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Lajos napja. 
Egy félszázad óta ünnepli a magyar 

Kossuth Lajos nevenapját. 
Ünnepelte a szabadság verőfényes nap-

jaiban, riadó lelkesedései. Ünnepelte az el-
nyomatás sötét korszakában, szorongó lélek-
kel, titkolt áhítattal. És ünnepli ma, az al-
kotmányosság uj érájában, mély gyásszal, 
kesergő szívvel. 

Gyászolunk halála miat t ; mert veszte-
ségünk megmérhetetlen. Kesergünk a haza 
sorsán ; amelyet nem iiyen szomorúnak kép-
zelt ö egykoron. 

Italt készített számunkra, varázsitalt, 
melyre háromszáz hosszú éven át hasztalan 
szomjazánk. Megizleltette velünk a szabad-
ság bűbájos nekiárát, amely fölvillanyozta 
minden idegünket, s szép képeket szőtt ál-
maink közé. Lelkesedésünk alig ismert ha-
tárt, s hegyeken és völgyeken visszhangzott 
a riadó kiáltás: „ É l j e n K o s s u t h 
L a j o s ! " 

Ám a lelkesedés és öröm édes mámora 
nem tartott sokáig. 

Jött egy sötét nap, midőn irtózattal lát-
tuk, hogy a kehely, amelyből a s«abad»ag 
gyöngyöző italát ittuk, piros vérrel telt meg, 
Legyilkolt napjaink drága vérének huiió 
csöppjei vei. — Oh, akkor mindeu magyar 
ajkáról suttogva szállott a zokogó fohász : 
„ B ő s z ü l d m e g e z t K o s s u t h L a -
j o s i * 

S mikor kifáradt a bakó és elfogyott a 
vér ; mikor keservesen nyögtünk az elnyo-
matás nehéz igája alatt; mikor „örökünkbe 
pogányok jöttenek és szent templominkat 
béfertőztették", — akkor Lajos napján mil-
liók könye vegyült az áldomáspoharba, s 
csak abban a vigasztaló reménységben talált 
enyhülést a boldogtalan magyar: „ H a z a 
j ö n m é g K o s s u t h L a j o s i " 

Sokáig vártunk hasztalanul. Nem jött, 
mert nem jöhetett, De helyette eljöttek a 
bölcsek és romlott lelkű kufárok, s gyáván 
és hűtlenül elalkudták a hazát. Azzal a jel-
szóval, h o g y : „Amit az erőszak elrabol tő-
lünk, azt még vissza lehet szerezni valaha ; 
de amit önként odaadunk, az örökre elve-
szett" — oda adtak mindent, ami e nemzet-
nek drága volt, s jogaink kincstárában, amit 
184S hagyott reánk, alig maradt valami. — 
Oh, akkor keserűséggel telt meg a névnapi 
pohár, s a nyári szellő egy nemzet könyör-
gését vitte Turin fe lé : „ G y e r e h a z a , 
K o s s u t h L a j o s i " 

Végre haza hozták — holtan. A nemzet 
zúzott szivvel, tört reményekkel állott kopor-
sója körül, s egy jajszó nyilamlott át az or-
szágou ¡ „ N i n c s e n t ö b b é K o s s u t h 
L a j o s ! " 

Ah, csak ezt a gyászos órát várták a 
hütelen sáfárok. Mint a lánczaikról szabadnlt 
fenevadak, vad mohósággal rohantak a köz-
szabadságra, s azt a kevés jogot, melyet a 
viszontagságok között megtartanunk sikerült, 
gyorsan elkobozták. A nagy halott sirján még 
alig zöldült ki a fűszál, im kiiosztva állunk ; 
a gazdag örökségbői. melyet 48-iki vívmá-
nyoknak neveztek, csak a foszlányok marad-
tak kezeinkben. Elborult lélekkel sóhajtunk 
mindnyájan: „ O h t á m a d j f ö l , K o s s u t h 
L a j o s !" 

Ám a természet örök törvénye nem ismer 
kivételt. A csodák korszaka lejárt. A nagy 
halott föltámadására hasztalan várunk. 

Fájó szivünk, kutató lelkünk aggódva 
kérdezi: űnnepiünk-e még valaha névnapot 
olyan lángoló lelkesedéssel, olyan biztató re-
ménységgel, mint egykor Lajos napját ünne-
peltük í 

. . . Talán, talán . . . Hisz, jó az Isten, 
s a leáldozott nap helyett mar is adott nekünk 
fölkelő napot. 

Újult reménnyel, erős bizalommal tekin-
tünk Erdély felé. Hisszük es valljuk, hogy 
eljön az idő, mert el kell jönnie, midőn G a-
b o r u a p j á n nemzeti ünnepet ül a a i ^ j ar. 

jdorvacn Gyula temetése. 
Megtörtént. Horváth Gyulát, Szentes vá-

ros díszpolgárát átadtuk a sírnak. S a nehéz 
hantokra az első harmat a mi szemünkbői 
hullott. 

Nem, nem csupán a mi szemünkből. 
Mert nagy bánatunkban százak és ezrek osz-
tozauak. Kicsinyek és nagyok könye össze -
folyt e s imái , mely egy nagy és nemes lélek 
porhüvelyét zárta kebelébe. 

De csak szemünk elől zárta el örökre. 
Emlékezetünk elől elzárni képtelen. Amint 
Sima Ferencz búcsúbeszédében fölfogadta, a 
hála és szeretet sokszor elvisz még bennüu-
ket e sirhoz, hogy lekiáltsunk Hozzá a mély-
séges üzegbe: „Horváth Gyula, nem feled-
tünk e l ; sz ¿ütünk, tisz jlüuk életünk fogy-
táig, s emlékedet örökül hagyjuk a késő 
unokákra." 

* 

Fájdalom, Szentes város polgársága csak 
képviselői által lehetett jelen kitűnő polgár-
társának végtisztességtételén. Ti távol mara-
dottak, halljatok hát a megható drámai jele-
netről a krónikairó jelentését, amint követ-
kezik : 

A ravatal. 
A temetőkert halottashazában volt fölállítva 

Hoivath Gyula díszes ravatala. A dúsan aranyozott 
koporsó hatalmas szárkofágon pihent és kétoldalt 
széles fekete baldachin borult föléje. A gyászlepellel 
bevont terem negy sarkában kandeláberek égtek, a 
ravatal körül pedig sok, sok gyertya terjesztett 

nappali fényt. Virág borította a terem minden zugát 
A szárkotág már korán reggel tele volt díszesnél 
díszesebb koszorúkkal, de a szalagos virágfüzérek 
javát csak déltájban hoztak. 

A koporsó nyitva volt. A gyaszszőnyeg elfogta 
a lépesek zaját es amikor valaki csöndes áhítattal 
a ravatal lepcsöjére lépett, a díszruhás testőrök gyön-
géden telrevontak a tehér seiyemszen.fedőt. Horváth 
Gyula nemes vonasai alig valtoztak meg. Fehér sza-
kallai övezett, érdekes teje olyan békés nyugodtság-
gal pihent a csipkés vankoson, mintha nem is örök 
aiomnan volna. 

Egész nap sürün jöttek a résztvevők. A kábító 
virágillat, a lobogó gyertyák fénye, a esöndes nóma-
sag és a vele járó hangulat csak növelte a látogatók 
meghatottságát. Könyezve távozott mindenki. 

Szentes varos küldöttsége Lakos Imre dr. polgár-
mester vezetese alatt délelőtt reszvetlatogatást tett 
a gyaszoió csaiadnai. A polgármester gyönyörű sza-
vakkal tolmácsolta a varos tájduímat ós részvétét, 
mire a csaiadtagoa meiy megnaiottsaggal biztosítot-
tak a küldöttségét, hogy szivükben eletük fogytáig 
megőrzik a szeretet erzelmeit Szentes iránt és soha 
se szűnnek meg magukul szentesi polgaroknak te-
kinteni. 

A tjaszhaztól a küldöttség a kerepesi temető 
halottashazába vonult, hogy rátegye a ravatalra a 
varos koszorúját, amely — hivalkodás nélkül mondva 
— a legszebb volt az összes koszorúk között Itt 
ismét a polgármester volt a szonok, s mondott olyan 
remek Deszédet, hogy mindenkit könyre fakasztott 
Az őszinte es mély meghatottság nuganak a szó-
noknak szemebe is könyet csait. Gyönyörű beszédét 
e szavakkal tejezie be : ,A több.t elmondja ez a köny 
amely szememet elbontotta.' Megkapóbb befejezést 
képzelni sem lehet 

A koszorúk. 
A koszorúk nem fertek a ravatalra. • testőr, 

aki a viragokat átvette, a terem oldalán köröskörül 
sorba tette azokat es a szőnyegre terítette az arany-
betűs búcsúszavakkal díszített selyem- és brokát-
szalagokat. Voltak olyan koszorúk is, amelyeken se 
szalag, se töliras nem volt. Az elók kegyeletének 
utolsó, néma jele. 

A gyászoló gyülekezet . 
Testületek es egyesületek, rokonok és jobarátok, 

a legtöbben, akiket valaha valami kapocs fűzött 
Horváth Gyula szivéhez és egyeniségéhez, eljöttek, 
hogy megadják neki az utoiső tisztességet. Eljöttek 
a politika es a közelet kitűnőségei, eljöttek az újság-
írók, müveszek és képviselve volt ott a társadalom 
minden osztálya. 

Negy orara már a halót¿ashaz környéke egészen 
megtelt a gyászolók gyülekezetével. Hátul, rendőri 
kordon mögött nagyszamu résztvevő publikum állt 
és a szertartás idejére megérkeztek a gyászoló csa-
lad tagjai: a Horváth, baró Spienyi, báró Győrflfy, 
tíeldy es Keleti csaladok. 

A teremt 51 néhány perezre telrevonult min-
denki. hogy a család meg egyszer, utoljára, egyedül 
lehessen draga naloUjaval. 

A koporsónál. 
A kicsiny halottasházba nem fért be az egész 

résztvevő közöuség es a szertartáson a családon ki-
vűl mindössze csak huszan-huszonöten vehettek 
részt. Közöltük Szentes város küldöttei. 

A csaladtagok csöndes zokogása közben kezdte 
meg Haypál Benő budai evangélikus református 
lelkész gyönyörű gyászbeszédet amely így hangzott i 



J l t W a L 
Mint mikor az erdó iái közül kimagasló hatal-

mas törzs, küzdve a pusztitó viharral, derékon rop-
pan kettó a ledőltét%fólelmes, panaszos visszhanggal 
hirdati az erdőnek legelrejtettebb zuga is : olyan fé-
lelmesen, olyan panaszosan hallatszik a jajszó a fér-
fiúnak halála fölött ia, aki lelke tehetségeivel, életé-
nek munkáival kiemelkedett társai közül. Ilyen 
panaazoa, fájdalmas jajszó hirdeti itt s hazánkban 
axerte mindenütt, a hatalmasok palotájában és a 
asegények kunyhójában egyaránt, hogy az erős férfiú 
aki annyi viharral daczolt életében diadalmasan, a 
bfti^i izeiének fágyos lehelletére megtört: Horváth 
Gyula meghalt. 

Láttuk asenvedni. Rettenetes volt szivünknek 
es a látás; mert jöhet a félelmek királya nagy gyöt-
relmet kiaéretóben, vagy csendes, lágy álom képé-
ben ; jöhet mint a lopó a kétségbeesés setét éjsza-
kájában, a hitetlenség és reménytelenség terhes 
ködével burkolva előbb be a lelket: mindig rettenetes 
as l De nem lehet valami fájdalmasabb, mint a ti 
keaervetek, szeretteim, akiknek szemetek a könyhul-
latáanak forrásává vált, akiknek a nappal bántástokra 
volt, az éjszaka is pihenést nem adott, mert az 
emberi tudáa látásával is az isteni ítélet mélységébe 
láttatok a itt e földön bárhova néztetek, ha az egekre 
emeltétek ia szemeiteket, ha a beteg szelíd, mosolygó 
arczára eaett tekintetetek, vagy ha a mult idők edes 
boldog emlékein akartatok is elmerengeni, a halál 
közelgéae kíméletlenül ébresztett fel. 

Hónapok óta leatük a válságos perczeket; azt 
^ittük, hogy a betegnek szenvedéseitől megnyugvása 
nekünk ia megnyugvást szerez . . . s most, amikor 
elvégeztetett minden, s az életnek — minden bizony-
talanságunk daczára — titkon élő, folyton biztató 
reménységét is kitépte a szivünkből a halál: a régi 
kinsó bizonytalanságnál csak fájdalmunk, szenvedé-
sünk lett nagyobb. 

• szenvedéstől elalélt lelkünk keres, az elköl-
tözöttet Keressük azt az ifjút, aki a szabadság szel-
lemének szolgálatába áll, hogy a harczok mezején a 
lelkesedés lobogó tüzével szivében szerelmének, a 
szabadságnak oltárára ajánlja áldozatul legdrágább 
kineaét, vérét, életót; keressük azt a férfiút, aki a 
bölcsek tanácsában, a törvényhozás termében hazánk 
fejlődéséért, népünk boldogságáért, Istentől neki ada-
tott nagy erőivel munkálkodott 24 esztendőn keres? 
tül a e munkában mindeneknek tiszteletét kivívta , 
azt, a ki perbeszállott a természet pusztitó hatalmá-
val, hogy ast megigázva, a szegény földnépét meg 
védelmezze, vagy azt, aki a viszonyok változásával 
a harcznak másik fegyverét, a tollat ragadta kezébe; 
de — mint Nehemiás a jeruzsálemi templom ép; 
tésénél — egyik kezével védett, a másikkal épített, 
legnemesebb erőivel, az ingadozás nélkül való meg-
győződésééi, a tántorodást és félelmet nem ismerő 
azilárd elhatározással védte az igazságot, amely sza-
baddá tette, ítéletében sokszor a társadalom lelki-
ismeretének szavát nyilvánította, eszméivel ezreket 
lelkesített, lelki világoaságával népeket vezérelt; azt 
akinek élete munkája a magyar közművelődés tem-
plomában a művelődés hivatott, felkent papjának 
munkája volt; vagy azt, aki a nagyoknak szemtől 
axembe ellenállott, de másfelől a kicsiny, a szegény 
embernek baján a könyekig megindult s nagy gond-
jait félretéve, az egyedül álló árvának, a nyomoru-
sággal küzködő szegénynek javáért áldozatot, fárad-
ságot nem ismert, mert — mint Istentől származott 
lélek — nagy volt a nagyokban és tudott kicsiny 
lenni a kicsinyekben; keressük a jó baratot mi, akik 
azép szelíd arczaban gyönyörködtünk, méltóságteljes 
tekintetének felemelő hatasat éreztük, nyájas szava-
nak szelíd csengesét hallottuk, szive szeretetének 
meleget tapasztaltuk; keressük a családnak fejét, aki 
a fárasztó gondokban, az élet harczai közt zavar-
talan nyugalmat, igaz békességet övéinek körében 
talált, akiknek jósága elsimította homlokáról a gon-
dok redőit, akiknek szeretetén mintegy lagy ölekben 
pihent meg, ha elfáradott . . . 

Hol van a férfiú, akinek akaratát ügye igaz-
aágába s az igazság diadalába vetett s hegyeket ki-
mozdító hite aczélozta, aki hős volt a harczmezőn 
s szilárd ós tántoríthatatlan a viták hevében, Kö-
nyörülő a nyomorulton, példányszerü a baratsagban, 
gyengéd éa jóságtól gazdag csaladja köreben 't 1 

Keresünk! Orczádat, melyen lelked jósága 
tükrözött, szemedet, amelyből szived nemessege su-
gárzott, nem láthatjuk többe; de szived szeretetet 
érzi a nő, akivel 33 esztendőnek örömet, boldogsa* 
gát, bánatát és szenvedését együtt töltötted ; érzik 
az atyai bölcseség nélkül árván maradt gyermekek, 
akiknek öröme dicsekedésed, boldogsága életed, mun-
káaaágod czeija volt; érzik a testverek, akiket a 
ragaszkodásnak, a hüaégnek tiszta indulatjával vet-
tél körűi; ós érezzük mi is, akiket edes szeretetnek 
kötelékeivel fűztél magadhoz, bizonyságot teszünk, 
hogy valami gazdag forrása volt szivedben a szere-
tetnek. S es a szív nem dobog többé; de szerete-
tét hitünk, amelyet könyeink mint valami égi tér-
in kenj.tő harmat éleszt e koporsó mellett, - meg-
r ^ J t * L 0 t t * e r e , a n k . hitünk vezérel, ott 
^ S í ín™, f ! t e ? Ü ü k d,C8Ösé*ének helyén, ahol a 

te üdvözült lelked tUzta •«/>•*!. - - gyarló 
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Ságodnak emlékezete; az imádkozó lélek előtt la- a ködben meg smerbetetlenné teszed a léleknek meg 
kozásod helyének, a n enyeknek kapui is megnyilat- nyilatkozásait, az értelmet, érzést és akaratot s a 
koznak . . . s reád gondolva, rólad emlékezve min* lélek nélkül, szegénységben maradt életet félelmek-
den gondolatunk egy-egy imádsággá magasztosul kel, rémségekkel gazdagítod. 

£n hiszek az örökéletben és ha szinte a halál Tehetetlenségünk érzetében szivünk indulatjai 
árnyékának völgyében járok is, nem félek, de a ! háborognak, lelkünk a te dolgaidnak titkába be 
hívő léleknek is vannak fájdalmai amelyek a köny- nem hatolhat: erőtelenségünk, semmiségünk érzése, 
hullatásban keresnek könnyebbülést. Szeretnélek háborgó szivünk és aggódó lelkünk együttesen hoz-
megvigasztalni,szerelmeseim, de szemembe köny gyül, zád vezérelnek, mert te cselekedted ezt Uram 1 Lei-
ajkaim remegnek, szivem felzokog, mert ifjúságom- künk életében is te alkotod a nappalt és az éjszaka 
nak bölcs vezérét mint egy atyai jóságot és szerete- I is a tied 1 
tet siratom. í Te hozzád emeljük szíveinket e koporsó mel-

Nemes lélek, szomorú hitves, a szeretetnek, le- j lől, amelybe egy munkás, később setétségre vált 
mondani tudásnak és békességes tűrésnek példánya!; öletnek romjait zárjuk. Ez a megnyugodott élet so-
Részt veszünk fájdalmadban; de mint a bibliai nagy káig csak a romokat, a testet hordozta, mert a lé-
szenvedőnek barátjai, csak együtt sírunk, kesergünk ; iekre vezérlő fény, látható csillag nélkül való setét-
veled . . . Hányszor szeretted volna kisírni könyei- ség borult. De ha a ködös levegőben, a felhős ég-
det, enyhülést keresve azokban; de ezt is megtil 
tottad magadtól . . . s hogy a beteg ne lássa az 
aggódást, fedezted azt édes, biztató szavakkal, hogy 
a remény derűjét varázsold szenvedő kedvesed sa-
padt orczájára . . . Légy továbbra is erős és a 
Krisztus apostolának figyelmetes hallgatója, aki így 
int: .Szenved-e valaki ti közületek, — imádkozzék 1" 
s valahányszor valami szent érzés idvezült társad 
sírjához vezérel, hogy nyugvó kedvesednek könyező 
szemekkel mondd el az örömet, mit gyermekeidben 
találsz, vagy panaszold el a szenvedést, amit az 
élet ad s újra és mindig megsiratod a tarsat, akivel, 
míg élt, édesebb volt az öröm, könyebb a bánat: 
kegyeleted, siro szerelmed e helyet az örökélet bi-
zonyságának jegyéül mulassa mindig, ahoi eiős hit 
tel, élő reménységgel gazdagodjék meg szived. 

boltozaton nem látjuk is az égnek csillagait: azok-
nak létele meg nem szűnt s a felhős égboltozat 
kiderúltével uj élénkségben fénylenek; ha a beteg, 
elhomályosult lélek felhője, a bölcseség nélkül való 
köd befejezi is, de az a csillag, amely támadott, 
amely annyi setétségben jarónak volt vezérlő fénye, 
a betlehemi, a Krisztusnak érdeme, nem szűnik meg 
élni és munkálni. 

Hisszük és bánat s aggódás miatt megfáradt 
lelkünknek megnyugvást ez a hit ad, hogy itélőszé-
ked előtt megállva ez elköltözött lélek is megta-
lálta újra a világosságot s amit emberi erö és böl-
cseség véghez nem vihetett, a te kegyelmes ítéleted-
nek szava újra felebreszté szunyadó erőit s aki meg-

. kötözötten, némán vesztegelt, a lélek a mennyei 
; seregeknek téged magasztaló enekére feleszmélt, meg-

S ti édes gyermekei soha el ne feledjétek, ' ismert téged, édes anyját, üdvösséget szerző szt. 
hogy ami kincse csak van az emberi léleknek — ha j fiadat s leborulván előtted, eddig megkötözött, szere-
tud Istent imádni, embert szeretni, ezekert a kin- j t étének, bizodalmának most már felszabadult érsé-
csekért Isten után legelső sorban a szülőknek legyen j seivel imád és magasztal. 
hálával, akik nemcsak hogy a járni kezdőt tamo- j Mi pedig itt e földön annyi kétséggel, oly sok 
gatják, de a léleknek, a szív érzéseinek útját is ki- j gonddal és bajjal küzködünk. De azért nem kérjük 
jelölik: őrizzétek meg tiszta kegyelettel edes atyátoK , azt Uram, hogy a mi örömeinket soha ne zavarja 
emléket s minden emíekezés szent elhatarozast ta ! semmi, hanem az örömben is, a keserűségben is ér-
masszon bennetek, hogy az ő bölcsességét követve, telemnek világosságáért könyörgünk, hogy járhas-
örömek szerzésevei igyekeztek jó anyátok banatat SUnk bölcs szívvel; nem keresünk csillogást a tudo-
enyhiteni. 

Be tudod-e fogadni szivedbe a vigasztalásnak 
enyhét, te kesergő testver, akinek szivedet ez a vesz-
teség mint egy eles tőr hatotta által s akinek bá 
nattól elborult lelked távollevő beteg testvéreidnek 
élete miatt aggódik. A viharban egymásra hajolnak 
a faknak ágai s ti egy törzsnek nemes hajtásai, édes 
testvérek, nem borulhattok egymás kebelére, hogy 
kisírva, elpanaszolva fájdalmaitokat, egymást tamo-
gatva erösödjeiek. Kedveseid közül sokan költöztek 
el előtted : kettő, akiben büszkén, méltán gyönyör-
ködhettetek, — egyik a szabadsag mártírja, a 

mányokban. hanem azért esedezünk, hogy a hitnek 
szelíd fényét ne vedd el tőlünk soha: ez a fény 
világítsa meg utainkat, oszlassa el kétségeinket; nem 
óhajtozunk löldi jóknak sokasága után csak ama 
legdrágább örökségünket, az életnek reménységét 
tartsd meg mi bennünk mindvégig, hogy ha a ha-
lálnak rettentései vesznek is körUl, aggódó szivünk-
nek félelmei! ez a reménység szüntesse meg. Azért 
könyörgünk, Uram, hogy a te akaratodon meg 
nyugodva, hitnek világosságával, reménységnek éle-
tével tudjunk felsóhajtani utolsó óránkban ia: 

Tudom, miben hittem, és bizonyos vagyok 
kincsemet megtart-

má-
sik e szomorú veget ért hós; szived oda vonz, re- benne, nogy az én nála letett 
menyseged oda vezerel, ahol az elköltözött lelek hatja ama napra. Ámen. 
megdicsőittetéset. a szenvedő megvigasztaltatasát « 
várja: emelkedj fel oda a buzgó imádság szárnyain n ... . . t l , w , , . 

erősítsd meg magad ezzel, mert megpróbált hí - P a r P l l i a u f t t ny» c * ö ü d a megható |szónok-
tedre, gazdag szereteledre, vezerló bóicsesegedre e l a t u t a ü * ¿^ai i Ra*o»i éedő lépett a ravatal elé ós 
földön élö ued veséidnek nagy szükségük van. 

Ti is ah, mindnyáján, akiket egy bauat, egy 
keserges hozott ide, jertek a mi vigasztalasunknak 
forrásához, atyankhoz, Istenüuknöz imadkozzuuk. 

* 

ítéletedben változhatatlan valósag, örökkévaló 
Isten! törődött szívvel alazatos lélekkel áliunk meg 
e koporsó mellett. Erőtelenségünknek érzese télem-
íiti meg szivünket, gyarlosagunknak tudata neheze-
dik lelkünkre, mert megmutattad, Uram, hogy az 

így szólt: 
Tisztelt gyászoló közönség ! Az újságírók nevé-

ben állok itt, hogy elbúcsúzzam társunktól, elnök-
tarsamtól, néhai Horváth Gyuianak haj! immár ki-
hűlt tetemétől. Horváth Gyulától, aki a nemzeti 
napszámban nekünk kenyeres osztálytársunk vala-
A lelkesz íme egy fenyes palya futását rajzolta meg 
nekünk, tele a'kerrel, tele dicsőseggel, tele nemes 
becs vagy gyal, tele vonzó cselekedettel, küzdelemmel, 
babérral es tövissel, ami mind irigylesreinelto dolog, 

embernek minden dicsősége, ameiy bölcsesegeben ; tűikor méltán hangzik el a bezárt koporsó lelett, 

- . üdvözült lelked Úszta szózata s a mi gyarló 
i í S Í 0 ^ í ^ t é k o a , d e é«'e törő rebegese együtt 

^ t f S S X W k • ' N e m ""»tettünk « e 
Wldön él közöttünk Jóságodnak, szeretetednek, nagy . 

vagyon is, hirtelen szomorusagra valhatik. 
Hataimas szavadnak parancsolatjara engednek 

mindenek; teremtő erődnek paraucsolo szava : le-
gyen világosság! üozta ki a napot a setét temér-
deksegbol és ión világosság! A nappalnak fényénél 
laijuk meg e világnak ékességet, amely a te dicső 
segedet beszeli és választhatjuk meg a te jó ado-
mányaidai, amelyek testünknek laplaásara, fentar-
tAbara hasznosak. Te hozod elő az éjszakának setet-
seget is, amely befedezven mindent, a nyugl?lanul 
virrasztó ember ele remeket altit, mert világos-ag 
ne.küi jarvan, megütközik s a jot, amelyet kivan 
jon, vagy a roszat amelytől féljen, megismerni nom 
tudja. A nappalt is te alkotad, az éjszaka is a tiéd. 
hatalmas Istenünk. 

Te vagy ura a lélek birodalmának is; hatal-
madnak felette alló atyai jóságod nyilatkozott me*. 
miKor lelküuk életere hoztál világosságot: adtad a 
tudásnak, a hitnek fáklyáját, hogy ezeknek fényénél 
menjünk minden dolgoknak vegere és ismerjük me* 
azokat, amelyek lelkünk táplálására, életünk üdvös-
ségére valók; adtad a leieknek szomjúságát, amely-
lyei szt. igedhez, az enyhet adó kútfőhöz siessünk, 
belenk ouottad a tökéletességre való törekvést, hoRv 
vizsgáljuk a te melységeidet és kutassuk a te orszá-
gúdnak igazságait. 

Te vagy oh Uram, aki ezt a világosságot meg-
gyújtod es eleszted; ezt a szomjúságot szerzed es 
megenyhíted, aki a czéit kitűzöd, s annak elerésé-
beu előbbre viszesz. De te vagy az is, aki eloltod az 
ismereteknek fáklyáját, setétsegbe borítod a lelket a 
világosság nélkül maradott leleknen tépelődésével 
teszed terhessé az életet, kioltod a nemes vágyakat 

ainek nem tűnnek tel, hogy a lenyes köröket átszelt 
palya veres csatamezőn, a nyilvánosság izzó tüzen 
kersztül, kisérve tapstol, üdvkiaitastol, a szerencse 
árnyától es a balsors tényétől: ez a szép palya íme 
végződik a mi szereny, szürke, névtelen és tényteien 
újságírói hivatasunk köreben. — Sokszor látjuk pél-
dáját, tiszteit gyászoló gyülekezet, annak, hogy a 
nyughatatlan becsvágy nagy czelokat tűzvén maga 
ele, ami loglalkozasunktől aer maganak kölcsön-szár-
nyat, hogy lendületet vehessen megkívánt czella felé 
es fölemelkedik a mi hatalmas, de szürke világunk-
ból a fényesebb, dicsőségesebb és jutaimazóbb kö-
rökbe, ahol sikerein tronoiva, el-eimondja magáról, 
hogy eu is ott kezdtem lent, a semmin, az újság-
íráson. — Akit ma, korahoz képest oly korán gyá-
szolunk, annak vouzo egyénisége éppen abban dom-
borodik ki legjobban, hogy ezt a vázolt utat meg-
fordítva tjtte meg. Megkostolta csaiakban a vért. 
meg a tarsadalom küzdelmeinek hevítő italát, kiitta 
a politikai szenvedelmek harczanak k.iyhét fenékig : 
gyöngyöző borát <*s mergekkel telt saíakját, es a 
nyilvános elet izgalmanak minden mámorító édes-
segeit ízlelve, végül egy lazas elet tapasztalásaival 
megrakodva, kilépett amaz izgalmak hűvös köréből, 
— felvette a tollat ós betért közibénk : nem kivánt 
a nemzet hősének lenni, a nemzet napszamosavá 
lett velünk es közöttünk. Nem veletlenseg, nem sze-
szély, nem ötlet dolga volt ez. Ennek igy kellett jön-
nie. Mert Horváth Gyula igazaban, barin, jeles volt 
a harezban is, a köztanacsban is, született, predesz-
tinált újságíró volt a kezdettől fogva. Egész pálya-
tutasa csak keresese volt igazi rendelteteseuek, tele 
nyugtalansággal, ötletességgel, gazdag fordulatokkal, 
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látszólagos szeszélyessóggel, mint minden keresés. — 
Mert nem lett-e, amint reánk talált rögtön az elsők 
közül való közöttünk,a mi szép, ami nemes, ami emész-
tő mesterségünkben P Nem csodáltuk-e meg szellem 
ének fényét, sebességét, fürgeségét találékonyságát 
világosságát és élét, amelylyel túlszárnyalt rajtunk, 
akik kevesebb kereséssel, de az övénél kevesebb ado-
mánynyal is korábban megleltük rendeltetésünket ? 
Lényének, jellemének azok voltak jellemző tulajdon-
ságai, amik azujságirónak igazi erkölcsei. Az ideál 
szeretetét nem pusztították ki belőle a politikai élet 
csalódásai. — A szabadság szeretetét se jólét, se 
szegénység, se kor, se hatalom nem volt képes szivében 
megrendíteni. — A lojális kollégának pedig tündöklő 
mintaképe volt közöttünk, kinek kezében biztos volt 
becsületünk és meg volt védelmezve az érdekünk. 
Méltán öltünk mi újságírók csaladi gyászt az ő rava-
tala mellett. Testvért vesztettünk az elhunytban a szó 
legszebb értelmében. Tisztelt gyászközönség! Mikor 
megszülettünk, elszakadtunk az istentől; mikor meg-
halunk, ismét visszatérünk a vele való közösségbe. 
£ két határpont között közbül járjuk bolyongó út-
jainkat a szerencse kényére. Csak akkor jutunk az 
istennek közelségébe, amikor a teremtő uj lelket 
bocsajt el világi útjára és mikor a bölcső mellett fogad-
juk a jövevényt és ismét akkor, amikor irgalmas 
atyánk magához visszaszólítja a bolyongót és mi 
utolsó tisztünket teljesítjük, a koporsó mellett állva, 
meghajtott fejjel . . . Ez a jelen pillanat is ebből 
való! Kedves torsunk, nemes baratunk, elhalt test-
vérünk földi maradvanyával számolunk az istennek. 
Ragadjuk meg az alkalmat, tisztelt gyászoló közönség 
ós tegyünk tanúságot Horváth Gyula teteme mellett, 
mely e kosboruk alatt pihen, tegyünk tanúságot e 
nemzetről, melyet oly hiven szeretett, oly híven szol-
gált a mi halottunk. Mások elnyomójának hirdetik a 
magyart. Es ime itt fekszik egy a legmagyarabbak 
közül való, aki fiatal vérét, ifjú életét, egy élet kilá-
tásait és reményeit koczkara tette, harezba vitte, 
szurony és golyóbis elé egy más, idegen nemzet sza-
badsagaért. — Oh Isten ! Örök biró. igazságos biró, 
ime követünket bocsajtjuk hozzád elhunyt tertvérünk-
ben, Horváth Gyulában aki tanusagot lesz teendő 
arról, nogy a magyar ugy szereti a népek szabad-
ságát, hogy vérét sokféle országban ontotta érette, 
de soha senki szabadsagára kezét nem emelte, lábát 
nem tette. Áldásunk reád, nemes barátunk, akiben a 
legszebb magyar erény tündöklött. Áldásunk reád 
szived jóságáért, életed drága tanúságaiért, melyeket 
örökbe veszünk tőled, hogy szeretni tégedet és meg-
emlegetni meg ne szünjünk, erejéig emberi emléke-
zetünknek és szeretetünknek. 

« 
A mikor a beszéd véget ért, az áhítatos csönd-

ben ismét egyedül hagyták a családot Az Entrep-
rise testőrei két kocsira hordták a temérdek virágot 
és a hatlovas díszkocsi is a halottasház elé állt, hogy 
utolsó útjára vigye szeretett halottunkat. 

A sírnál. 
Lassan indult meg a menet. A gyászkocsi a halot-
tasháztól jobbra kanyarodott, aztán balra és alig 
száz lépésnyire a Deák-mauzolemtól állt meg. 

Az volt Horváth Gyula utolsó, örök nyugvó-
helye. 

A koporsót leemelték a megásott sir mellé, 
amelyet körülvett az egész közönség. Amint a 
nyüzsgés elcsöndesedett, Sándor József, az Emke 
igazgatója odalépett a sir szélére es így szólt. 

Horváth Gyula a magyar kulturmozgalom azon 
munkásai közé tartozott, kik azt tartjak, hogy lehet 
szeretni nemzetünket, anélkül hogy gyűlölnénk rnás fa-
jokat. Liberális és magyar,ugy azonban, hogy liberaliz-
musunk ne koczkáztassa magyarságunkat és ma-
gyarságunk ne kompromittálja a liberalizmust a 
külföld előtt. Ércztáblára vaspalczaval irott elvek 
ezek, elvek, amelyek a magyar tarsadalmi kultur-
mozgalom történeteben, mely mozgalom a magyar 
nemzet egységének megállapítására törekszik, nagy 
befolyással voltak. E mozgalom történetében jelen-
tékeny fejezetet fog elfoglalni Horváth Gyuk élete 
és működése. Én most ezen mozgalom legjelentéke-
nyebb egyesületének, az Emke nevében szólok, 
amelynek ő kezdettől fogva alelnöke volt s az egye-
sület koszorúját ráteszem koporsójára; ezt a jel-
vényt, ezt a gyoparvirágot sokszor viselte. Fent te-
rem e virág a sziklán, rideg magaslaton, növésében 
az erdélyi szellő lengeti, az a szellő amely a halai-
nál erősebb szabadsátr- és faj szeretetet röpít Erdély 
felöl a nagy Magyarország és e sírhant fölé. Ez a 
jelvény Horváth Gyula, szeretett barátunk és bajtá-
sunk szülőföldjében, a székely földön terem s ide 
leng szellője; lengjen altató dalt fölötted s ezen jel-
vényben egyesüljön emlékezeted szivünkkel. Isten 
veled I 

* 

És lerótta kegyeletét az elhuny iránt Fenyő 
Sándor, a Mpgyar Hírlap szerkesztője is, aki mélyen 
meghatva a következőket rnoudotta : 

Temetni jöttünk — Horváth Gyulát I 
Csudalkozunk. 
Aki egesz életedet arra fordítottad, hogy mások 

könnyeit felszárítsad, Horváth Gyula — Te szerzel 
moit kimodhatatlauul keserves könnyeket nekünk t 

S Z B N T B S I L A P . 
Kinél jobban boldogítani a hazát, családját, 

társait a munkában senki sem akarta, Te okozol most 
szivtépő bánatot mindnyájunknak P 

Ki bátran szembeszálltál minden haLlommal, 
minden csapással és megmentetted ezrek meg ezrek 
életét, Te magadat eltiporni engedted P 

Aki következetes voltál mindenha — igaz — 
nem a mások elvtelenségeihez, hanem a magad el-
veihez és mindenben az ideálisért küzdeni meg nem 
szűntél, Te félreállsz, lemondasz és feladod a nemes 
czélokért való gigásziharezot? 

Bennünket pedig, akik dicsőséges dicsőségnek 
tartottuk n melletted való hűséges, hazafias küzdést, 
akik veled együtt osztottuk meg oly sokszor esz-
méid diadalának magasztos érzését, itt hagysz, nem 
vezérelsz tovább, belenyugszol mindenbe P 

Szived hideggé, lelked némává vált volna P 
Nem — Horváth Gyula, a mi sziveink össze-

forrottak ós mi érezzük a melegséget, a mi lelkeink 
egybekeltek és mi hisszük az elválaszthatlanságot. 

Testedet elfödhetik, hamvaidat eltakarhatjak, 
az enyészet diadalmaskodhatott aczélos szervezete-
den, de nincs, nem lehet a sorsnak oly zord csa-
pása, mely emiekedet, nobilis és eszményi lelkedet 
tőlünk elrabolhatná. Add is óh Istenem, hogy az ő 
emléke, az ő lelke azon frissen, azon üdén velünk 
maradjon, hogy tovább harczolhassunk azokért a 
magasztos eszmékért, melyek az ő lelkét hevítették 1 
Ezért könyörgünk. Es azért, hogy neked, amennyit 
hazádnak használtál, amennyi erdemet szereztél a 
közügyek körül, amenuyi szeretetet árasztottál em-
bertársaidra, amennyi boldogságot nyújtottál azok-
nak, kik hozzad közel jutottak es első sorban csa-
ladodnak meg nekünk: hódoló követőidnek, — le-
gyen epp oly csendes, békesseges es nyugodalmas 
megtört testednek örök pihenese. 

Isten veled — Horváth Gyula! 
* 

Végül Sima Ferencz, Szentes város ország-
gyűlési kepviselője lepett a sírhoz és így szolt: 

Gyászolo gyülekezet! A tavozónak, az utasnak, 
aki elmegy mezsze, örökre távozik, akik szerették 
őt, mindnyájan kialtanak utana egy búcsúszót. Midőn 
közülünk Horváth Gyula távozik, messze megy 
örökre, akkor nekem, aki egy nagy küldöttség elen 
Szentes város közönségé nevében állok itt, nekem 
van egy szavam hozzad szeretett polgártársunk, 
szeretett barátunk. Kérlek, hogy egy pillanatra, egy 
szóra állj meg még, állj meg egy pillanatra, míg 
Szentes varos közönsége nevében bucsuzoul elmon-
dom neked, hogy az a város, amely téged annyiszor 
éljenzett, éretted annyiszor lelkesült, most gyaszban 
és könyben van, mert téged örökre elvesztett. Gyá-
szol téged a haza, gyászol az irodalom, gyászol a 
közélet minden terrenuma, de nincsen olyan mély, 
nincsen olyan igaz, nincsen olyan őszinte f&jd&'ma 
és gyasza a társadalomban senkinek. mint annak i\ 
nagy magyaraltöldi városnak, amelyet Szentesnek 
neveznek. Minket nem puszta barátsag és emlekezet, 
minket az igaz, az ős szeretet és meghamisitatlan 
háladat utja vezetett ide, midőn tőled, a távozótól bú-
csút veszünk. Te megmentője voltál Szentesnek ak-
kor, mikor vesz viharzott felettünk, midőn a nagy 
magyar Alföld népe azt hitte, hogy a Tiszanak 
veszes hullamai elöntik az egesz vidéket, akkor te 
idegenül eljöttél hozzánk, ki legifjabb poigara vagy 
Szentesnek, eíebe álltái a vesznek, lelszohiiottai ben-
nünket, UugyUa mi tamogatunk akkor nem erheti 
csapás a magyar Alföldet. Mi melled alltunk s most 
Szentes varosa el mint azt öbeink megepitettek. Ezt 
Szentes varos közönségé sőt mundbatnam a Kórós, 
Tisza es Maró? vidéke nekeU, a megmentőnknek 
köszönheti. Eppen azért mondom en, hogy meghal-
hat Horváth Gyula, elfeledhetik az idők törvénye 
folytan, a csalad, amely ma gyászol es bánattal all 
a sir mellett, elhalhat, mindenki elfeledkezhetik róla, 
de marad az Alföldön egy marék nép, amelyik meg-
őrzi emlékébe szőve Horváth Gyula nevét örökre és 
örökre. Es ha ugy volna, hogy elfeledné, amint az 
emberek mindent elszoktak feledni, akkor neked örök 
erczkepeu marad meg az Alföldön nem az emberek 
csinalta ciniek, nanein az a vedniü, melyet magad 
emeitel örök időkre. A vedmü olt fog állni es hirdetni 
fogja a te nevedet, nagysagodat, kitartásodat, ielke-
s.űesedet, buzgosagodat arra, hogy egy darab föld a 
magyarsag smeben a vesz huilamaitól mess/e időre 
megmentve legyen. 

Gyászoló gyülekezet! Mi eljöttünk a magyar 
alföldről, hogy Horváth Gyulának porsatora és ko-

! szorui közzé egy könycseppet ejtsünk, eljöttünk az-
zal hogy itt mikor tőle örök bucsut veszünk, akkor 

1 togadast teszünk ezen a helyen, hogy mindeu évb?n 
nozuuk koszorút e sírra, felfrissítjük híredet örökre. 
Nézünk tehát varosunk díszpolgára, a magyar al-
föld legjobb baratja es nekem mélyen szeretett ba-
rátom, nekünk uem haltál meg ! Emléked örökkön-
örökké él közöttünk. Eo cz emlékhez mink lelkünk 
teljes erejevei mint oltárhoz jaru'unk az idők végéig. 
Isten veled. 

Aztan lebocsájtották a koporsót a sírgödörbe. 
Mindenki dobott utána egy göröngyöt. A publikum 
szétoszlott és a viragokkal elbontott uj sírhant mel-

| lett egyedül maradtak a rokonok. 

a. okul 
Értesítés . 

A helybeli állami főgymnasiumba a beiratások. 
f. é. szept. hó három első napján délelőtt 9 órától 
12 óráig történnek; ugyan ezen napokon délután 
3 órától 5 óráig tartatnak a javító és fölvéUli vizs-
gálatok. 

Az I-ső osztályba csak a 9-ik életévet betöltött 
tanulók vétetnek fel; 12 évesnél idősebb fiu fölvé-
teleit a tanári kar határoz. 

Az ismeretek mértékeire megköveteltetik,| hogy 
a fiu a népiskola 4-ik osztályának tananyagában 
kellő jártassággal bírjon. Ezen ismereteit vagy nyil-
vános népiskolai bizouyitványnyal, vagy ennek hi-
ányában külön felvételi vizsgálattal kell igazolnia. 
A felvételi vizsga dija 10 frt, A fölvétetni kivánó 
tanulók korukat keresztlevéllel, illetőleg születési 
bizonyitványnyal kötelesek igazolni. 

A felsőbb osztályba való felvétel a nyilvános 
és magán tanulóknál attól tételeztetik fel, hogy ax 
előbbi osztályról minden tárgyból legalább elégséges 
előmenetelt tudjanak bizonyitványnyal igazolni 

Minden tanuló a fölvételre személyesen szülői 
gyámja vagy ezek megbízottjai kíséretében tartozik 
az igazgatónál jelentkezni. 

A beírásokat, az igazgatónál történt jelentke-
zés után; az egyes osztályokra nezve az osztály 
főnökök eszközlik. 

A magántanulók bejegyzése szintén a rendes 
beirási napokon történik. 

A rendkívüli tárgyak tanítása és az azok ta-
nulásáért fizetendő dijak iránt később történik in-
tézkedés, megjegyzendő azonban, hogy azon tanulók, 
kik valamely rendkívüli tárgyra beiratkoznak köte-
lesek azt a tanév végéig tanulni. 

Az 1887. t. cz. 4. 5. g-ai értelmében figyel-
meztetnek a szülék és érdekeltek hógy mindazon 
tanulók kik életük 12-ik évéig újra nem oltattak 
addig míg e hiánynak eleget nem tettek csak ide-
iglenesen vétethetnek fel. Az újra oltottak erről or-
vosi bizonyítványt tartoznak felmutatni. 

A Nagy. Vall. és Közot Ministerium f. e 34987 
sz. a. k. rendeletével a helybeli állami főgymnasi-
umban az evi tandijat 30 frtban a fölvételi dijat 4 
írtban állapította meg. A tandíjat négy részletben 
lehet fizetni, az első részié.et legkésőbb október 
15-ig a másodikat deczember l-ig. Oly tanuló; ki 
az illető tandíj részletet a záros határidőig le nem 
fizeti az intézetből kitiltatik. 

A tandíjon és fölvételi díjon kívül fizetendő 
még 50 kr. ifjúsági könynvtári dij és 50 kr értesí-
tői díj. fölvételi- ifjúsági könyvtári- és ertesitői dij 
alól senkisem mentetik fel. E dijak a beírás alkal-
mával befizetendők. 

Kik tandíjmentességben akarnak részesülni, ezt 
írásban tartoznak kérelmezni, még pedig as intézet 
igazgatójához czimzett és nála benyújtandó folya-
mod vanyban. A folyamodványhoz szegénységi bizo-
nyítvány es iskolai bizonyítvány melléklendő. E 
kervények beadásának végső határideje szept. 15. 

Tandíj iizetés alól nem menthetők fel az oly 
tanulók kik nem kepesek szegénységüket vagy va-
gyontalanságukat igazolni; nem menthetők fel to-
vábbá azon tanulók sem kik, kik az előbbi tanév 
illetőleg időszak végen az erkölcsi viseletből .ross" 
vagy .kevésbbe szabályszerű érdemjegyet kaptak, 
vagy a felsőbb osztályba való fellépesnél az irány-
adó targyak valamelyikeben .elégtelen* előmenetelt 
tanúsítottak; valamint azok sem, kiknek az említett 
targyakbol, habár nem volt is elégtelen érdemjegyük, 
de töbn volt az .elégseges" mint a .jeles" és .jó" 
érdemjegyük. 

Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szept. 
4-ón delelőtt 9 órakor lesz. 

A rendes tanítás szept. 0-án kezdődik. 
Zolnay KAroly, 

áll. főgymn. igazgató. 

Helyi és vegyes l\irek. 
— Autonómiai képvise lő -

választás. Mint már előre jelentettük, 
Szentesen f. hó és 23-án folyt le a romai 
katholikus autonomiai képviselő-választás. 
Tudvalevőleg két párt állott egymással szem-
ben. Az ellenzék Károlyi László gróf ország-
gyűlési képviselő jelöltsége körül csoportosult, 
a kormánypárt pedig Fáry Antal hmvásár-
helyi takarékpénztári igazgató mellett eről-
ködött. A választás nem vert föl nagyobb 
hullámokat, és pedig nem azért, mintha rom. 
kath. polgártársaink nem tanúsítottak volna 
kellő érdeklődést a dolog iránt, hanem azért, 
mert a kormánypárt egész a komikumig 
gyönge volt, ugy hogy erőlködését senki se 
vette komolyan. Az ellenzéki választók óriási 
tábora nem tartotta érdemesnek ágyukkal 
lövöldözni a szúnyogokra. Hogy mily tul-
uyomó erővel rendelkezett az eUenzék, azt 
fényesen illusztrálja a szavazás eredményt» 
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Ugyanis a nélkül, hogy az eltenzéki vezér- mint lapjában kijelenti, azzal felelt, hogy 
kar agitácziót fejtett volna ki, beadatott 792 | Mészáros Gyula ellen a büntető biróságuál 
szavazat; amelyből Károlyi László gróf 
783-at, Fári Antal pedig 9-et, mond kilen-
czet kapott. Mint jellemző tényt, fölemlitjük, 
hogy a Bánffyánus Fáripárt kisded csapat 
jának élén idősb Temesváry Antal, a hely-
beli úgynevezett Kossuthpárt alelnöke vitéz-
kedett, akinek kolosszális népszerűsége a 
Fári-zászló alá szerencsésen összeverbuvált 
még Ő mamelukot, névszerint: Szvaton Jó-
zsefet, Piti Tamás, Gibicz Pált, Márton Ig-
náczot, Lévai Istvánt, Herunter Mártont, 
Sántha Ferenczet és Tóth Gyulát. Az elté-
velyedett birkácskák kicsiny nyájára ráillik az 
ismeretes mondás: „Megmérettél, Megszám-
láltattál, Könynyünek találtattál.« — Szintén 
vasárnap volt Csongrádon és Szegváron is 
a választás. Csongrádon még fényesebben 
győzött a Károlyipárt, mint Szentesen. Be-
adatott ugyanis 1235 szavazat, amelyből Ká-
rolyi gróf 1233-at, Fári pedig 2-öt, mond: 
kettőt kapott. Szegváron már nagyobb ered-
ménnyel dolgoztak a mamelukok : mert a 
beadott 445 szavazat közül Fárira 265 és 
Károlyi grófra 180 esett. A kerülethez tar-
tozó községek közül hátra van még Mindszent 
és Tömörkény, ahol a jövő vasárnap lesz a 
választás. Nincs semmi kétségünk benne, 
hogy ezen ellenzéki érzelmű községek sza-
vazóinak túlnyomó része szintén Károlyi 
grófra szavaz ; de ha valamennyien mamelu-
kokká vedlenének is át, Károlyi gróf győzel-
mét már nem tehetnék kétségessé, mert a 
kerületben eddig beadott 3000 szavazat kö-
zül csak 600 a Fárié, ¿400 a Károlyié. Ezt 
tehát nemhogy túlszárnyalni, de még meg-
közelíteni sem lehet; s így bátran konstá-
tál hatjuk, hogy a hmvásárhelyi kerület autó-
nomai képviselőjévé óriás többséggel Károlyi 
László gróf választatott meg. 

— Á r m e n t e s i t o tar» u lati közgyUlos. 
Mint már jeleztük, a kőrős-tisza-marosi armentesitó 
és belvizszabalyozó társulat f. hó 31-én közgyűlést 
tart H. M. Vásárhelyen. A tárgysorozat a kővetkező : 
1. Jelentés a szarvas-szent-andrási bo Körös zsilip 
jénél felállítandó vizemeló gep ügyeién. 2. A je en 
évi rendkívüli belvizek levezetése alkalmavai elegte 
lennek bizonyult csatornak bővítése és mélyítésé 
iránt a társulati főmérnök által előterjeiztett javas-
latok és az ezekből kifolyó költségeknek ledezese. \ 
3. A mindszent apattaivi szakasz vausztmanyanak 
előterjesztése a mártelyi gát szakasznak téglaburko-
lattal leendő ellátása iránt. 4. Az ideiglenes kirovasi 
alapokon az 1886—89. evekben eszközölt kirovasokra 
vonatkozó 11-od fokú leszámolás eredmenyenek be-
jelentése és az erdekeit földbirtokosok javára kifize-
tendő 164074 frt 05 kmak íedezése iránti intézkedés. 
6. Az lb95. augusztus 17 én tartott közgyűlés 1. 
számú határozatában elrendelt, valamint az ezenkí-
vül folyamatba tett és még végrehajtandó munka-
latok költségeinek miként leendő fedezése iránti ha-
tározathozatal. 6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitele-
sítésére küldöttség kirendelése. A közgyűlést meg-
előző napon, aug. 30-án, a tarsuiat központi va-
lasztmanya ülésez szintén H. M. Vasárhelyen. Ezen 
ülés terjedelmes tárgy sorozatát, a közlendők nagy 
halmaza miatt, most nem közölhettük, de a jövő 
számban hozni fogjuk. 

— Inzultált és provokált vá-
rosatya. Bánfalvi Lajos lapszerkesztőnek, 
városatyai minőségéből kifolyólag, két afférja 
támadt a napokban. A dolog abnól szárma-
zott, hogy mikor a városi képviselőtestület 
legutóbb tartott közgyűlésén tárgyalás alá 
került a „Magyarország és a Nagyvilág* 
czimü képes folyóirat azon kérvénye, mely-
ben bejelentette, hogy legközelebb Szentest 
„írásban és képekben* ismertetni szaudéko-
zik, s ezért a várostól néhány száz forint 
szubvencziót kér — Bánfalvi állást foglalt 
a kérvény ellen, s a többi között azt a meg-
jegyzést is tette, hogy a nevezett képes lolyó-1 

irat nem irodalmi, hanem üzleti vállalat, mely 
csupán az emberi hiusag kieléfiiéjere aikal- í 
mas. Ezt a megjegyzést Mészáros Gyula, a 
.Magyarorszag es a Nagyvilág' egyik alkal-
mazottja, aki a vállalat érdekében epen azeu-

tartózkodott, fölöttébb zokon vette, s 

dnrvárf^ m ^ n * P 0 U a vendéglőben 
durván megtámadta és súlyos sértésekkel 

Az inzultusra B a l Vi| 

M l , N y t a u i t U a 

följelentést tett, s egyszersmind az országos 
iró- és hirlapiró-egylet, valamint a vidéki 
hírlapírók szövetsége elé viszi az ügyet. Ezzel 
azonban még nem lett vége a dolog ak. A 
folytatást Hirschman Tivadar, a „Magyaror-
szág és a Nagyvilág* szerkesztője rendezte, 
aki a közgyűlésen tartott beszédéért fegyve-
res elégtételt kért Bánfalvitól. Azonban a 
segédek — Hirschmaun részéről Láng József 
és Gálfy Sándor, Báufalvi részéről pedig Tary 
István és Domokos Elek — békés uton in-
tézték el az affért. Tehát nem lesz párbaj, 
amit a jelen esetben föltétlenül helyeselnünk 
kell. Mert azok a kiegyenlíthetetlen elvi és 
kiengesztelhetlen személyes differencziák, a 
melyek közöttünk és Bánfalvi Lajos között 
fentállanak, nem tarthatnak vissza bennün-
ket annak kijelentésétől, hogy a „Magyaror-
szág és a Nagyvilág* embereinek föllépésé-
ben a vélemény-nyilvánítás szabadságának 
megsértését látjuk. Az efféle terrorizmusnak 
pedig tért engedni semmi esetre sem szabad ; 
mert ugyan szépen voluánk, ha a városi j A rendőrseg illetőségi helyére töfolíczoltatta.' 

folyamodott a kapitánysághoz pár hétre előadások 
tartásának engedélyezése iránt. 

— Utczal cse i idzavarás . Petrovits György 
és ifj. Demeter György — foglalkozásra nézve fúró 
csináló czigányok — nagy ribilliót idéztek elő tegnap 
délben a Kossuth-utc/án. Meglehetősen illuminált 
állapotban haladtak végig a nagy utczán. E'őbb csak 
mint jó sógorokhoz illik, szidták pocskolták egy-
mást, mikorra pedig <ir. László vilmos lakáráig értek 
bajba is kupt.uk és véresre verték egymást, A kapi-
tányság utczai csendha borításért 4—4 napi fogház 
és 5—5 forint pénzbírságra itélte a ket dádét akik 
azonnal hozza is láttak a büntetés kitöltéséhez, arra 
számítva, hogy a dutyiban megint majd összebé-
külnek. 

— Országos v á s á r u n k . Az idei őszi orszá-
gos vásái szept. ¿8-an veszi kezdetét az állatvásárral 
és tart 19- és 20-án is. Sertés vásár előreláthatólag 
ismét nem lesz. 

— B e c s ü l e t e s m e g t a l á l ó t kere s . Egy 
szegény részes ember a uapokban a királysági uton 
egy zsák árpát elveszített. A becsületes megtaláló 
kéretik azt a rendőrségre szállítani. 

— .Eljegyzés. Neumann Ferencz űatal keres-
kedő e hó 22 en eljegyezte Welisz Laura kisasszonyt 
Csongrádról. 

— To lonczo lás . Kiss Ferencz csanyi lakost 
a szentes pénzügyőrség szüzdohany áruláson csípte. 

képviselőket a közgyűléseken a varos érde-
kében elmondott és s z e m é l y e s s é r t é s t 

— M e g s z ű n t j ó s z á g b e t e g s é g . Mezőtúron 
mint értesülünk a járványos szaj- es körömfájás 

n e m t a r t a l m a z ó beszédeikért minden m e 8 s z ünt és a község halára a zár alól feloldatott. 
— Országon vásár. Földeákon az őszi or-

szágos vasar szeptember 4. és 5 ik napjan tar tátik 
meg. Vészmentes helyekről a sertések felhajtása is 
meg van engedve. 

— Száj- é s körömfájás . Makón a rendőr-
séghez érkezett hivatalos jelentés szerint a ragadós 
száj- és körömfájás járványosán fellépett. 

hevesvérű ember kard és pisztoly elé állit-
hatná. 

— Értes í tés . A helybeli izr. népiskolában az 
1897—98-iki tanévre a beiratások f. evi szept. hó 1. 
2. és 3. napján d. e. 9—12 ig, d. u. 2 -4-ig a hitk. 
irodájában eszközöltetnek. A javító vizsgák aug. hó 
30. és 31-én reggeli 8 órakor az iskolában tartat-
nak meg. Kik tandíjmentességben akarnak részesülni, 
ebbeli folyamodványukat nyújtsak be a beiratas al-
kjiraável. Minden újonnan belépő tanuló köteles 
oltási bizonyítványát bemutatni. Az iskclai iv ün-
nepélyes meguyitasa szept. hó 5 én reggel 8 órakor 
le&z. A z i s k o l a s z é k . 

— Uj p lébános Mint illetékes helyről erte-
s ünk, L .I y : 1 II s ent s rom. kath. segédlei 
k :sz borsos b T' ink i p!e»jaiiűf;í neveztetett ki, s 
mar legközelabb átveszi plébániájának vezetéset. 

— A k r o b a t a társu la t Szentesen . Nagy 
A: tal epy jóhírü akrobata társulat ignzgatója 

Özv. Balogh JBenedeknó 
III. tized 4 5 sz. a. háza örök áron eladó. 
— Értekezni lehet a tulajdonossal a fenti 

szám alatt. 1—3 

Szeuyéri Istvánnak 
Nagy-Királyságon 5J2 uold földje feles mun-
kálatra kiadó. — Értekezni lehet I. t. 566 

szám alatt. 1V2 

I magyar ¿iraiyi szaDadaimazoct 

OSZTÁLY SORSJÁTÉK 

A 

A magyar k ir . osztály sors já ték 
őO.OOO n y e r e m é n y é n e k 

j e g y z é k e . 
legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. 

szerint 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 k o r o u a . 
Egy millió 

nyeremények különleges beos.tása a kö-
vetkező : 

Nyeremények 
1 a 
1 t 
1 • 
2 • 
1 • 
1 • 
1 • 
2 0 
1 • 
5 • 
1 * 

7 • 

3 • 
31 * 

67 • 
3 • 

432 
763 t 

1238 
90 B 

31700 _ 
3-.KJ0 
41 >00 „ 

50 » 
.-Í'JOO * 
ai'.KX) » 

50000 
i összegben 

uytroiuéuy i 

mely 6 

Korona 
GOOOOO 
400 000 
200 000 
100 000 
90,000 
80 000 
70,000 
00,000 
40,000 
30,00J 
20,000 
20 000 
15000 
10 000 
5.0u0 
3000 
2000 
1000 
500 
300 
¿00 
170 
130 
100 

80 
40_ 

' •»""»'» 13.1Ü0UU0 ü ti. 
osztályban sorsolUtik ki. 

Török A. és Tarsa 

Az 189/. ev február hó ¿7iki tőr vény sze-
rint a fc»s lutri megszűnik es ezen osztalysors-
játék altaí pótoLatik. Németországban ezen 
nemű sorsjátékok mar 100 ev ota fennallanak 
és az illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Ma-
gyarorszagon is emelkedik iranta az érdeklődés, 

i mert a sorsjegyek iegnagyobb resze biztos ke-
zekben van. Nemsokára ilyeuek csak ráfizetés-
sel lesznek kaphatók. Azért ajánljuk, hogy a 
vétellel nekésünk. 

A magyar osztály-sorsjáték áll: 

100.000 50 .000 
eredeti sorojegyből és pénznyereményből 
A nyereség! eselyek oly előnyösek, hogy aZ 

eddigi kis lutri, vagy egy Ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonulható össze. Ily előnyös esélyek-
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szeren-
csének viszonyaihoz képest. Az összes 50.000 
nyeremény a mellette allo nyeremény jegyzék-
bői latható ; ezen nyeremények 6 reszben lesz-
nek kisorsolva és a nyerő sorsjegy készpénz-
ben kifizettetik. 

A sorsjegyek ára az első húzáshoz: 
6 frt egy egész eredeti sorsiegv 
3 . egy fél 
1.50 , egy negyed , B 
0.75 , egy nyolezad , t 

A húzások a lővárosi vigadó épületében nyil-
vánosan történnek a m. kir. kormány felügye-
lete alatt és egy kir. közjegyző előtt. A húzás-
nál mindenki j^en lehet. 

M» üz'cthelyiségünkbí n elárusítjuk vary után-
vagy a -, összeg postauUlványnyali be-

kü lés Uenéb íjánlotl eveiben elküldjük 
M redeti sorsjegy ket. Műiden egyes vevő ot -

; gj - vevőink minden 
egyes h^as utan iueg*apjai* a k:meritő sorso-
lási jegyzéket. 

K !U<1 Iményeket f é. szeptember hó l-ig 
fogadunk el. 

a királyi su<bad os?.ta»y-sorsjáték főelárusitói, 
B u d a p e s t , V á c / l - k ö r u t 4. s z á m 

ü U ó m a j d f U M : „Szentesi Klső Köayvuyamda Részvénytársaság* 
gyoissaj tóján. 




