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Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivatalban és lapIcihordóftakutJAn, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

N y i l t l evé l 

Kossu t h Ferenczhez . 

Meszlényi L*jos országgyűlési képviselő 
a következő nyilt levelet intézte Kossuth Fe-
renczhez : 

Tisztelt barátom ! 

Azon igaz tisztelet, melylyel személyed 

iránt viseltettem mindig, mióta ismerni tanul-

talak, s az a véletlen összeköttetés, melyet 

rokonságnak neveznek, s a mely megengedi, 

hogy talán őszintébben szólhassak hozzád, 

mint mások: adja kezembe a tollat, hogy 

egész nyíltsággal, egész őszinteséggel a nyil-

vánosság utján kérdezzem meg tőled azt, 

hogy te, ki egy ideállal szivedben jöttél haza, 

hogy felvegyed a küzdelmet, s lobogtasd a 

zászlót, a melyre Magyarország függetlensége 

van írva, hogy te, ki atyád nevét örökléd, és 

e névvel nemcsak dicsőséget, s a népnek ra-

jongó, de könnyen változó szeretetét születé-

sednél fogva magadénak mondhattad, hogy 

te kivel édes atyád porainál együtt sírt az 

egész nemzet, mert érezte épp ugy, mint te, 

hogy a kinek koporsójára a miihók könnye 

hull, az nem csak a te, de a milliók atyja is 

volt; te, ki mindezeket tudod, hozzád szól 

kérdésem, váljon egy másik temetésre kívánsz 

e velünk jönni, hol a függetlenségi és 48-as 

pártot, a kormánypárt tapsai és gúnyos ne 

vetése között akarja sirba fektetni a dühöngő 

testvérharcz, a mely elfeledi azt, hogy Ma 

gyarország önzetlen népe volt az, a mely nép 

minden presszió, minden lélek vásárlás, min 

den elnyomatás és szenvedés daczára, már 

102 képviselőt küldött a parlamentbe, hogy 

az önállóság és függetlenség magasztos esz 

méjeért küzdve, a magyar nép igaz érdekeit 

képviselje. 

Te tudod most, hogy ez a nép kerüle-

tekint hagyja el a zászlót, a mely alatt 27 

éve küzdött kitartással, csak azért, mert pár-

tunk tagjai között az egyik azt mondja: én 

a kötelezőt, a másik: én a szükségbelit, a 

harmadik : én a fakultatív polgári házasságot 

tartottam jobbnak; vagy azért, mert akadhat, 

ki a jelen viszonyok között egyiket sem tartá 

czélravezetőnek, látva azt, hogy ezt csak egy 

bukóban lévő és általunk mindig megtáma-

dott rendszer megerősitésére nem is liberá-

lizmusból, de egy már tönkre ment 67-es 

pártnak uj életre keltése miatt tálalták hirte-

lenül, váratlanul a nemzet szine elé, hirdetve 

urbi et orbi, hogy reakczionárius, ultrámon-

tán, Pálfiy Móricz mindenki, ki nem siet a 

közösügyes kormány megmentésére s a ki 

nem éljenez Tiszát Kálmán és Wekerle ur 

felállított csapdája előtt, a mely a tüggetleu-

ségi párt számára készült azért, hogy az ő 

elveikre való hivatkozással, magát a pártol 

robbantsák szét. Wekerle e csapda teiáliitá 

sánál maga is megfogta magát s az a sors 

érte őt, hogy ma neki és az egész pártjának 

tapsolni kell egy tiánffy Dezsőnek, hogy az 

elfeledtetést legalább elkerülje. De a csapdába 

beleszaladt a függ. és 48 as párt nagyrésze 

és támogatta és éljenezte — tudom, hogy 

jóhiszemüleg — azt a pártot, a mely elllen 

a szó és elkeseredés minden fegyverével küz 

dött 27 évig. Az eredmény előre látható és 

feltétlenül bizonyos volt; hogy a kerületek 

hasonlót fognak cselekedni, a körmendi, bony-

hádi, felső-eőri s legutóbb a galántai csak 

utánozták künn és szabadságot vettek ma-

guknak azt cselekedni, a mit idebenn a füg-

getlenségi és 48-as párt egy része cselekedett, 

hogy belekiáltva a hazába a szokásos frázist: 

,Elveink fenntartásával pártoljuk a kormányt", 

együtt éljeneznek és szavaznak a 67 es kor 

mánynyal. 

Es te Kossuth Ferencz, ha nemcsak né-

zesz, de látsz is már e hazában, ugy látnod 

kell előre, hogy ez a taktika a jövő válasz-

tásón a 102 függetlenségiből, ha jó szeren-

cse lesz, 50-et behozhat, de többet nem, az 

alá a zászló alá, a melyet te kezedbe vettél. 

S ha ez a párt 50-nel jelenik meg, az 

annyit tesz, hogy sok küzdelem uián, vissza-

vettetik ismét 20 évre, s a függetlenségi eszme 

halaványulni kezd e nemzet szivében. Kos-

suth Lajos fia ezt nem akarhatja s oda kell 

neki kiáltani a „megállj "t s ha ezt tenni nem 

tudná, vagy, mit senki sem hisz róla, nem 

akarná, akkor csak nevét viselné, de nem 

lenne igaz fia Kossuth Lajosnak ! 

A testvérharcz a páitóan inditó okát az 

egyházpolitikában találta. Barátok, kik 16 éven 

át egyforma erélylyel, lelkesedéssel küzdöttek 

egy eszme mellett, gyanúsítva nevezték el 

egymást reakczionárius ultramontánnak egy 

részről, kormánypárti 67 esnek másrészről. 

Elkeseredett viták egyes személyek kö-

zött ellenséges hangulatot keltettek, egyes em 

berek egymás iránti gyűlölete a klubban je-

leit kezdé mutatni, a klubélet megszűnt, párt-

dolgokkal kevéssé foglalkoztak, közbejött vá 

lasztások a szervezetlenség teljes mértékét 

mutatták, a kormánypárti lapok és körök di-

csérve zengték a velők szavazó függetlensé-

giek érdemeit, elismervén, nogy a liberáliz-

must és ezzel őket csak Eötvös és társai 

mentették meg. 

A helyzet tarthatatlanná lőn, vagy válni 

kellett, vagy segíteni a bajon. Mi, kik segí-

teni szerettünk volna, elhatároztuk, hogy szer-

vezzük a pártot, intézőbizottságot választunk, 

ennek elnökéül Ugront válaszjuk, ki hatal-

mas szavával utazza be és rázza tel a kerü 

leteket. Justh Gyula pedig mint elnök itthon 

intézze a párt ügyeit. 

Ez volt a czél 1 Az eredmény pedig az, 

hogy azok, kik jobban gyűlölték a személye-

ket, mint szerették a pártot, másnap az ösz-

szes kormánypárti lapok és körök tapsai kö-

zött vonultak ki, mint kisebbség, a klub-

ból, hangoztatván, hogy ultramontán reak-

czionárius tendencziákkal egy körben nem 

maradhatnak. 

És különös, a saját lapod néhány napra 

irta rólunk, hogy mi nem vagyunk a függet-

lenségi párt ? pedig 3 héttel előbb, midőn a 

te meghívásodra veled utaztam be és együtt 

öleltük szivünkre szeged, Arad, Makó, Vá 

sárhely stb. stb, romlatlan függetlenségi ma-

gyar népét s midőn ez a nép szeretettel kö-

rülrajongva, a te szavaid után minket is kí-

vánt hallani, s a független magyar hazát lel-

kesedve éltette szavaink után s te magad 

sokszor dicsérted meg a függetlenség érde-

kében elmondott beszédeinket, pedig tudtad 

te és tudták mindnyájau, hogy az egyházpo-

litikában néhányunknak más volt felfogásunk, 
de azért főczélunk, a melytől mi bármely re 
formért eltérni nem fogunk, s a melyért küz-
döttünk a múltban és küzdünk a jövőben, 
csak az az eszmény, a melyért tiocskay, Beth-
len, Rákóczy, Kossuth Lajos küzdöttek 

De a szakadás megtörtént és emberi 
gyengeségek, hiúságok, gyűlölet lépett az ösz-
szetartás helyére; és a 67 es kormány elleni küz-
delemnek mártírja nem az, kit te Kecskeméten an-
nak deklaráltál, (t. i. Eötvös Károly) ki a 
haragtól, a legrosszabb tanácsadótól kérhette 
csak tanácsát midőn nálunk egy Kapocsfyt, 
az egyházpolitika kezdeményezőjét a várme-
gyékben, Chernel Gyulát, a Jeszenszkyeket, 
Kolozsváry Kiss Istvánt, Visontayt, stb. stb. 
és sok másokat, kik ma az anyapárthoz tar-
toznak, s kik mind megszavazták az egyház 
politikai javaslatokat, álarezos ultramontán-
nak nevezi s kik szerinte mind néppártiak, s 
egyedül az a társaság, a melynek ő v zSr-
tagja, a tiszta színarany függetlenségi. 

De ha álarezban járónak nevezé el eze-

ket, kérdezd meg őt a mi nevünkben, hogy 

ő akkor volt-e állarczban, midőn mint 67-es 

Deák-párti Veszprémben tartá beszédeit a füg-

getlenségi párt ellen, vagy akkor, midőn mint 

függetlenségi tartja beszédeit, nem a kormány 

de a függetlenségi 48 as párt ellen, akkor 

midőn a nép előtt a delegácziót a múltban 

földig kívánta lerántani, vagy pedig akkor, 

midőn, most 4 hete a te és az én szemem 

láttára ö maga szavaz le a Házban a dele-

gáczióra. Nem ő a mártír, de mártír ama 

sok, ma már ingadozó kerület, melyet a test-

vérharcz oda terel, hogy a programmot a 

szerint ítéli meg, hogy e programm mellett, 

fénylő kereszt, a buzogányos csillag, vagy az 

éber kakas int-e le a templom tornyáról. És 

az elvek helyett tért enged egy vallási küz-

delemnek, a melynek azután igaz mártírja 

kettő lesz: maga a nemzet és vele a függet-

lenségi eszme. 

Szolnok és Kecskemét nem a kormány 

elleni küzdelem hirdetése, nem a 67-es alap 

gyengítése, de az ellenünk való támadás prog-

rammja és így közvetve a jelen kormány és 

a 67-es alap erősítése, a nagyszalontai dolog, 

hol pártod egységének megmentése végett ne-

ked és Lukács Gyulának kellett áldozatot hozni, 

bizonyítja, hogy személyes gyűlölet ad sokak-

nak tanácsot elvbarátid között, de te mind 

B három helyen a békéltetés és szeretet sza-

vával viszonoztad a népnek atyád iránti ra-

jongásából reád maradt szeretetét s midőn 

te lapodban is gyakran fájlalod a sza-

kadást, ugyanakkor mártirod, ki nem 

a szeretet szavát, de a jövő programm-

ját mondja el pártodnak, nemcsak harezot 

hirdet a függetlenségi és 48-as párt ellen, de 

iparkodik kiszélesíteni az ellentéteket s elitéli 

Ugront, Apponyit, Szapáryt, egy kalap alá 

véve ¿elenyákkal, csak egyről nem mond Íté-

letet : a kormányról és pártjáról. 

Nehogy az istenért annak baja essék ? 

Elmondja a magunk szakadását, elmondja 

Nyitrát, egy tant vonván le belőle, hogy az 

igaztalan és törvénytelen választás is igen jó 

és jogos, akkor, ha Ugronék, Apponyiék, Sza-

páryék Zelenyákék ellen lesz végrehajtva, 

mert ezsk mind ultramontánok álarezban. 



a 
ezek dicsérete 

1 oldaL S Z E N T E S I L A P . 

És Irányi Dániel is, ki a javaslatában a társaságok és bankok dolgait végezed ma, s 

kötelező szót a polg. házasságnál maga tö- kinek munkája a vállalatnak, a részvényes 

rölte ki, álarczban volt-e akkor? ítélje meg 

mártírod. 

fis ha ezt Kecskeméten nem is akarják 

elhinni, fő, hogy megértsék a kormányon. 

De nagy hallgatással mellőztetik a köizigaz-

gatás államosításának kérdése, mert nem tud-

hatja az ember, hogy a kormány nem-e 

mondja azt, hogy az egyházpolitika igazán 

sikeresen csak állami közigazgatással érvénye-

nek az anyagi hasznot hozza 

neked nem lehet elég. 

De állítsd helyre e párt békéjét, szün 

tesd meg erős szó és akarattal a testvérek 

harczát és ez az egész nemzet áldani fog. 

mert látja, hogy Kossuth Lajos fia — lélek 

ben és szívben is : Kossuth Lajos fia ! 

őszinte szó az, mit néked itt megírni a 

nyilvánosság előtt jónak láttam, lehet, hogy 

sülhet? s akkor? no majd akkor talán a fo-i felfogásod és nézeteid sok tévedést fognak 
" * de igazabban, őszintébben és lyosón szavaz ismét egy része a pártnak. 

Pártunk nagy része s ezek között én is, 

ama meggyőződésben vagyunk, hogy elkerü 

lendő még ma is a személyes gyűlölet harcza 

a hol nem emberek esnek el és kapnak se-

bet, de eleshetik maga a már tért hódított 

függetlenségi eszme, természetesen a szolnoki 

és kecskeméti támadás a békéhez nem járul-

hat, nagyobbíthatja a szakadást, hasznot 

egyikünknek sem, csak a kormánynak hozhat. 

De természetes az is, ha megütnek, visz-

szaütünk! ! de mielőtt ezt tennénk, a párt-

váltság e tizenkettedik órájában, Kossuth Fe-

rencz, e nyílt helyen van hozzád néhány 

kérdésem. 

£1 vagy e határozva feltétlenül arra, hogy 

minden eszközzel, tehetséged, erőd és akara-

toddal, egy zászló alá gyűjtsd mindazokat e 

hazában, kik Magyarország állami önállósá-

gáért küzdenek? Tudatában vagy e annak, 

hogy a népszerűség, mely nevedet veszi n im 

buszával körül, megadhatja-e neked az erőt, 

hogy saját pártodban, hol remélem épp ugy 

mint a mienkben, a te személyednek, tehet-

ségednek irigye és gyűlölője nincs, hogy ez-

ze' a tehetséggel és erővel állj pártod élére 

s vezesd össze a két harczban álló testvért, 

s ne ismerjünk többet más harczot, mint a 

67 es kormányok ellenit, a ki pedig této-

váznék, arról lássuk neg egyszer tisztán, hogy 

szívben nem a mi pártunk embere. És én 

tudom, hogy 102 függetlenségi képviselőből 

90 a kibontott zászló alatt fog állani. 

És ez legyen pártunk drámájának har-

madik felvonása, a hol az intrikusok szerepe 

már megszűnt, és ha még próbálnának meg-

jelenni intrikáikkai, ugy tartsd csak te kezed-

ben a lobogót, de add a mi kezünkbe a rúd-

ját, hogy leüthessük, a kik, akár személyes 

gyűlölet, akár egyéni hiúság, akár vallási fa-

natizmusból, legyen pro vagy kontra, hívei-

ben akarják visszavetni vagy tönkre tenni a 

függetlenség szent eszméjét. 

A sors boldogult atyád kezébe adta egy 

nemzet történetének vezetését, a sors a te 

kezedbe adta talán, hogy megments egy pár-

tot és egy eszmét, a mely a magyar nép 

szivében gyökeredzik, csak kötelességedet tel 

jesited édes atyád emléke és a téged is kö-

rül rajongó magyar nép iránt, ha a testvér-

harczol, az egyéni hiúságot és gyűlöletet, erős 

kézzel semmisíted meg! 

Válassz tehát! Kezedben lehet a béke, 

és kezedben lehet a harcz. Az előbbiért ál-

dani fog téged és még emléked is mindenki 

a ki igaz híve hazája függetlenségének; az 

utóbbiért, testvérharcz folytatásáért, neked és 

pártodnak még sok fog jutni abból a dicsé-

retből, mit a 67-es kormány, annak páitja, 

továobá a Nemzet, Magyar Újság, Pesti Hír 

lap s a többi kormánypárti 67 es újságok 

mindnnap szünet nélkül zengenek / 

Én és velem sokan tudják, és remélik, 

hogy te az elsőt választhatod csupán. De itt 

van az idő, midőn az egyházpolitikai harczi 

lárma, a győztes és legyőzött sok sebesülé-

sével véget ért, hogy e harczi csatamezőn ne 

mint a halál, de mint a felemelkedés és 

feltámadás angyala, a függetlenségi régi zászló, 

mint csoportosulási jelvény, a melynek lobo< 

góján a katholikus fénylő keresztnek, a re-

formátus csillagnak, s a zsidó talmudnak egy 

forma imája kéri a magyarok Istenét, hogy 

adja meg hazája önállóságát. 

Neked, ki munkás kézzel iparvállalat, 

találni benne 

érdektelenebbül, egyedül egy szent czélt tartva 

szem előtt, senki sem fogja ezt néked ugy 

megmondani, mint elvtársad, tisztelőd és ro 

konod; 
Meszlényi Lajos. 

képviselő. 
* * * 

K o s s u t h F e r e n c z v á l a s z a . Mesz-

lényi Lajos nyilt levelére Kossuth Ferencz 

az Egyetértés vasárnapi számában válaszolt. 

Arra a kérdésre, hogy nem fáj-e neki a 

függetlenségi párt kettészakadása, azt feleli, 

hogy igenis, neki ez fáj. Fáj — igy szól — 

tény, fáj, hogy léteztek okok, melyek e 

tényt akkor a leghiggadtabb előtt is elkerül-

hetlennek tűntették fel. 

Azután igy folytatja: 

,Kérded, hogy bele tudok-e nyugodni 

abba a gondolatba, hogy huszonhét éves küz-

delem után a testvérharcz tönkre tegye pár-

tunkat, melyet a nemzet akarata fokozatosan 

hétről százkettőre emelt? 

Válaszom az, hogy nem tudok belenyu-

godni és — — — nem fogok. 

De az élet iskolájában megtanultam azt, 

hogy ha sikert akarunk aratni még a legszen-

tebb ügyben is, meg kell tudnunk választani 

az időt és az alkalmat a cselekvésre." 

Azután a már ösmert modorban ir ap 

járói és önmagáról mint a kire apjának di-

cső öröksége szállott és igy végzi be a kü 

lönben érdekes levelét: 

»Októberben az egyházpolitikai törvények 

életbelépnek; letűnik a szönyekről a i a kér-

dés, mely pártunkat szétrobbantotta; követ-

kezik talán oly kérdés, melyben a párt fel-

tétlenül egyetért, de ha nem is, eltűnik leg-

alább a viszály mindennapi oka; — és akkor 

kötelessége lesz a párthíveknek elfeledni min 

dent és csak arra gondolni, hogy az önura-

lom s a személyes szenvedélyek leküzdése 

oly áldozatok, a melyeket a hazáért s a füg-

getlenség szent üdveért meg kell, hogy hoz-

zon minden ember. 

A pártegységnek létre kell jönnie az el-

vek alapján; lehetetlenné kell tenni azt a 

jövőre nézve, hogy a pártban uj viszály dúl-

hasson és ily mérveket ölthessen. 

A pártegység létre fog jönni, vagy kép 

viselő társainak akaratából, vagy a választók 

akaratából, mert a szent zászlót, melyet egy I 

sírról emeltünk fel egy és félév előtt, meg-' 

tépetni soha, soha nem engedhetjük. 

Szerető rokonod 

Kossuth Ferencz * 

A főg imnáz ium értesítője. 

(P.) Megjelent és immár közkézen forog a vá-

rosi főgimnáziumnak az 1894-95. tanévről szóló 

értesítője, melyet Zolnay Károly igazgató szerkesztett. 

Az összeállítás gondos és avatott kézre vall, 

mert az értesítő a tanintézet anyagi és szellemi ál-

lapotáról, a tantestület munkásságáról, az elért ered-

ményekről és a szükséges tudnivalókról alapos át-

tekintést és tájékozást nyújt. 

Tulajdonképen nincs is más czéljuk és hiva-

tásuk az értesítőknek. Az ujabb időben azonban 

meghonosult az a szokás, hogy az értesítők bevezető 

részét valamely értekezés képezi, a tantestület egyik 

vagy másik tagjának a tollából. Ez ugyan bízvást 

elmaradhatna, mert az ilyen értekezések ritkán bír-

nak valami különös becscsel és saját értékkel, s több-

nyire sablonszerű általánosságokat tartalmaznak, és 

többé vagy kevésbé sikerült stylgyakorlatoknál alig 

tekinthetők egyébnek. De ha már szokássá vált ez 

a szellemi produkczió, ám legyen; csak legalább ne 

nélkülözze teljesen a praktikusságot, s legyen egy 

parányit élvezhető. 

A mi értesítőnkben közölt értekezés — sajná-

latunkra — ezeknek a nagyon szerény méretű igé-

nyeknek sem felel meg. Ugyanis Király László fő-

gimnáziumi tanár ur 47 lapon át elmélkedik ,A 

másodfokú határozatlan egyenlet feloldásá'-ról. El-

hisszük, hogy ez a thema nagyon szép a szakembe-

rek szemében ; de viszont azt meg nekünk méltóz-

tassék elhinni, hogy borzalmasan száraz, sivár és 

unalmas a laikusok előtt. 

Nem szeretnénk félreértetni, azért őszintén 

bevalljuk, hogy a 47 oldalra terjedő értekezést csak 

átlapoztuk, de nem volt türelmünk ahoz, hogy ele-

jétől végig elolvassuk, annál kevésbé ahoz, hogy át-

tanulmányozzuk. Megengedjük tehát, sőt szívesen 

elhisszük és valljuk, hogy az értekezésnek meg van 

a t u d o m á n y o s becse , s a s z a k e m b e r e k 

é l v e z e t e t is t a l á l n a k benne . 

De azt vagyunk bátrak kérdezni, hogy az ér-

tesítők a szobatudósok, avagy a nagy közönség szá-

mára készülnek é? Mi abban a véleményben va-

gyunk, hogy a közönség és különösen a szülők, 

számára. No már pedig a szakmájába szerelmes tu-

dós megengedheti ugyan magának azt a martiriumot, 

hogy 47 oldalra terjedő numerus tömeget, gyökvo-

nást, hatványra emelést, egyenletet, törtszámot, s a 

jó ég tudná, hogy miféle ,borzalmasságokat végig 

élvezzen, de arra a fejünket merjük rátenni, hogy 

ilyen föladatra a laikus közönség soha sem vál-

lalkozik. 

Szentül meg is vagyunk győződve, hogy Szen-

tes város társadalmában nincs egyetlenegy ember, 

aki a K. L. ur értékezését elolvassa; s ha még is 

adna olyan elszánt férfiú, íme ezennel kijelentjük 

hoy a jámbort kész vagyunk a szerkesztőség költ-

ségén, mint páratlan ritkaságot, a főgimnáziumi 

um számára — kitömetetni. 

Hiba volt tehát az értesítőben 47 lapot olyan 

értekezésnek szentelni, amely — talán a mathema-

tikai profeszorokon kivül — mindenkire nézve e ve-

szett kincset képez. S ba már a mathematika kö-

réből kellett tárgyat meriteui, más thémát is lehe-

tett volna elővenni. Hiszen ebben az elvont tudo-

mány-ágban is vannak kérdések, melyeket minden 

laikus által könnyen megérthető alakban, élvezetesen 

lehet tárgyalni. 

Eltekintve ettől a kifogástól, az értesítő — is-

mételjük —• ügyesen van szerkesztve. 

A füzet második közleménye »Adatok az 

intézet történetéhez" czim alatt a főgimnázium ál-

lamosításnak kezdeményezését, s ezen ügy külön-

böző fazisait adja elő, és magában foglalja az ál-

lammal kötött szerződés szövegét. Többi részében 

pedig az iskola belső eletében fölmerült mozzanato-

kat tartalmazza. 

A harmadik czikk a .Felügyelet"-ről szól, s 

közli a gimnáziumi bizottság tagjainak névsorát 

A 4-ik közlemény a tanárikar névsorát, az 5-ik 

pedig a tananyag kimutatását foglalja magában. 

A 6-ik czikk az intézet kebelében fentálló 

.Horváth Mihály Önképző kör«-ről szól. Megtudjuk 

ebből, hogy a körnek 33 rendes és 31 pártoló tagja 

volt. Tartott a kör 18 rendes, 1 rendkívüli és ó 

diszgyülést. Felölvastatott és megbiráltatott 66 dol-

gozat; szavalat volt 34. Pályadijat nyertek a rendes 

tagok közül: Borbély Károly és Juhász Sándor ; 

a pártoló tagok közül pedig: K. Dósa István és 

ezen kivül egy ismeretlen szerző. Szavalással jutal-

mat nyert: Juhász Sándor (3 izben> Móhr Béla (i 

izben) Virágos Sándor, Stern Istvnn, Klein Antal és 

Neuman László. 

A 7 ik közlemény a könyvtár állását tünteti 

föl. mely szerint az összes müvek száma 4008, a 

kötetek száma 5155, a füzetek száma 110, térkép 5. 

Értéke: 9799 frt 40 kr. 

A 8-ik közlemény a taneszközök és bútorzat 

gyarapodásáról és állapotáról szól. Ebből kiemeljük, 

hogy a f . ö l d r a j z í s z e r t á r értéke 373 frt 93 

k r ; a t e r m é s z e t r a j z i g y ű j t e m é n y ér-

téke 17z9 irt 44 kr; a k é m i a i s z e r t á r é 

568 frt 68 kr; a f i z i k a i s z e r t á r é 2012 

frt 9 kr; a m a t h e m a t i k a i s z e r t á r é 134 

frt; a r a j z o l ó m é r t a n i s z e r t á r é 295 frt 
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60 kr;a s z a b a d k é z i ra j z t aneszköze i é kérdezte az asszentáló tiszt. .Oda kint vannak, ins-
366 frt 49 kr; az é r em és p a p i r p é n z tálom alássan, a kocsi o l d a l á h o z lán-
g y ü j t e m é n v értéke nincs kitüntetve ; a t ö r-'c z o I v a." 
t é n e l r a i és i r o d a l m i m u z e u m ér-

téke 316 frt; a t o r n á s z a t i e s z k ö z ö k é 
7á6 frt 60 kr; a b ú t o r z a t é 4518 frt 5 kr. 

A 9-ik fejezet a tanulók érdemsorozatának ki-
mutatása; a 10-ik pedig az érettségi vizsgálatokról 
számol be. Ez utóbbi részt lapunk mult számának 
ujdonsági rovatában már ismertettük, 

A 11-ik tejezet a tanulókra vonatkozó külön-
böző statisztikai adatokat tartalmazza; melyekből 
kiemeljük, hogy az iskolának 215 vizsgázott ta-
nulója volt A tizenkettedik fejezet pedig a jó-
téteményekről, jutalmakról és kitüntetésekről érte-
sít. Tandíj mentességet többen élveztek. Pénz-
beli jutalmakat kaptak: Juhász Sándor 50 frt, Bor-
bély Károly 26 frt 10 kr, Kovács László 26 írt 10 
kr. Pollacsek József 11 frt 62 kr, ürünvald Sándor 
10 frt 20 kr, Lévai Dezső 10 írt 20 kr, Böször-
ményi Jenő 11 frt 58 kr, Hajdú József 10 frt 18 
kr, Czukkerman Crnő 10 frt 18 kr, Hameszdorfer 
György 3 frt 23 kr. Harnyas Sándor 11 frt 97 kr, 
Grünhut Géza 11 frt, Stern Mór 11 frt, Gseuz Béla 
11 frt, Kóhn Vilmos 1 frt 46 kr. Pózsár József 5 
frt, Schtreicher Henrik 5 frt, Kóhn Jenő 10 frt, Ju-
hász Sándor 5 frt. Jutalomkönyveket többen kaptak. 

A füzet záradékában a tudnivalók vannak elő-
adva. Ebből kiemeljük a következőket: 

A jövő tanévre a nyilvános és magántanulók 
felvétele szept. 1. 2. 3. napjain történik. A felvétel-
nél fizetendő 50 kr beiratási díj. 50 kr. ifjúsági 
könyvtári díj, és a tandíj fele része. Az egész évi 
tandíj az alsó négy osztályban helybeliektől 12 
frt, a felső négy osztályban helybeliektől és 
vidékiektől 24 frt. A gimnáziumi bizottság fel van 
jogosítva szegény tanulókat fél- vagy egész tandíj 
leengedésben részesíteni. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A villanyvilágítás (igy© nem 

sokára ismét napirendre kerül. Legalább azt 
kell következtetnünk abból a tényből, hogy 
Burián Lajos polgármester felhívást intézett a 
hazai összes gyárakhoz és vállalatokhoz, a 
melyek villanyvilágítás berendezésevei foglal-
koznak, hogy a város villanynyal való vilá-
gítására vonatkozó ajánlataikat záros határ-
idő alatt küldjék be. 

(r.) — Vadnay Andor főispán — mint hal-
juk — a f. hó 4-én tartandó közigazgatási bizott-
sági ülés után hosszabb ¿ideig tartó külföldi útra 
indul. 

(r.) — A polgári leányiskola értesítő-
jének ismertetéséről szóló czikkünket, térhiány 
miatt, ezúttal nem közölhettük; de lapunk jövő szá-
mában hozni fogjuk. 

(r.) — Gazdasági egyleti titkár. A csöng 
rádmegyei gazdasági egylet titkárául Mátéli Lászlót 
választotta meg. Az egylet szellemi vezérletében még 
is van hát — rendszer . 

(t.) — Ujabb sajtóper üegyi Antal el-
len. A szegedi kir. ügyészség megint sajtópert in-
dított Hegyi Antal csongrádi plébános és lapszer-
kesztő ellen egy czikk m att. amelyben megkritizálta 
szegedi kir. törvényszéknek egyik ítéletét. A tényhez 
időelötti volna kommentárt fűzni; csak arra vagyunk 
bátrak Csató alispánt emlékeztetni, hogy a közigaz 
gatási bizottság márczius havi ülésében azzal indo 
kolta a Mátéfi-féle sajtóperben való megfutamodást, 
hogy — úgymond — nem akarta a kedélyeket ujabb 
izgalomnak kitenni. Hát az ellenzék tagjai ellen in-
dított sajtóperek nem szülnek semmi izgatottságot 
. . . Erre már bajos lesz kádencziát mondani. 

(r.) — A gazdasági egylet tagjai sorából 
többen kilépni óhajtanának, de az egylet - hivatko-
zással az alapszabályok rendelkezésére, mely sze-
rint a tagsági kötelezettség hat évig tart - nem 
ereszti őket. Önkéntelenül eszünkbe juttat ez egy 
jóízű adomát a 48 előtti időkből, amikor még nem 
ujonczoztak, banem verbuválták, néhol pedig kötéllel 
fogták a katonákat. A falusi biró beálitott az asz-
szentáló küldöttség elé, és alázatosan jelentette 
»Kérem alássan, behoztam a falunkban verbuvált 
ö n k é n t e s katonákat.* .Hát hol vannak?- — 

(r) Szeremcsétlenség a Tiszáig Né-
medi Mihály révész hétfőn délben egy tótot és egy 
czigányasszonyt akart átszállítani dereglyén a Tisza 
túlsó partjára. Már körülbelől a Tisza közepére ér-
tek, mikor az ittas állapotban levő révész egyensúlyt 
vesztve a vízbe bukott. A szerencsétlen egy kissé 
tudott uszní, s mindent elkövetett, hogy fentarthassa 
magát. Váltig nyújtogatta a kezében maradt evezőt 
a dereglyeben lévőknek, hogy annak segítségével 
húzzák ki; de a tót és a czigányasszony rémületük-
ben nem mertek az evezőhöz nyúlni, sőt lehuzódtaka 
dereglye fenekére, s a szegény ember végre is elme-
rült és belefúlt a vízbe. Halálát nején kívül nyolez 
aprógyermeke siratja, kiket a szerencsétlenség sú-
lyos nyomorba döntött. 

(r.) — Életmentés. Farmasi János szentesi 
lakosnak szintén János nevü 15 éves fia vasárnap 
délután 6 és 7 óra között, a Kurczában fürdött, 
valami mélyebb helyre jutva, egyszerre elmerült és 
fuldokolni kezdett. A fiu nagyatyja és nagyanyja a 
partról nézték a tragikus esetet, s kétségbeesetten 
segítségért kiabáltak. Szerencsére a segély kiáltásokat 
meghallotta nyomdánk egyik szedője, Dunaháti Mé-
száros Lajos, sa szerencsétlenség színhelyére futott. 
Akkorra azonban a szegény fiu már alámerült, s 
D. Mészáros Lajos csak a vízen mutatkozó bubo-
rékokról tudta meg, hogy hol kell keresnie a ful-
doklót; dicséretes elszántsággal rögtön a vízbe ro-
hant és szerencsésen megragadva a fiu egyik karját 

partra úszott vele. Hosszas dörzsölés után az esz-
méletlen tiu magához tért, nagyszülőinek s a ve-
szedelem hírére a helyszínén megjelent édes atyjá-
nak kimondhatlan örömére. Mint nagyrabecsülendő 
nemes tettet kiemeljük, hogy D. Mészáros Lajos 
megmentett fiu szülői részéről felajánlott jutalmat 
nem fogadta el. Ez azonban bizonyára nem fogja 
akadályozni a hatóságot abban, hogy illetékes he-
lyen kellő megjutalmazásra ajánlja a bátor és ön-
feláldozó életmentőt. 

(r.) — Tolonczolás. Miskolczi Imre ¿és Sal-
lai Sándor szentesi iogényeket a bekés-csabai szol-
gabirósag csavargás miatt haza toloaczoltatta. 

— Felhívat* előfizetésre. Szőcs Géza, 
szentesi főgimnázium volt tanara, egy munkajara 
előfizetési felhívást bocsátott ki, melyet ajánlunk ol-
vasóink figyelmébe. A fölhívás a következő,: Egy 
kiváló tehetségű, szerencsétlen sorsú, érdekes és 
modern költővel kívánom megismertetni azokat a tisz-
telt olvasókat, a kik a román iradalmat kevéssé, vagy 
épen nem ismerik, s a magam felfogását kívánom 
közölni azokkal, a kik az ujabb román irodalmat és 
Eminescut ismerik. M i h a i l E m m e s c u , a »Glossa* 
es .Lucealárui" írója, egyike a legkiválóbb lyriku 
soknak, a kit modern iránya és felfogása a világ-
irodalom jelesei közé emel. Ennek a költőnek éle 
tét és költészetét — egyes költeményeit külön is 
összehasonlítva itt-ott a mi jeleseink rokon irányú köl 
teményeivel — igyekszem bár röviden, de azért le-
hetőleg alaposan tisztelt olvasóimmal megismertetni. 
Munkám előfizetési ára 1 korona, és hozzám kül 
dendő aug. elsejéig. V í z aknán 1895. márcz. 
elején. Szőcs Géza. 

— A Jancsi-bankó. Az alföldön tudja min-
denki, hogy mi a Jancsi bankó. A kubikos emberek 
uzsorája. A mig erélyesen el nem tiltotta ezt a föld-
mivelési miniszter, Jancsi-bankóval fizettek rendsze* 
rint a barákban, ahol ételt-italt mérnek, olyan áron, 
amilyenen ép a barákosnak tetszik, mert csak ettől 
váltja be a saját pecsétjével ellátott Jancsi-bankót 
a vallalkozó. A kereskedelmi minisztérium most vett 
eriől tudomást s ez ügyben leírta városokhoz, elren 
delve, hogy minden ut pitésnél, ha szerződést köt 
valamely vállalkozóval, ki kell kötnie azt is, hogy 
nem Jancsibankóval, hanem készpénzzel fizesse az 
embereit. 
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kölcstelen üzelmek miatt letartóztatta. A b.-ujfalui 
járásbíróság börtönében várja büntatésétgA királyi 
tanfelügyelőséghez csakugyan beérkezett aAhivatalos 
lelentés, hogy Szabady Gyula mezőpeterdi római 
kath. iskolai tanítót letartóztatták SJI berettyó-ujla-
lui járásbíróság börtönében ül. MezŐpeterden két is-
kola van; mindkettő felekezeti. Egyik római katho-
likus, a másik román.iskola. A római katholikus is-
kolába, a mint faluhelyen szokás, lányokat és fiukat 
vegyesen tanított Szabady Gyula, az intézet veze-
tője, a kinek 22 leány és 21 finövendéke volt. Hír 
szerint több szülő feljelentésére történt az elfogatás. 
A szerencsétlen iskolának a mezőpeterdi plébános a 
közvetlen főfelügyelője, a ki már terjedelm s jelen-
tést küldött be egyházi főhatóságának a botrányos 
esetről. 

— A gyermeksikkasztás Áldozata. A 
tejérmegyei Nagy-Gséri pusztán szenzácziós törvény-
széki bonezoló vizsgálat ment végbe, a melyet a székes-
fehérvári törvényszék kiküldöttei ejtettek meg. 

A pusztán ugyanis régi idő óta divatozik az a 
szokás, hogy a házasfelek, kiket az ég több gyer-
mekkel áldott meg, tisztán takarékossági szempont-
ból mesterséges uton akadályozzák meg a család-
tagok szaporodását. 

Mitnekker József pusztai lakos már hat egész-
séges gyermeknek volt az édesapja s minden órán 
várni lehetet a hetediket is. A napokban az asszony hir-
telen súlyos beteg lett. Elkékült arcczal, beesett sze-
mekkel vergődött az ágyon s noha minden lehetőt 
megtettek, hogy szenvedéseitől szabaduljon, néhány 
óráig tartó vonaglás után,borzasztó kinokközt meghalt. 

Nagy feltűnést keltett a váratlan haláleset s 
jelentést tettek a székesfehérvári büntető törvény-
széknek, a mely különféle gyanuokok alapján elren-
delte a holttest hivatalos fölbonczolásáL 

A bonezolóvizsgálat adataiból, meg a kihall-
gatott egyének vallomásaiból kitűnt, hogy az asz-
szony pálinkát, kőrisbogarat, sáfrányt, babérmagot 
szerzett, az utóbbiakat megtörte, a pálinkában fel-
oldotta s megitta. A szer azonban sokkal erősebb 
és gyilkosabb volt, semhogy az ő szervezete meg-
bírta volna. Azért az életért, a melyet elakart pusz-
títani, a saját életével fizetett. 

Most a bűnvizsgálatot azok ellen is kiterjesz-
tik, a kik az említett szerek kézrekeritésében az asz-
szonynak segítségére voltak. 

— Gyilkos csendőrök. Szörnyű gyilkossá-
got követett el két ittál csendőr, a tolna var megyé-
ben levő Beiczkett csárdában. A dolog ott kezdő-
dött, hogy a csapiárosnak eltűnt a zsebórája. A 
csárdában dőzsölő két csendőr ennek hallatára val-
latóra fogta a csapláros minuenesét, egy izményi 
embert. Vallatás közben, minthogy a gyanúsított 
mindent kereken tagadott, a két csendőr olyan bru-
talitással ütötte verte a szegény embert, hogy egy 
órai kinzás után holtan esett össze. A csendőrök 
erre nagyon megijedtek s hogy tettüket elleplezzék, 
kést szúrtak a halott oldalába, a kezét pedig a kés 
markolatára helyezték, hogy ugy tűnjék fel, mintha 
a mindenes öngyilkosságot követett volna el Más-
nap kiderült, hogy a csapláros zsebóráját czigány ok 
lopták el. Az embertelen csendőrök ellen megindi-
toták a vizsgálatot. 

— Attól fél, hogy megőrül. Bécsben dr. 
Schrammel Ferencz törzsorvos neje kényszeritette 
kis gyermekét, hogy mérget igyék, a mire aztán 
maga is megmérgezte magát. Levelet hagyott hátra, 
a melyben tatte okának azt mondja, hogy a megőrü-
léstől félt. 

— Török temetés a fővárosban. Két-
száznyolczvan éve nem volt a fővárosban olyan te-
metés, mint vasárnap. Egy mohamedán vallású 
bosnyák katonát temettek, — tőrök szertartás sze-
rint. A bécsi török nagykövetségtől lehivatták az 
imámot, a ki a szertartást végezte. A halottat nem 
öltöztették fel, csak lepedőbe burkolták s egy desz-
kára téve négy bajtársa vitte ki a katonai temetőbe, 
a hol egy részt külön kellett elkeríteni, mert moha-
medán halott még nem nyugszik a katonai temető-
ben. A halottat bajtársai kikísérték utolsó útjára, 
valamint századának egész tisztikara. 

Szerkesztői üzenet. 
H. G. Arad. Vámház-körut, 12. De a levél 

már nem találja ott, Az öreg 
zsef Levél megy. Üdvözlet. 

ur keresztneve: Jó-

— Kossuth Lajon a szentek között. A 
Csepelszigeten az a szokás dívik, hogy Űrnapkor 
nemcsak kivilágítják az ablakokat, a merre a kör-
ménél elhalad, hanem galyakkal meg szent képek-
kel is földíszítik. Sziget-Újfalun megesett az idén 
hogy az egyik ablakban két égő gyertya között ott 
állottt Kossuth Lajos aranyrámas arczképe. Így 
akarta ugyanis kimutatni hazaüasságát Patrovics Imre 
czipész, nyugalmazott 48-as honvéd. 

— Letartóztatott tanító. A csendőrség 
Szabady Gyula tanítót, a mezőpeterdi római katho-
likus iskola vezetőjét a tanítványaival elkövetett er-

ttirdetmény. 
Tóth Árpád gőzmalom tulajdonosnak Poosán 
Biharmegye központi járásában 500 hold 
1200 nsz. Oies jóminőségü szántó földje ked-
vező fizetés feltételek mellett e l a d ó . Bőveb-
ben értekezhetni a tulajdonos vásártéri gőz-

malmában. 2—3 



1 oldal 

Naffy alkalmi 
v é t e l ! ! 

g g r Üzlet áthelyezés végett, -330 
í rőT jómosó kart., melynek gy. á 25, cs. 15 kr. 

1 rőf , vászon festő „ , á 25, „ 15 kr. 

X rőf . karton voál , , » 28, , 18 kr. 

1 rőf , zefir ós atlasz saten „ 38, „ 28 kr. 

1 rőt dupla széles szöv. , , „ 35, „ 24 kr. 

1 rőf „ . fln. sz. J; , „ 60, „ 35 kr. 

1 rőf Príma karton-voál maradékok csak 19 kr. 

1 rőf Franczi atlasz siten maradékok cs. 35 kr. 

1 drb Karton-voál kendő csak . . . 15 kr. 

A k i bevásá r l ásná l p énz t 
akar megtakarítani siessen e nagy alkalmi 

vételt megtekinteni, mert csak rövid ideig 

tart még. 

EzenkivQl minden raktáron levő áruk rend-

kívül olcsó, gyári áron alól lesznek elárusítva. 

B U D A Y I M R E 
kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésében 

Szentesen kis-piacz. 9—52 

SZENTESI LAP. 

| KÉT 

cséplő 
garnitúra, az egyik nyolez a másik I at ló-

erejű gőzgéppel, Báufalván a Bakai majorban 

JUTÁNYOS ÁRON 
szabadkézből eladó. 2—2 

Haszonbérbe adás. 
Nagyméltóságú Gróf Károlyi Sándor ur 

csongrádi uradalmához tartozó halászati jog 

folyó évi julius hó 10 én délelőtt 9 órakor 

a csongrádi vasúti állomás közelében fekvő 

Kitüntetve Lm T u H A J J , Kitüntetve 

orsz. kiálli- IlELaV Uú iJCQBLlCíi orsz.NŐipar 

táson ¥ kiállításon 

1885. e , ö b b 1881. 
Budapest K R I S Z T A é ö T á r s a Budapest. 

Egybázi felszerelések, miserubák és zászlók gyára. 

Budapest, IV. , Llpót-uicza 21, sz. 

Ajánlja a t. cz. társulatok, testületek, egy-

letek s köröknek külön zászló-készítési osz-

tályokat, mely saját mühimző intézettel és 

műhelyekkel van egybekapcsolva, melyekben 

arany vagy ezüsttel művésziesen himzett vagy 

testeit; egyházi, iskolai, kaih., legényegyleti, 

ifjúsági ipartestületi, dalegyleti, tűzoltó, bá-

nyász, hadastyán, lövész, temetkezési stb. 

zászlók és lobogók az egyszerűtől kezdve a 

legdíszesebb kivitelben készülnek. 

Rajzokat, mintákat, és részletes költség-

előirányzatokat készséggel küldünk. 

Egyházi ruhák és felszerelvényekről külön 

árjegyzékkel szolgálunk. iV4 

78 érám. 

felgyői majorban tartandó árverésen 1896. 

'évi január M ó l 6 évre haszonbérbe adatik. 

Ezon bérletre vonatkozó felvilágosítást 

szóbeliing megadja Felgyőn 
Az uradalmi tiszttartósáff. 

A Bihari Jánon tulajtl. 
tevő kórógyparti ingatlanain, valamin* a Bi-

hari György és neje pusztaszéli ingatlanán 

levő buza és árpa vetések, valamint feles 

kukoricza termés 3895. évi julius hó 5 én 

az előbbi helyen reggel 8 órakor, az utóbbi 

tanyán d. e. 10 órakor általam megtartandó 

árverésen készpénzfizetés mellett a legtöbbet 

ígérőnek elfognak adatni. S a l á n k i M á -

t y á H , zárgondnok. 

KÜHNE EDE 
gazdasági gépgyár Mosonban ala-

k u l t 1856-ban 

Bizományi raktár Szentes és vidéke 

részére 

Polacsek Nándornál Szentesen. 
Ajánlja általánosan kedvelt, egyszerű-

ségében felülmulhatlan s több mint 

16CKK) példányban elterjedt 

H U N G Á R I A D R I L L ÉS J U B I L E U M D R I L L 
sorvető gépeit leszállított árakon. 

Hopyes, hullámos területre „Mosoni Drill" 
legújabb legegyszerűbb sorvetőt. Sack-féle 
ekék. két és többvasu ekék. Laacke-féle 
s'/ántóföldboronák 12 féle nagyságban. 

Laakce-féle kedvel t ré tboronák , 
Kosták, Konko lyozók . K i t ű n ő sze-
lelő magtár-rosta (33 írt,) meg lepő 

m unkaképesség. 

Ventzky-féle füllesztők. 
Szecska és répavágók, morzsolók, da-

rálók, járgányok stb. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve . 

Főraktár: BUDAPEST, saját ház 

VI Váczi körűt 57. sz. 

Legjobb szer poloskák, bolhák és svábbogarak, molyok és egyéb élősdi állatok ellen. 

hatása bámulatraméltó! Ugy öl — mint egy más szer sem — mindenféle rovart és azért 

az egész világon egyetlen a maga nemében. Két ismertető jegye van; 1) a lepecsételt 

palaczk; 2) „Zacherl" aláírása. 

Kun-Szt.-Mári.: 
Kádár József, 

Némedy Testvérek, 

Szentes: Dobray Sándor, 

Eisler Lajos, 

ifj. Horváth István, 

iij. Kovács Sándor, 

Schiller M. Hermann, 

Szénássy F. utóda, 

Szépe Károly, 

ifj. Vecseri Sándor. 7V10 Szánthó Béla. 

Ssentet. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos; „Szentegi első könyvnyomda rétivényUrgagág* gyormjtóján. 




