselőtestület. 

Bálint József a dolgot a közgyűlés komoly meg-
fontolásába ajánlja, mert ha minden tisztviselőnek 
nem juttatunk a pótlékból, a mellőzötteket majd a 
közkassza terhére kell kielégíteni. 

Balogh János egyáltalában nem akar most dön-
teni a kérdés fölött, s ragaszkodi halasztási indít-
ványához. 

Józsa György támogatja Balogh János indít-
ványát. 

Filó Tihamér dr. osztozik Sima Ferencz azon 
felfogásában, hogy a szakosztályhoz való visszauta-
sítás az ügy szükségtelen elodázása volna. A kér-
dést egészen megérettnek tar!ja a döntésre. 

Hasonló véleményben van Bánfalvi Lajos is, 
a ki egyszersmind megjegyzi, hogy a mostani fize-
tésemeléseket a szervezési szabályrendeletbe beig-
tatni nem lehet, mert akkor az állandóan kötelező 
lenne a városra. 

Sima Ferencz e részben megnyugtatja a felszó-
lalót azzal, hogy statutum változást senki se akar, 
s tulajdonképen nem is fizetésemelésről, hanem csak 
pótlékról van szó, mely évről évre változhat. 

Kátai Pál János ellenzi Balogh halasztási in-
dítványát, mert azt ugy se lehet elérni, hogy ez a 
sok érdeket érintő kérdés általános megelégedésre 
döntessék el. Ha felszólítanánk az összes képviselőket 
és tisztviselőket, hogy készítsenek javaslatot, bizo-
nyára mindegyik más-más tervezettel állana elő. O 
tehát a mellett van, hogy most döntsön a közgyűlés. 

Ezután szavazásra bocsátotta a polgármester 
Balogh János halasztási indítványát, a mit a köz-
gyűlés 45 szóval 17 ellen elvetett. Ennek az lett 
a következménye, hogy Balogh János belátva eről-
ködésének hiábavalóságát, a tárgyalás további fo-
lyamában felhagyott az akadékoskodással. Megkez-
dődvén a részletes tárgyalás, Sima Ferencz indítvá-
nyára a főkapitány fizetését 1300 frtról 1500 frtra 
emelték. 

A tanácsnokok közül a szakosztály a hely. pol-
gármester fizetését 800 frtról 1300 frtra, a gazdá-
szati tanácsnokét 700 frtról szintén 1300 frtra, az 
adóügyi és iparügyi tanácsnokokét 700 frtról 1000 
frtra javasolta fölemelni. 

Ezzel szemben Bánfalvi azt indítványozta, hogy 
3 tanácsnok kapjon fejenként 1000 frtot, a hely. 
polgármester pedig 1200 frtot. Ezt Szeder János is 
támogatta. 

A polgármester pedig azt javasolta, hogy a 
tanácsnoki fizetés 1200 frtban, s a hely. polgármes-
teré 1300 frtban állapittassék meg. 

A közgyűlés 35 szóval 22 ellen a polgármes-
ter javaslatát fogadta el. 

A főjegyző fizetését 1000 frtról 1100 forintra 
emelték. 

A 2 aljegyző fizetését a javaslat változatlanul 
hagyta. Szeder 100 frt pótlékot hozott javaslatba, 
s e mellett felszólalt Balogh János is. Si na Ferencz 
azonban — tek ntettel arra, hogy az aljegyzőknek 
tisztességes mellékjövedelmük van — ragaszkodott 
a szakosztály álláspontjához; a mit a közgyűlés a 
magáévá tett. 

Az ügyész, valamint az ügyész-segéd fizetése 
változatlanul hagyatott. 

Az alkapitány fizetését 600 frtról 700 forintra 
kívánja emelni a szakosztály. A főkapitány 800 frtot 
indítványozott, s ehhez hozzájárult Sima Ferencz és 
Szeder János is. A többség azonban a szakosztály 
javaslatát fogadta el. 

Az árvaszéki L ülnök fizetése 800 frtról 1000 
frtra, a U-ik ülnöké 700 frtról 900 frtra, a főorvosé 
350 frtról 600 frtra, a pénztárnokoké 700 frtról 900 
frtra, az ellenőröké 500 frtról 700 frtra, a főszám-
vevőé 700 frtról 1100 frtra, az alszámvevőé 500 frt-
ról 700 frtra, a levéltárnoké 500 frtról 600 írtra, 
az adópénztári tiszté 500 frtról 600 frtra, az 5 adó-
tiszté 500 frtról 580 frtra, a 3 fogalmazóé 500 frt-
ról 580 frtra, az igtatók és kiadóké 500 frtról 600 
frtra emeltetett. 

A kerületi orvosok, a mérnök, a közgyám, a 
mértékhitelesítő, a városgazda, a rendőrbiztos, a 
szülésznők, és 5 írnok nem kap semmi pótlékot. 

Hasonló sors érte az állatorvost is; de Kardos 
Jenő állatorvos kérvénye, melyben 200 frt fizetés-
javítást kér, Sima Ferencz indítványára javaslattétel 
végett kiadatott a háztartási szakosztálynak. 

A 9 irnok közül 4 első osztályú írnokká lesz 
előléptetve, s ezeknek fizetése 400 frtról 450 frtra 
emeltetett. 

A felosztás alá jutott 6300 írtból még 10 frt 
maradt rendelkezésre. Ezt aztán odaadták az L ker. 
szülésznőnek. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 



640, oldal. 

Helyi és veeryes hírek. 
(r.) — Kossuth Ferenczet néhány 

lelkes hölgy is átkísérte Csongrádra, névsze-

riut : Hankisz Káiolyné urnő, Farkas Eugéuia, 

Varga Mariska és Rácz Esztike kisasszonyok. 

Kossuth Ferencz a búcsúzásnál melegen meg-

köszönte a szives íigyelmet. E helyen emiit-

jük meg, hogy Farkas Eugénia kisasszony a 

Tiszánál egy tölgyágat adott emlékül Kossuth 

Ferencinek, a ki szivesen fogadta a jelképes 

ajándékot. 

(r.) — A vármegye gyermekes 
csillye. Tudvalevőleg a város fogatai fel-

vannak mentve a kövezet- és hidvám fizeté-

sének kötelezettsége alól. Kossuth Ferencz 

elutazása alkalmával azonban az a meglepe-

tés érte a város küldöttségét, hogy a Tiszá-

nál feltartóztatták a vámszedők, és követelték 

a vámdijat. E feltűnő eljárás oka iránt meg-

kérdeztetvén, a vámszedők előadták, hogy 

szerdán délután a vármegyétől Írásban kemény 

parancsolat érkezett, hogy a K o s s u t h 

F e r e n c z e t é s k i s é r e t é t s z á l l í t ó 

v á r o s i f o g a t o k u t á n be k e l l kö-

v e t e l n i a v á m d i j a t . Erre a felvilágo-

sításra Novobáczky Győző tanácsnok elővette 

a tárczáját, és szó nélkül tizetett. Nem irunk 

kommentárt ehez a csínyhez, melylyel Gson-

rádvármegye dicső adminisztrácziója szokott 

módon remekelt. ítéljen fölötte a közvélemény. 

(r.) — Bal a IS-as körben. Az 1-ső 48-a9 
kör f. hó 25-én 00 kros belépti-dij mellett b á l á t 
rendez, melyre előre felhívjuk olvasóink figyelmei. 

(r.) — Munká t a szegéuyekiiek. A meri 
házban elhelyezett sztgenyek — a fentalló szabályok 
értelmeben — némi könnyebb munkákat milyenek : 
a toll fosztás, fehérnemű készítése, fehér és tarka 
ruhák foltozasa, fonás stb. tartoznak végezni, mér-
sékelt dij mellett. Figyelmeztetjük tehát azokat, kik 
e fajta munkakat végeztetni szándékoznak, hogy je-
lentkezzenek a szegény-menház gondnokságánál. 

— Későn j u to t t eszébe. Még május hó 
ban történt, hogy Varga János nagykirálysági ta-
nyástól 20 drb. pulykát elloptak. Azóta nagyot ha 
ladt az idő s a pulykák nagyra nőhettek, de Varga 
János még ma is szivesen vissza szerezné pulykáil 
ha lehetne, azért jelentést tett a rendőrségnél tegnap 
hogy a kicsiből nagyra nőtt pulykákat ez naki sze-
rezze visszá; mert hiszen arra való a rendőrség, 
hogy ilyesmik után járjon. Mivel pedig azt is ki-
jeletette, hogy neki 2 mágocsi emberre van gya 
nuja, hogy a pulykát ezek lopták el, azért a nyomo 
zást Magocsra is kiterjeszteni kérte. Rendőrségünk 
tehát megkereste a mágocsi csendőrséget, hogy a 
nyomozást erélyesen indítsa meg ez ügyben. 

— Vásár. A zentai országos vásár f. hó 18 
és 19-én fog megtartatni. 

— Gazdák ügyeimébe. Oláh Jmro nád-
udvardi főszolgabíró az iránt kereste meg rendőr 
kapitányságunkat, hogy ez tudassa a közönséggel, 
miszerint nálla 100 drb. szarvasmarha télire elhe-
lyezhető. Az érdeklődők tehát a rendőrkapitányság-
nál nyerhetnek ez irányban bővebb fel világosi' ást. 

134. szám. 
SZENTESI LAP. 

- A k i k egymáson akarnak segíteni. Madarász József hasonlatát, a ki Önt megtette az 
A legutóbbi közgyűlés alkalmával a 9 városi Írnok'ifjabbik Hunyadynak, sem Jha ly Kálmánét, a ki 
í ö z W e í s ő (fszUlyu írnokká határoztatott el elő- önb« i ^ b R ^ c z y t 8 = 

léptettetni, és ezeknek fizetése évi 50 frínttal 
terveztetett emeltetni. Mint értesülünk azóta moz-
galom indult meg az írnokok körében, a melynek 
az a czélja, hogy a tanács a 4 elsőosztályu írnok-
nak szánt fizetés felemelést ossza meg mind a 9 
irnok között és így tervezze meg a fizetés javítást, 
nehogy ellenszenv, vagy békétlenség váltsa fel az 
eddigi jó kollegák között a békés egyetértést. 

— A magakárán tanul t . Széles jó kedv-
vel ment haza az este egyik polgártárs, ki ellelkesedve 
az előző nap szép emlékein észre sem vette hogy út-
jában egyik kardos menyecske igyekszik az ő kézi 
jármüvével. Ez még nem volt baj. de midőn annyira 
nem akarta ez respektálni amannak jó kedvét, hogy 
a magát magasabb régiókban képzelő ember sarkát 
ütötte meg, hát ez annyira megbotránkozott e figyel-
metlenségen meg a pattogó menyecskének még pat-
togóbb mondásain, hogy végtére is a mit sem érő 
szóbeli kapaczitátió helyett, ugy vágta nyakon a 
vele lolkosedni nem tndó honleányt, hogy az ren-
dőrségért kezdett kiabálni: de mert a polgártársnak 
is vo't annyi esze, hogy ne várja be a segélyt el-
tűnt ; azért nacryobb baj nem is történt mint csak 

analógiákat hallgatva' elfogadván országos körútra 
indult a melyen magát kisérteti, ünnepelteti: iga-
zán nem tudjuk, mely czimen tisztelhetjük e hon 
jelesei sorában a nélkül, hogy crímen lesae aucto-
ritatis-t kövessünk el és magunkra haragítsunk min-
deneket a szélsőbaloldali Kárpátoktól a szélsőbal-
oldali Adriáig. 

— Kikeresztelkedett mi l l iomos. Az is-
mert biharmegyei milliomos : Kőnigswarter Hermán 
báró legközelebb a katholikus hitre tér át. Vele együtt 
kikeresztelkedik a felesége is Blaskovich Melanie, a 
biharmegyei nemes Blaskovich-család tagja, a ki, 
hogy a báró felesége lehessen, Bécsben tíz évvel ez-
előtt a katholikus vallásról a zsidó hitre tért át. Kő-
nigswarter kikeresztelkedése egy nagy jelentőségű 
dologgal áll kapcsolatban. A kikeresztelkedés arra 
kötelezi a bárót, hogy egy millió forintot jótékony-
czélra adjon. Kőnigswarter báró, mikor ezt a nagy 
jótékonyságot megcselekszi, az édes apja kívánsá-
gának tesz eleget, a ki végrendeletében ugy intézke-
dett, hogy fia, ha öröklött zsidó vallását elhagyja, 
egy millió forintot áldozzon jótékonyczélra. Az egy 
millió forint igy fog megosztatni : négyszázezer forint 

az, hogy a haragos asszonyság gazdagabb lett egy jut egy kórház bármilyen vallású betegek számára, 
kis csendesebb pattogásra intő tapasztalattal és 
máskor nem fogja a járdát ugy tekinteni, mint a 
melyen csakis neki meg targonczájának van joga 
járni, de engedni fog azon mást is békével közlekedni. 

— Kossuth Ferencz csókja. Azért Kos-
suth Ferenczé, mert ő kapta. A pikáns kis tünte-
tés Csabán esett moer, s a története a kővetkező. 
Itt is mint a többi városban, szerepeltek a fehér-
ruhás leányok, a nem fehérruhás szép asszonyok és 
a hatalmas vírágbokréták. Csabán egy leányka lé-
pett Kossuth Ferencz elé és egy pompás virágcsok-
rot nyújtott át neki, melynek közepén piros kamélia 
ékeskedett. Kossuth Ferencz a kaméliát vette a cso-
korból és a gomblyukába tűzte. Mikor rgy csabai 
szép asszony: Nóvák Lászlóné a kitüntetett virágot 
megpillan otta, Kossulhhoz közeledett és egy mel-
lette álló nőhöz igy szólt : 

— Mennyire boldog lennék, ha Kossuth nekem 
adná emlékbe ezt a kaméliát ! 

Mivel pedig Kossuth Ferencz ezt meghallotta, 
örült, hogy ilyen könnyű szerrel boldoggá tehet egy 
szép asszonyt, átnyújtotta a kaméliát az örvendező 
hölgynek, a ki édes meglepetésében kezet akart csó-
kolni Kossuth Ferencznek Kossuth azonban a bol-
dogság megnyilatkozását elhárította magáról és igy 
szólt a legügyesebb politikával : 

— A kezemet nem engedem megcsókolni ha-
nem ha az arezomat megcsókolja, azt örömmel 
veszem. 

Nóvák Lászlóné erre homlokon csókolta Kos 
suth Ferenczet Igy ért véget a csabai piros kamé-
Jiás ídyll. 

— Elégetett lap. Az „Ellenzék" jelenti, hogy 
Kolozsvárott vasárnap este a kolozsvári egyetemi 
ifjúság a Kossulh-nóta eléneklése között nyilváno-
san elégette a „Pesti Napló" szombati számát. A 
nevezett számban ugyanis „A magyar Boulanger" 
czim alatt Kossuth Ferenczről a következőket irta : 

„Bocsássa meg . . . . fenséged, avagy nagy-
uiéltóságod, vagy a minek magát tartani méltózta-
tik, ha ország vizsgáló kőrútjában egy szóra meg-
állítjuk. 

A czimkérdés azért ejt zavarba, mert fenséged 
avagy méltóságod nem hárította el magáról sem 

kétszázezer forint a zsidó vakok intézetének a melyet 
az örökös édesapja alapított; négyszázezer forint 
pedig huszonötezer forintos részletekben más intéze-
teknek és egyesületeknek. 

Í : P I L £ P § I A 
visszaesés nélkül gyógyítható. Ezer eset 

bizonyítja a tudománynak csodaszerü 

eredményét. 

Bélyeg beküldése mellett k i m e -

r í t ő v á l a s z t , á d : 

„Office Sanitas", Paris 
30. Faubourgr Moutmartre. 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-iéle idegerősitő 
El ixír , védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fan ta M. Gyógytárában, Prága. 

lQ7ákflQQácr a re&rosszabb esetben is gyó-
^ ¿ d K U ö d d g gyítható JSougede Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szín, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Uoll'niaiin gyógyszertára Scl ieuditz 
JLeipzig. 4— 40 

ío l ü lmu lha ta t l an Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő 
szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. 

Eddig 

Maager Vilmos-fele v a i ó d i t i s z t í t o t t 

0 L A J . « r M Á J -

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

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

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

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

raktárban Bécsben I1I/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 

Várady Lajos, ifj.Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

Maager Vilmos, Bécs, 1II/3. Heumarkt 3. 

Utánzások törvényileg büntettetnek. 

Hirdetmény. 
Szentes város közönségének tulajdonát 

képező »zöld koszorúhoz" czimzett nagyven-

déglő 1895. január hó 1-től számítva három 

egymásután következő évre bérbe adatik — 

miért is felhivatnak bérieni szándékozók hogy 

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

városi tanácsteremben megtartadó nyilvános 

árverésen 400 frt bánatpénzzel ellátva jelen-

jenek meg. 

S részletes feltételek alólirott hivatalos 
helyiségében megtekinthetők. 

Szentesen, 1894. november hó 12-én. 

Novobáczky Győző, 
tanácsnok. 

A K i i r c z a p a r t o n levő 
Virágh-féle ház eladó. 

Értekezhetni lehet Kossuth-utcza 260. sz. a. 

Jó karban lévő zongora, 
rövid szárny, 250 frtért eladó. 

Czim a kiadóhivatalban. 

Szentes, ltíü4r. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 
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