XXII. évfolyan\ 1892.
Előfizetési árak:
Egy évre . . . .
Fél evre . . . .
Negyed évre . . .

j^V

5 frt — kr.
2 frt 50 kr.
1 frt 25 kr.

Szerkesztőség::

iparti-utca 31. szam, hova a
l*P Siellemi részét illető közleméaz előfizetési pénzek is
/
küldendők.

Péntek, Augusztus 5.
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SZENTESI LAP
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY.

Hirdetésekre nózvt
a lap egy oldala S4 helyre ran beosztva
Egy aely ara 90 kr. Bélyefdij minden
Hirdetések Schőnfeld A. kőnyrkereske
deseben is felvétetnek
Bórmentetlen levelek csak ismert kesek
tői fogadtatnak el.

Nyüttér-kea
m i n d e n egyes sor k ó i l ó s e 3 0 kr

K é z i r a t o k viisia nem adatnak.

Z
Megjelen hetenként háromszor:
v a s á r a ap, k e i i e a é s p é s t s k t a r « e o « í .
Egyes szám ára 4 kr.

Felfüggesztett főjegyző,
A városi közgyűlés tegnap tartott ülésében fegyelmi vizsgálatot rendelt el dr. Mikec
Ödön városi főjegyző ellen, és egyúttal fel is
függesztette őt állásától.
A közgyűlés hivatalos kötelesség megszegése, tehát a kötelesség megtagadása okán
járt el dr. Mikec Ödönnel szemben ily szigorúan.
A julius 7-iki közgyűlés jegyzőkönyvét
ugyanis nem hűen szerkesztette a tisztelt
főjegyző ur, s a közgyűlés vissza adta azt
neki, hogy újra szerkessze és hűen adjon kifejezést a közgyűlésen történteknek. — De
Mikec Ödön azonban irásos jelentésében megtagadta a jegyzőkönyv kijavítását, kijelentvén,
hogy a jegyzőkönyv ugy hü amint azt ő irta
es ő ennél íogva nem engedelmeskedik a
közgyűlés rendeletének. — Előre látható volt,
hogy e példátlan magaviselkedésnek az lesz
a vége, hogy Mikecet felfüggeszti a közgyűlés.
Mást nem is tehetett a közgyűlés ha csak
nyilt felhívást nem akart adni a városi tiszt
viselőknek arra, hogy ha tetszik nekik ám
teljesítsék a közgyűlés rendelkezését; de ha
nem tetszik hát ne tegyék; mert az engedetlenségéit nem megtorlás, hanem jutalom fog
részökre a képviselőtestülettől kijárni. A közgyűlés törvényes és kötelességszerű eljárását
mindenki természetesnek fogja találni; de lehetetlen, hogy a jelen esetnél bárki előtt is
fel ne merüljön és pedig kiáltólag az a kérdés, hogy hát miként is eshetik az meg, hogy
egy tisztviselő törvény felettes hatóságának
nyilvánosan
merje szemébe
vágni, hogy
nem teljesítem
rendelkezésedet.
Ez oly eset
milyen normális viszonyok között meg nem
történhetik. Honnan veheti magának a bátorságot egy jegyző arra, hogy a jegyzőkönyv
szerkesztését és kijavítását megtagadja?

Felelős szerkesztő ós kiadé-talajdonos

SIMA FERENC.
hogy annak a korszaknak mikor a törvénytelenség ült tort Szentes városával szemben,
immár vége van. Enuek a korszaknak végének kell lenni, s annak a tisztviselőnek is
pusztulni kell a közgyűlés zöld asztalától, ki
a közgyűlés rendelkezése előtt meg nem hajtja
a fejét. Ezt Mikec Ödön urnák meg kell tanulni és az ő sorsából jó lesz másoknak is
azt a példát venni, hogy Szentes város közgyűlésében egy ur van, s ez a képviselőtestület!

Városi közgyűlésből.
Szentes város közgyűlése egész más ké
pet mutat mióta Tasnádi Antal nem ül az
elnöki székben. Ma már, minden elfogulatlanul goudolkozó ember tisztában van azzal,
hogy azt az idegességet és ingerültséget, mely
innen-ounau egy éve a közgyűléseken megkezdett h o n o s u l n i : Tasnádi puszta jelenléte
idézte e l ő ; mert a képviselő testület, valahányszor meglátta ezt a zsandár szuronyokkal
polgármest rí székbe ültetett embert, mind
anyiszor elvesztette higgadságát és türelmét
s indignációval töltött \sl minden embert az
a szemérmetlen komédia, melyet a választási
szabadság nyilt arcul ütésével, a törvény leple
alatt a mi vármegyei közéleti kufáraink elkövettek.
Ma már ki vannak űzve a közélet templomából, a kufárok teremtményei a közéleti
törvénytelen szülöttek bűneik miatt is rászóltak, hogy a templomból
kiostoroztassanak
s mikor a mai napon arról volt szó, hogy
az utólsó törvénytelen közéleti teremtmény
Mikec Ödön főjegyző is kiűzessék engedetlensége és törvénytelen tette miatt a városi
tisztikar sorából, meglepetéssel látta az ember, hogy a hajdan 61 embert számláló el
bizakodott megyei pírt 12 főre olvadt le s
ennek a töredék pártnak s az általa pártolt
vesztett ügynek sem akadt különb szószólója
mint Sonnenfeld Sámuel, Bánfalvi Lajos és
Kristó Nagy István.

A kik fennen hirdették eddig, hogy a
képviselő testület többségét képező s Sima
Mi azt hisszük, hogy merészség forrása Ferenc vezérlete alatt álló városi párt nem
ma más, mint az a visszaélés, melyből dr. áll feladati magaslatáu s a költségvetés meg
nem szavazása miatt a város érdekeinek melMikec Ödön hivatalos állását nyerte.
lőzésével a személyes bosszú politikáját szolTudva levő dolog, hogy a dr. Mikec Ödön gálja, a mai közgyűlésen meggyőződést szeéppen ugy, mint dr. Tasnádi Stammer alis- rezhetett arról, hogy ez a közgyűlés nem
pánnak a kandidátiónális joggal való szemér- szolgál bosszú politikát, nem áll a város
metlen visszaélése szerezte meg a főjegyzőséget. előhaladásának útjában, hanem a legnagyobb
Szánthó Lajos a képviselő testület többségé- készséggel és buzgalommal kész megszavazni
a város anyagi és szellemi előhaladásakor
nek jelöltje nem kandidáltatott csak azért, hogy
szükséges pénzáldozatokat ha, a közönség
ennek a kis törvénytelenségnek Stammer állást adófilléreit egy bizalmas biró s helyét törvé
szerezhessen. — Az az ember, ki igy hatalmi nyes alapon elfoglalt polgármester kezeibe
visszaéléssel jutott a többság akarata ellenére teheti le.
Azt a költségvetést, melyet a Tasnádi
állásához azt hiszi, hogy neki nem is kell
polgármestersége alatt a közgyűlés anyiszor
engedelmeskedni a közgyűlésnek; mert hiszen
és anyiszor vissza dobott, a tegnapi napon
az a hatalom mely az ő főjegyzőségét szülte,
Burián Lajos helyettes polgármester elnöklete
meg fogja őt védelmezni és annál inkáb meg- csak nem eu bloce fogadott el s egy rövid
védelmezi, minél inkáb packázni mer a köz- óra alatt sankciónálta azt az előirányzatot,
gyűlés akaratával. — Hát mi azt hisszük, í melyet három negyed éven keresztül, a ha-

Előfizetések elfogadtatnak helyben:
SüklafMé A. klayv- és paplrksrssksaésélss.
Ugyanitt egyes számok is kaphatók.

talom minden nyomása dacára még az általános tárgyalás alapjául sem fogadott el.
A közgyűlés lefolyásáról egyébbiránt a
következőkben referálhatunk.
A tárgysorozat megkezdése előtt Bánomfalusi
Lajos interpellálta a polgármestert, hogy mi okból
nem nyertek még most sem befejezést a vasúti kisajátitassal járó ügyek s ezen muladekos&ágért egyenesen a tiszti ügyészt tesz.i felelőssé. Burián Lajos
h. polgármester valaszában kijelenti, hogy a kisajátítási ügyek az ügyészi hivatal által kellő ellátásban
részesültek s ma már egytői egyig be vannak a törvényszékhez terjesztve s igy a további teendők a törvényszék hataskörehez tartoznak. A közgyűlés e
választ Bánomfalusi kivételével egyhangúlag tudomásul vette.
A vő után az após allt fel. Sonnenfeld Sámuel az iránt interpellálta a polgármestert, hogy a
kereskedő ifjak népünnepélyén miért nem engedte
meg egy szolnoki cukrásznak az árulást? A polgármester azon valaszt adta, hogy miután Mahr Kázmér cukrász a Széchényi kertben, nagy költséggel
egy kioszkot építtetett nem érezte magat indíttatva
nogy Mahr cuaraszszal, mint szentesi adófizető polgarral szemben egy vidéki cukrásznak adjon árulás
engedelyt. Ezt a valaszt is — Sámuel kivételével a
közgyűlés egyhangú tudomásul vette.
Következett a napirend.
A polgármesteri hivatalnak dr. Tasnádi Antal
felfüggesztett polgármestertől történt átvétele ós
Burian Lajos h. polgármesternek történt átadása
targyaban keletkezett bizottsági jelentés tudomásul
vetetett s miután ekkep a tiszti ügyeszi állas ideiglenesen megüresedett, a közgyűlés ezen állásra egyhangúlag dr. Filo Lajos ügyvedet valasztotta meg,
ki az esküt nyomDan leteven beköszöntő beszédében
kiemelte, hogy tönbre becsüli azt az állast melyet
a nep Dizalma ad, mint a melyet a hatalom szava
ajandekozhat. Ígéri, hogy ideiglenes hivataloskodása
alatt is a nep erdeket fogja partatlanul és igazsaggal kepviselni.
A pénztarak megvizsgálásáról szóló jelentés,
valamint a zóna időszamitasnak belügyminiszterileg
történt elrendelése tudomásul vétetvén, az 1892 évi
költsegvetesi előirányzat targyalasára került a sor.
Az előirányzás az általános targyalás alapjánál ellogadtatvan részleteiben s egyhangúlag elfogadtatott
s ekkent a bevételi összeg 106113 frt 06 krban, a
kiadási összeg pedig 206603 frt 81 krban. megállapittatott, s fedezetlenül maradt 100094 frt 75 kr.
pótadó kirovás utján szedendő be. Ezen pótadóból
a földadó minden forintja után esik 62 krajcár, a
földadó kivételeivel a többi egyenes allami adók
utan pedig 12 kr. S igy a folyó évi költségvetés a
megelőző évihez képest javulast mutat. A költségvetés jóvahagyas kinyerése céljából a vármegyei törvényhatósághoz felterjesztendő lesz.
A számonkérő szék, melyet Tasnádi ex polgármester elfelejtett meg alakítani a következő tagokból
fog állni: Sima Ferenc, Balogh János, dr. Filó Tihamér, Szanthó Lajos, Soós Ferenc, id. Bartha János.
Most egy olyan tárgy következett, mely Szentes
város közgyűlési anualeseteiben páratlanul áll. Mikec
Ödön főjegyző ugyanis az általa helytelenül és egyéni
tendenciákkal szerkesztett közgyűlési jegyzőkönyvnek
újra dolgozatát, a közgyűlés határozott utasítása
dacára egyenesen megtagadta s ezt írásban is bejelentette. Sima Ferenc a főjegyző eljárásában a leg-
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Dobay György csendőr elfogta és átadta a kir járásne hagyja magát zsaroltatni; mint hasztalan! Lévai
nagyobb fokú engedetlenséget s a közgyűlés tekin- vissza is lépet, s igy Sima Feren nemcsak minden bíróságnak, hol azonban kihallgatása után újólag
télyének és méltóságénak megsértését látja.
számba vehető ellenjelölt nélkül maradt, hanem szabad labra bocsajtották. Valószínű, hogy a gonoszA főjegyző a közgyűlés törvényes határozatait ma is még egyedül áll. Kit fog Zsilinszki ellenjelölt- tévő zavart elmeállapotú.
ellenvetés nélkül végre hajtani tartozik, különösen nek azt nem tudjuk, hogy fog valakit aziránt nin— V a n m á r ellenjelölt. Végre is
mikor a közgyűlés hatarozatát éppen a főjegyző csen kétségünk; de m i n d e n erőlködés hiába való.
Zsilinszky szerzett a tápéi kerület jelöltben^ t
helytelen jegyzőkönyv szerkesztése provokálta.
Lapok még mindegyre érdekes közleményeket fáradozó kormánypártjának Sima Ferencfl
Maga a főjegyző beadvanya is olyan hangon
hoznak azon kerület mozgalmairól.
szemben ellenjelöltet. Mint értesülünk Gijári
van szerkesztve, melyet a közgyűlés minden önérzetes
A
Magyar
H:rlap
aug.
2
¡ki
száma
a
követke
Ödönt a kormánypárt hivatalos lapjának, a
tagja felháborodással utasíthat vissza. Minthogy pedig
a főjegyző engedelmesség megtagadása a községi zőket írja!
„Nemzetinek szerkesztőjét kiáltotta ki jéjöltöl
.Szerelmes leányok az ákac levelén szokták kipró- az állítólag egyesült Kelemen: Lévai párt
törvény 91-ik §-aban ütköző, súlyos beszámítás alá
eső fegyelmi vétséget képez, ennek megtorlására bálni, vájjon a titokban imádott ifjú „szeret vagy nem — Hát ez idáig rendjén van, és örvendetes,
indítványozza, hogy dr. Mikec Ödön főjegyző ellen szeret/? Ilyen szerelmes lany most a tápéi szabadelvű
hogy végre van ellenjelölt!
a fegyelmi eljárás rendeltessék ei, s hivatalatóli fel- párt, mely szintén egy akacgalyat tart a kezében, s leve— F e g y e l m i ügyben hozott a napokban dr.
függesztés mondassék ki. Sonnenfeld Sámuel nincs leit tépegetvén, monologizal: Lévai? Kelemen?Lévai?
ellene hogy a fegyelmi vizsgálat elrendeltessek csak hogy Kelemen? . . Igazan nehezen sikerül a képviselőválasz- Gsató Zzigmond alispán Ítéletet amikor is Magyar
ő a főjegyző őnerzetevel összeegyesztethetlennek tartja tásokhoz illő komolyságot magunkra erőltetnünk, látva Elek hivatalától felfüggesztett aljegyzőt fegyelmileg
hogy a közgyűlés határozatának engedelmeskedjek, a tápéi szabadelvű párt kétségbeesett, komikus kap- vétkesnek mondja ki és őt a vármegye jegyzői nyugs igy a felfüggesztést nem pártolja.
kodasat. Sima Ferencet még meg sem fosztottak a díjalap javára fizetendő 100 frt pénzbirságban elKristó-Nagy István szerint is tulszigoru lenne mandátumatói, jöttek a telegrammok a tápéi kerü- marasztalta.
— V á r m e g y é n k közigazgatási bizottsága
letből, hogy Lévai József dr. másodszor is szerena felfüggesztés.
f. hó 16-án d. e. 9 órakor tartja meg rendes havi
csét
próbál
a
penzével
a
kormánypárti
lapok
most
Sima Ferenc sajátságosnak találja Sonnenfeld
közgyűlését.
Sámuel álláspontját, mely nem jelent egyebet, mint is, mint a télen, biztosra vették a győzelmét. Nem
— M e g h í v ó . A .Csongrádmegyei kör* f. hó
hogy a közgyűlés rendelje alá saját önérzetét és te- telt bele azonban egy hét, jött a szomorú jelentés,
6
an
szombaton d. u 5 órakor a városi közgyűlési
hogy
Lévai
ur
végigés
körültapogatván
a
kerükintélyét egy vele alárendeltségi visszonyban álló főteremben
közgyűlést tart, melyre a kör tagjait tiszletet:
visszalép
a
jelöltségtől,
miután
meggyőződött,
jegyző önérzetével. A közgyűlés törvényes jogköréoen
telettel
meghivom.
Tárgy: 1. Elnöki és alelnöki álhogy
egy
vaggon
pénz
sem
elég
a
becsületes
tárendelkezik és parancsból s annak minden tisztviselő
ellenmondás nélkül engedelmeskedni tartozik, külön- péiak megvételére. Ekkor Zsili iszky főispán ur a lások betöltése. 2. Esetleges indítványok.
Virágos Sándor
ben a közgyűlés joggal éreztetheti vele hatalmanak sógorát szedte elő, a kinek nincs pénze, de van teh. elnök.
kintélye,
mert
hat
—
főszolgabíró.
Ám
ugy
tetszett,
teljes súlyát. Es éppen azért, mert dr. Mikec Ödön
— A k ö z t i s z t a s á g é s k ö z e g é s z s é g éra közgyűlés egyhangú hatarozatának szegült ellent hogy Kelemen ur nem lehet rósz szolgabiró, mert
dekében
rendőrségünk serényen dolgozik. Vizsgálat
tapéiak
nem
mutattak
hajlandósagot
megválni
töle,
annak effektualását írásban is kijelentette, annyira
kézen fekvő e dolog, hogy előzetes vizsgalat meg- s most — ismét letelegrafaltak Lévai dr.-t. Hatha job- alá vette a vendéglőket, mészárszékeket, hizlalókat,
tartasa teljesen feleslegessé vált s nincs más hatra ban meggondoljak a dolgot a jó tapéiak? De hat az elrendelve a tisztán-tartást és fertőtlenítést. A csatormint az ellenszegülő s kötelességének teljesitését meg- altöldi magyar nem adja el lelkét, s Lévai ur másod- nák tisztittása is folyik. A lakóhazakat szintén sorra
a rendőrség s a hol szabálytalanságokat tatagadó tisztviselő ellen a felfüggesztést kimondani. szor is visszalepett a jelöltségtől. Most már igazán
pasztal
a megtorló eljárást veszi foganatba. — Ezzavarba
jött
a
tápéi
kormánypárt,
melv
ugy
látszik
Szeder János nem függesztené fel Mikecet csak
vizsgálatot rendelne el ellene, de ezen irgalmas fel- Zsilinszky tőispanból all egyedül. Ki az ördögöt fog- úttal megemlítjük, hogy a dinnye-felhozatal nagy
szólalás Balogh János beszéde után ki össze hason- jon meg Ujabb jelöltnek. Mert jelölt kell mindenáron, élenkséggel megkezdődött s ezt a körülményt v. főlította dr. Mikec Ödön engedetlensegét Szentes város mit szolnanak különben odalent. Miféle gyámoltalan orvosunk figyelmébe ajánljuk.
— T ü z a h a t á r b a n . Nagy tűzvész volt a
egy volt főjegyzőjének esetével kit a hatalom egy főispán, a ki még jelöltet sem tud fogni! Hopp!
muzsika szóért, — dacára kifogástalan jellemének es megvan. Itt a sógor. Lépjen töl másodszor is, s Ke- f. hó 2-au a külhatárban, hol Piti Mihály derekegykitűnő képzettségének — hivatal vesztesre itélt, nem lemen tószolgabiró ur, a mint azt a „Pester Lloyd, hazoldali tanyáján hamvasztott el a romboló elem
egy mai tavirata is megerősíti, elfogadta a jelöltséget két szenakazalt, egy darabkazal tavalyi szalmát éü
igen talált meghallgatásra.
másodszor
is, Levén pedig a valasztas e hó 11-én. egy kazal töreket. A kár mintegy 1100 frtra tehető.
Részünkről is kíváncsiak vagyunk rá, hogy ez
el
lehetünk
ra készülve, hogy pár nap múlva ismét A tűzoltáshoz elkércék a megyeház udvarán lévő tűza fegyelmi hatósag mely dr. Filo Tihamér ügyében
Lévai
dr.
lesz
a jelölt, nem allhatvan ellent a tápéi fecskendőt is, de mire ezzel kiértek a tanyára, már
oly kíméletlenül gyakorolta hatalmát, minő igazságérzettel fog eljárni egy engedetlen tisztviselővel szem- szabadelvű part impozáns módon nyilatkozó bizal- késő volt: a tűz elhamvasztotta ami tápot talált.
— E l t ű n t Dósai Molnár János órásmester,
ben. Varjuk az ítéletet s különös gondot fogunk rá manak. De arra is el vagyunk készülve, hogy még
Kelemen urnák is jut a választas napjáig egy pár aki Szénásy Ferenc órasűzletében mint üzletvezető
fordítani.
volt alkalmazva, a f. hó 2-an délután hazulról eltáVégül Sima Ferenc élt a zárszó jogával ki napi turnus. (Zajos derültség.)
vozott és azóta nyoma veszett. Eltűnéséről a renSzeder János jóakaratát ahhoz hasonlítja, mintha
dőrséget
értesítették.
a közgyűlés tekintélye gumrai lapda lenne, melyet
— É r t e s í t é s . A kereskedő ifjak egyesületészabadon tapodhat a lábával mindenki hogy van-e
még szél benne? A közgyűlés dr. Mikec Ödön fe— S z e m é l y i h i r . Hévizy János országos nek tagjait értesitem, hogy az első ízben a vásár —
gyelmi vizsgalat alá vonását egyhangúlag a hivatal- képviselő, ki par napig Sima Ferenc vendége volt a másod ízben a mulatság elö készületei által félbetól való felfüggesztést pedig 12 szó ellen 35 szóval ma utazott el körünkből. Hévizy itt léte alatt tartott szakított önképző esték szombat estével folytatódni
kimondotta. S az ekként megüresedet főjegyzői állásra városi közgyűlésre is eljött, s annak érdekes vitáit fognak.
Richter Jakab.
Sima Ferenc ajanlata folytán egyhangúlag Ónodi egy kitartó honatya türelmével hallgatta d. e. 9 órá— U j o r v o s . Dr. Sebők Adolf csongrádi orLajos választatott meg. A kérdéses jegyzőkönyv pedig tól d. u. 1 óráig, tehát az egész ülés alatt.
vos f. hó 1-én Szegvárra tette át lakásat! Hisszük
újra átdolgozás iránt a h. aljegyzőnek adatik ki s
hogy
a szegvári közönség a buzgó orvost kellő párt— H e l y e t t e s í t é s . Kettős helyettesítés volt
a legközelebbi nyílt ülésben fog hitelesíttetni.
fogásban
fogja részesíteni.
a tegnapi városi közgyűlésen. Burián Lajos h. polVégül elhatarozta a közgyűlés, hogy az uj járgármesterré történt megvalasztatasa folytan; városi
— Gimnáziumi tanulók olcsó és
vány korhazat a varoson kivül létesiti s alkalmas
tiszti ügyészi alias ideiglenesen megüresedet, s ide jó lakást valamint teljes ellátást kaphatnak
hely kijelölésével a szakosztályt bízta meg.
egyhangúlag Dr. Filó Lajos lett mevalasztva. Dr. Mi- egy gyermektelen családnál, az iskola közvetEzzel az idő előre haladása miatt a közgyűlés
kec Ödön felfúgesztetese folytan megüresedett fő- len közelében. Hol ? megmondja e lap kiadófélbeszakadt.
jegyzői allásra pedig Ónodi Lajos volt főjegyző hivatala.
helyettesittetett.
— A t á p é i k e r ü l e t választási mozgalmait
— M e g r ö g z ö t t g o n o s z t e v ő . Szigeti Lamost az egész ország figyelme kiséri érdeklődése.
Dr. Kelemen Béla visszalépése csak fokozta az érdek- kos Antal ki alig par napja hogy az apa gyilkosság
— O l c s ó b b l e s z a b o r . A borárak képtelődést a választás iránt; mert az ő visszalépésével miatt elítéltetett, s miután ítélete ellen felebbezést
len
raagassaga — mint értesülünk — már nemsoSima Ferenc a téli ellenjelöltt maradt szemben, jelentett be kezesseg mellett szabad lábra helyezték
ugyanazzal kinek érdekéből a mandátum megtámad- haza érve pár napig bekén viselte magát, mig f. hó káig tarthat. Augusztus hó 1-től fogva Olaszországtatott s kinek érdekében azon eskük hangzottak el, 1-en fertői tanyajukon midőn testvére és anyja le ból, hol igen kitűnő s roppant mennyiségű bor termett
i o l c s ó v á m mellett lehet a bort szállítani. A
hogy: a tápéi kerület kormánypárti választói tero feküdtek ő pedig olvasott, 11 óra tájon felugrott
rizmussal voltak akadályozva abban, hogy választási neki esett testverének azt fojtogatta, öreg anyja legjobb bor hektoliterje nem több 12 frtnál, vámmal
jogukat szabadon gyakorolhassák, s ima az uj vá- f e l i j e d t es a szomszéd tanyába szaladt segítségért, e W m 15 frt. Remélni lehet, hogy a b o r k e r e s k e d ő k
lasztás iránt megindult mozgalom első stádiumaiban Gilice János azonnal át is jött, azonban a dühöngót hozzálátnak a maguk érdekeinek előmozdítása melbelátta dr. Lévai is hogy neki nincs pártja a kerü- ki ekkor anyját is földhöz vagva térgyelte, meg fé- lett a fogyasztó közönségnek jobb minőségű és olletben. Pénzért volnának kortes vadászok, kik sze kezni nem tudva, előle elfutottak, a dühöngő utána c s ó b b b o r r a l v a l 0 ellátásához.
retnek az aranyborjut elejteni; de nem a választók a szomszéd tanyában az ablakokat beverte — anyja
- E g y millió forint birság. A
javára, hanem saját zsebük felhizlalására. Több be- és öccse a kukoricaban bújtak el előle kiket soká is szeszgyár ellen két év előtt feljelentés tétetett az ok*
csületes párt híve figyelmeztette is Lévait, hogy: keresett, azonban nem találva a városba jött hol ból, mivel a szeszgyár vezetősége a szeszmérőpróbáit
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Félegyházára érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 46
Szerdán közkívánatra .Thermidort" ismételték
felbontván az ott levő szeszt meghigitotta. Az ily
sokkal nagyobb közönség előtt mint először, perc délután, 4 óra 56 perc délután.
módon elkövetett jövedeki kihágás tárgyában meg- nem
i
Fiiegyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20
indított vizsgálat eredménye az, bogy a pénzügymi ]pedig a drama irodalom e kitűnő remeke megér- perc délután.
niszter 1 millió forint pénzbirsággal kivánja sújtani <demli a megtekintést; a szereplők ugyanazok voltak,
Csongrádra érkezik 1 óra 3? perc délután, 6 óra 02
az e jogellenes cselekvény által a kincstáron elkö- mint az elsőnél; közönségünk éber figyelemmel hal- perc este.
Csongrád—Budapest.
vetett kárért felelős egyént.
|gatta végig a megható történeti drámát.
Csütörtökön Bacskay Julcsa jutalmául a lát— B é l y e g s i k k & s x t á s A szolnoki pénzügyCsongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra dé tán,
Fiiegyházára érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra
igazgatósagnál bélyegsikkasztasnak jöttek nyomára. ványos .Fatinica" került színre, mely darab ugy a
A beadott okmányok felülvizsgálásánál ugyanis azt látványosság mint minden tekintetben kifogástalan 03 perc délután.
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57
vették észre, hogy valami ismeretlen bélyegkedvelő előadasról elmondhatjuk, hogy azt ilyen fényben még
perc délután.
az okmányokról leszedte a bélyegeket. Ondrus pénz- nálunk egy direktor sem adta elő. Az ünnepelt mű
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50
ügyi tanácsos erről mar jelentést tett az alispánnak, vésznö bámulatosan alakította (Vladimír hadnagyot), perc este.
Kiss az orosz tábornokot, Karacs kitűnő reporter
a ki meginditotta a vizsgálatot
Félegyháza—szegedi
vonal.
K o s s u t h 9 0 . s z ü l e t é s n a p j a Kossuth Lajos volt, Juhász Ilonka most is kedvesen játszott; szóFélegyháza—Szeged.
születesenek 90. évfordulóját nagy fénnyel készül val ezen előadas semmi kivani valót nem hagyott
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz
megünnepelni az egesz ország és fölmerült az a terv hatra, mert a szerepek igen jó kezekben voltak; —
is, hogy nagyobb küldöttség megy el az ősz hazafi- ajánljuk igazgatónk tigyeimebe hogy az operetteket Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután
Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 Óra57 perc este
hoz. £ dologban ma llelfy Ignác orsz. képviselő a ritkában és inkább jo vígjátékokkal igyekezzék a
Szeged—Félegyháza.
műsort változatosabba tenni.
következő sorok közlésere ker föl bennünket:
Kossuth Ferenctől Nápolyból julius 28-i keletSzegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, PusztaPéteri felé)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután.
tel a következő levelet vettem, melynek közzétételét
Szerkesztői üzenetek.
Félegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra
— szemben azon készülődésekkel,k melyek Kossuth
41 perc délután.
Egy
megyei képviselőnek.
Lajos 90-ik születésnapja alkalmából az ország több
Nem vagyunk abban a véleményben; mert az
vidékén folynak — szükségesnek tartom, llelfy Ignác.
alispán
valasztas óta változott a közszellem; de telEmiitett levelnek e targyra vonatkozó része következőleg szól: .Arról értesültem, hogy édes atyám 90-ik jes és egeszseges átalakitas nem lesz, csak majd a
születésnapjáról ünneplésekkel szándékoznák meg- megyei képviselő valasztas utan. — S ha ön azzal
emlékezni a hazában, es hogy tervben van egy nagy biztat, hogy önöknél egy pákulic se jut be válasz— Budapesti történet. —
küldöttséget meneszteni Turinba. Szem előtt tartva táskor, hat ezt az igeretet mi is meg tehetjük önnek
Nehogy a szerkesztő ur valahogy kitörűlje a
azt, hogy midőn néhány év előtt tisztelői tömeges és ezt be is váltjuk!
cím alól ezt a két szót: .Budapesti történet!" . . !
látogatassal örvendeztették meg atyámat, az elérzékeSürgős úgy ugyanis másutt is akad, de olyan sürgős
nyedés oly káros hatással volt reá, hogy hónapokid
Egy előfizetőnek. Hogy a passzus kiallitással
úgy, mint ez volt; csakis a kedves Budapesten
sínylette a hatást: attól kell tartani, hogy most. mi- foglalkozo napi díjas a városi közpénztárból fizettedőn agg kora még előbbre haladt, az izgatottság igen tik azt nem tudjuk; de majd utana nézünk; mert eshetik meg.
Súrgős vala pedig az űgy azért, mert először
károssá válhatnék. Hazi orvosa (kivel a dolgot meg- azt tudjuk, hogy a passzus kiállítókat a tőkapitany
is
szép
honoráriumot kaptam volna érte, másodszor
beszeltem) határozottan ellene van az ilynemű felin- maga tartozik fizetni!
meg
azért,
mert az anyósom parancsolta r á m ! A
dulásnak; kérném tehát önt, mint csaladunk egyik
félelem
is
ösztönzött
tehát, bár sürgettem volna én
legjobD baratjat , hogy hasson arra, miszerint kiD. «/.-uek Dorozsma. Lapunk szerkesztője vasáranéikúl
is,
mert
a
befejezésre
ígért honorárium nem
maradjon az ünneplések sorozatából ezen tervezett naptol kezdve a valasztás napjaig kerületében lesz,
küldöttség. Mentül nagyobb a ragaszkodas édes atyam- hol itt, hol ott. S ugy tudjuk, hogy vasarnap ellá- vala kevesebb, mint egy ezreket érő szép leány, az
hoz, annal inkább at lesznek hatva azok, kik e ra- togat Dorozsmara. Meleg lelkes elismeréséért fogadja én menyasszonyom.
Mint ebből már tudva van : el voltam jegyezve
gaszkodással viseltetnek, azon óhajtól, hogy atyam köszönetünket.
és
pedig
olyan .előnyösen", hogy egy fővárosi házbecses egészsége (melyet a jó Isten eddig megtartott)
tulajdonosnak
egyetlen leányát voltam nőül veendő.
ne legyen kockáztatva semmi által, még a ragaszkoG. J. Doboz. A dolgot munkába adtuk. Hisszük
das nyilvanitasa által sem. Nyugtasson meg kérem hogy a doboziak meglesznek vele elégedve. A feltéte- Jószívű anyósom, (mert ilyenek is vannak!) azzal
akarta megtetézni irántam való jóságát, hogy elhaezen körülmény felett, ha teheti és gondolja a tá- leket természetesen elfogadjuk. Ezer üdvözlet J
tározta, miszerint az udvari kis épületet a mi szávolból meleg baráti kézszoritásomat, Kossuth Ferenc.*
Ennek kapcsan megemlítjük, hogy a nemzeti demokK. 0 . Mindszent. Megengedi, hogy levelét most munkra adja oda lakásul, ( — Hogy ott zavartalarata munkáspárt ma este értekezletett tartott és el- a valasztas előtt nem közöljük. Azt mondanak, hogy nul turbékolhassanak a gyerekek! — mondá a jo
hatarozta, hogy szintén küldöttség utján üdvözli azt a lelkesült elismerést a párt elfogultság sugalta lélek !) és elrendelte, hogy az számunkra átalakittassék.
— Hisz alig vartok 2—3 héttel tovább 1 aztán legaKossuthot. E terv azonban Kossuth Ferenc levele tollaba Sima Ferenc mellett.
lább
rendes lakástok lesz, amint egy előkelő polgári
után kétségtelenül megváltozik.
család
gyermekeihez illik! . . . • Punktum! igy lesz!
A sándorfalvi felszólalóknak. Megengedjük sőt
Addig
még
szót se a lakodalomról.
elhisszük, hogy önöknek van igazuk ; azonban azt az
Annyira
beleéltem magamat a Kropacsek család
egyet vegyek figyelembe, hogy az önök vallomasaival
Ssinház.
szokásaiba,
hogy
leendő anyósom beszéde rám is
szemben nem mi szólaltunk fel, hanem mi csak köThalia templomát kevesen látogatják, pegid tö- zöltük a bíráló dizottsag ítéletét. S elég szomorú szentirásként hatott s igy még akkor is fejet hajtotrekvő színigazgatónk ugyancsak megválogatja az elő- ha a bíráló bizottság íteletével szemben önök azt tam volna, ha nem hasznomra történik a dolog. Hát
száz szónak is egy a vége,
adandó darabokat; jól szervezett társulata karöltve mondjak, hogy az önök vallomása nem hűen van még igy, mikor
jár direktorával a darabok előadásánál, s dacára a felveve. Ezért annak fejére száll a kifogás, kik ezt futottunk az építőmester után, hogy jöjjön, lásson,
kis rendes színházlátogató közönségnek; nem gatolja megcselekedtek csak azért, hogy a valasztás megsem- bontson építsen! Az jött és látott, de aztán nem
őket misem a darab előadásánál, hanem valamennyien, misítésére okot és ürügyet valjanak. Különben elte- győzött csudálkozni a fölött, hogy én fiskális létemre
versenyezve egymással, kitesznek magukért; hisszük kintve a 2000 frtos marasztalasi költségtől, ezt a nem tudom, miszerint minden átalakításért folyamodni
is, hogy eme kitartásukért már a közeli napokban serelmet önök is segíthetnek f. hó 11-én megorvo- kell a tanácshoz!
látogatottabb szinházzal adózik közönségünk, mert a solni. S azutan szent a beke !
Hiszen ez nem is baj! — felelém — ugy sincs
dolog ugy áll, hogy a külső mezei munka köti le
még dolga az irodámnak, lesz legalább egy »ügy- .
többnyire gazdaközönségünket.
— Adjunctus ur ! itt van egy conceptus, fontos
Vasárnap a .Siroki Románc* Abonyi kitűnő
és súrgős irja gyorsan, vigye gyorsabban, hogy még
népszínműve került színre; a „népünnepély" dacara
e héten itt legyen az engedély!
Budapest—kunszentmárton—szentesi
vonal.
elég szép számú közönség jelenlétében; kitűnően
Az engedély nem jött azon a héten, hanem jött
alakítottak, hányi, mint vén palóc, Bácskay Julcsáegy
nagy
lelet, mert a sietségben elfeledtem bélyeget
Budapest—Szentes.
nak kijutott a tapsból most is mint mindenkor, totenni!
Elindultam
emezt lefizetni, amazt sürgetni. A
Budapestről iádul 8 óra ¿5 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel
vábbá derekassan megallta helyet Bethleny, Gs. Alözolnokra erkezik 11 óra
perc délelőtt, 12 óra 35 fizetés hamarább ment mint a sürgetés, mert sehol
mássy Juha és Kiss János és mondhatjuk, hogy az perc éjjel.
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjjel se találtuk az ügyet; node azért nem veszett el, mert
egész darab igen jó kezekbe volt.
SsetUesre erkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. a harmadik sürgető kérvényemre értesítettek, hogy
Hétfőn, Csiky Gergely utolsó színmüve az .Atyatévedésből a katonai ügyosztályba küldték az építési
Szentes—Budapest.
fiak" került színre; valogatott közönség jelenlétében;
ügyosztály helyett. Mikor azonban — 2 havi veszteSzentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, lá óra 05 perc d. u
e darab egyike volt a legjobbaknak, mit szintársuséggel
— ide visszaérkezett, itt rögtön elintézték, azzal
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u
latunk eddig elő adott. A szereplők kifogástalanul
Szolnokról indul 11 óra ii perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u kiadták a szépészeti albizottságnak. Nem kellett 1
Budapestre erkezik 1 óra 2U perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel
mindnyájan megállták helyüket.
hónapi utánjárás sem, itt kimondták, hogy .szépéKedden Kiss János játalomául .Villars dragoszeti szempontból nem nehézményeztetik"! Ezzel
Budapest—félegyháza—csongrádi
vonal.
nyosai adattott, a darabot különben közönségünk
visszajött az ügyosztályba.
Budapest—Csongrád.
már ismeri; s csak azt jegyezzükk meg hogy legaNo most már kérem az engedélyt:
lább a jutalom játékok iránt legyen közönségünk
— Lassan a tettel! Hisz még csak elvi véleBudapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc
nagyobb érdeklődéssel. A szereplők jól játszottak. délután, i óra 35 perc délután.
mény van az átalakítás fölött, most műszaki szem-

CSARNOK.
„A sürgős ügy"
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.Most mar a közegésségi ügyosztály is nyi- megnősülnék, nem veszek el olyan lányt, akinek az
pontból kel! vélemény és igy i nurnöH ügyosztály
anyja hazat akar építtetni a számomra!
latkozott !*
fog nyilatkozni !
Futó Ferenc.
.Most már a közrendészeti alb ottság is hoz— No, az j ó l e s z ! — g o n d o l á m — ott sok
jo emberem van, ak kkel együtt sörözők a „Mezitlá- zájárult !•
basoau* majd átszoritjak azok az én ügyemet!
„Most már visszament a közmunkához
G r ó f K á r o l y i S á n d o r ur ő nagyméltósága
Potom egy hónap alatt meg is biraltak a tervet
,
,
az ügyosztályba
c s e r e - s z e n t - l á s z l ó i (Nagy Királyság) b i r t o k á b ó l £. é v i o k t ó b e r 1 - t ő i tiz évre t ö b b
s műszaki szempontból ugyan nem kifogásoltatott
„
az épitési alosztályba
9
b é r l e t e k vannak h a s z o n b e r b e k i a d ó k , é;
azonban . . . .
,
„
a tanács elé,
pedig:
— Nagy egek! hát még egy .azonban' van ?
„
Mit
tudom
én
hány
alfőés
melw
109108/UOO hold szántóföld,
2E3
Hiszen ma holnap itt az ősz és akkor nem lékosztály nyilatkozott, véleményezett és kifogásolt
9&w/iioo
*
•
lehet épiteni.
rajta, de annyi igaz, hogy sok dolga lehetett vele
98Ö«/iioo
.
w
— No hát tessék akkor sürgetni a közmunka valamennyinek, mert most már nem hónapok hanem
I^&m/uoo
,
.
84
,
,
és hat, 50 holdas
tanácsnál, melyet meg kell kérdeni, hogy nem esik-e évek teltek el és nem hittem, a füleimnek, midőn
szabályozási vonalba a dolog!
az idei tavaszon egy kézbesítő azzal állított be, hogy szántóföld.
Esetleg ezen területek egy évi bérletre is kiadók
A krajcáros hidvám mellett is 1 frt 46 krt adtam hozza —
azIgaz
átalakítási
az, te engedélyt!
ember ?! . . . Lehetséges az ?! szabad gazdalkodás mellett, vagyis 40tyo őszi, 20%
ki a Budán székelő tanácsnál tett vizitekre, ahol
— Tessen olvasni!
tavaszi és 40% tengeri vethető, — a takarmány és
sajnálták, de nem intézhetik el, mert a Tanács ,elMohón kaptam ki a kezéből, borravaló helyett szalma elhordható.
Továbbá jövő évi april 1-től egy vagy töbn
hirtelenkedte* a dolgot:
megcsókoltam őt örömömben, és rohantam anyó— £l — hír — te — len — ked — te ? ! . . . - somhoz, jegyesemhez, ki eddig el volt zárva előlem evre a t e r e h a l m i l e g e l ő k a s z á l ó b ó l a könyögtem busán — mikor egy egész év elmúlt a azon tilalom által, hogy addig ne mutassam magam vetkező területek adatnak ki h a s z o n b é r b e :
431 hóid és egy 500 holdas részlet.
beadás óta!?
Bővebb felvilágositassal a z n r a d a l m i p é n z amig nincs engedély.
— Van már! van már!
t á r n o k szolgál K i s - k i r á l y s á g o n , u. p. Békés
— Hja kérem, még nem volt az ügy a közLihegve rohantam be anyósomhoz s lobogtattam Banfalva.
egészségügyi osztályban, mi pedig nem tudhatjuk,
nem volt-e az épület valaha istálló, mely esetben
a papirt kezemben, amint azonban előttem állott rég
Én miattam már lehetett ! itt volt a tél, most nem látott jegyesem: — a kezem lehanyatlott, a pa
már nem lehetett falat húzni; el is mult a tél és pirt leejtettem... Jegyesem meg félre húzta száját oséplés alkalmára leszállított áron,
nem volt engedély, Kedves jegyesem pityergett egész és közönyösen elfordult.
u. m. 1 db. három napra 1 krért,
Én — megkopaszodtam, — ő megőszült azóta!
nap, anyósom dühös volt s kijelenté, hogy ne mer1 db. egy hétre 2 krért
Ezért nem örültünk a viszontlátásnak, ezért
jek addig a szeme elé lépni, mig ezt a rongyos ügyet
kapható
nyélbe nem ütöm! . . . Nem is mertem én oda nem kellett már a „¿¡sürgetett* engedély.
nézni, s csak levélileg értesitém kedves jegyesemet,
I. t. 267. sz. saját házában
2—3
Máig is nőtlen vagyok még s ha netalán mégis
hogy :
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Weisz Bernátnénál

ŰO£nac-quint-ki vonat.
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kitűnő p^'^/s^es és tartalmas « ognac pillanat alatti készítésire, in»'ly a va ódí francia cognactól semmiben s m különbözik,
ajanlom e jónak bizonyult különlegességet.
Ára 1 kilónak (elég 100 liter
cognac készítesere) 16 frt o. é.
Készítési utasítás ingyen me.'lékeltetik Legjobb sikerért egeszseges
gyártmányért, kezeskedem

Spiritusz megtakarítás
erlietö e felülinulhatlan palinka-erósitó kivonato n által;
ez az italoknak kellemes, erőteljes izet ad és csakis nalam
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre Használati utasítással együtt.
£ különlegességeken kívül ajánlom még valamennyi
eszenciámat, rum, szilvapálinka, törköly, fiikeserü, valamint
a létező likőrök, szeszesitalok, ecet és borecet készítésére
felülmulhatlan minösegben készítési utasítások ingyen mellékeltetnek.
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Árjegyzék ingyen.
Egészséges gyártmányokért kezességet

ZFolléJs k á r o l y

vállalok.

F ü l ö p

essencia-külöulegesaég.k gyára PHÁGA-ban.

(Tisztes képviselők

kerestetnek.)
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Jó karban levő szoba
és konyha

BÚTOROK

KOTXO P Á L
gépészmérnök BUDAPEST, Üllöl-ut 81. szám

háló szoba berendelés, garnitúra, zongora,
függönyök, lámpák, (konyha edények) jutányos áron eladók és szeptember hóban kész
pénz fizetés mellett átvehetők. Megtekinthetők

Nyári László
1. tized 207 számú lakasán.

1-3
Ajánl 21/a, 3 31/2 és 4 lóerejü
s z

ö gr©s

csáplö-^észletelsiet»

továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 14 lóerejü

7 26

sines

gőzcséplőkészleteket

hosszú szalmarázókka!, alsó szelelővel és rendkívül nagy
felületű rostákkal, árpahéjazó és választó-hengerrel.

la és szénfütésre eredeti szalmafűtö gözmozgonyokat. Továbbá R. Garret ót Sons felülmulhatlan 40°/o tüzelőanyagot
takakitő

nemi yyenyeseyben szenvednek, —
rendeljek meg a Volta tanár után Összeállított, minden államban szabadalmazott
f e l E t O r " nevü galv.
villanyos készülék leírását tartalmazó
Képes füzetet. A készüléknek a testen
való bordasa teljesen artalmatlan Zsebben kényelmesen hordható. A legtöbb
elökrlö orvos által kipróbálva s ajánlva
A kész leket ismertető füzetet inyyen
(10 kr belyeg ellenében borilek alatt)
küldi mindenkinek: Theo Biermanns
villamtechnikus Bécs, L ückulerstr. 18.

C c m p o u n d g c z m o z g o n y a i t .
I egjobban elismert brantfordi önműködő amerikai kévekötő
aratógépeit — Eredeti amerikai szénagyüjtóit 1 vagy ± lo
befogására alkalmazható kombinált rúddal.
S o r v e t ő és s z ó r v a v e t ő
«jepeket
és minden egyéb kisebb gazdaság gépet. Jutányos
árak.
kedvező feltételek.
7-b
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disznópor.
Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek
bizonyult a sertések között nagy pusztítást okozó orbánc (Rothlauf),
leptalyog (Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz emésztés
hasaiénea (Ruhr Durchfall) nátha és hurut ellen.
Ezen bajuk esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként
kétszer vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi
kevertessék sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be.
Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozzaa sörte
hullatást és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt
okozó bajnak veszi elejét.
Kapható

Szentesen:

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban,

SiMtM, 1 8 9 1 Nyeoutett

Sima Ferenc

lyormjtéjáa.

