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Kedd, december 13.

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

Hirdetésekre nézvt>
a lap egy oldala U helyre van beosatv*
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj minden
oeiktatástól külön 30 kr.
Hirdetések Schőnfeid A. könyvkere»*t
deseben is íelvétetnek

5 frt — kr.
2 frt 50 kr.
1 frt 25 kr.

Sierkeutóiég:
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a
lap szellemi részét illető köziemén e k és az előfizetesi pénzek is
x
küldendők.

Bórmentetlen levelek caak ismert kesek
lől fogadtatnak al.

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY.

Megjelen hetenként háromszor:
v a s á r a t p , k a á t f a a és péaftakaa r a g i s I
•
Egyes szám ára 4 kr.

Az igazság fölkent bajnokai.

Főszerkesztő és kiadó-tulajdonos SIMA FERENCZ
Felelős szerkesztő: PINTÉR GYULA.

Nyiltter-ben
minden egyes sir kdxléae 30 kr
Ke^ivatak vissza aem adatlak.

Előfizetések elfogadtatnak helyben:
Stark Náadar és 8oWafaW A.
yv- és paplrkcreekaiéséisa
UgyaaiU egyes számot is kaphatok.

A jegyzőkönyv felolvasása alkalmával a kommentárt irni. Tartózkodunk azért, mivel
képviselőtestület egyértelmüleg kijelentette, lehetetlen volna kritikánkban a higgadt tárr
Midőn Tallián Béla főispán először elhogy a szövegezés nem hü, nem felel meg a gyilagosságot megőriznünk. Pedig feltettük
nökölt a közigazgatási bizottság ülésén, abból
közgyűlés megállapodásának, azért egyhangú- magunkban, hogy lehetőleg óvakodunk az
az alkalomból közölt czikkünkben kötelessélag — tehát maguknak a pákuliczoknak is élesebb támadásoktól, hogy elhárítsuk magünknek tartottuk figyelmét felhivni a hagyohozzájárulásával — kimondotta, hogy Mikecz gunkról az annyiszor hangoztatott személyesmányos korrumpált szellemre, mely azt a
főjegyző utasittatik a határozat megfelelő szö- kedés vádját.
széles hatáskörű bizottságot ép ugy, mint a
vegezésére.
De arra kérjük a főispánt, kívánja maga
vármegye kormányzatának egyéb szerveit,
elé
az
idevonatkozó iratokat s vizsgálja meg
Erre
a
főjegyző
—
közmegbotránkozásra
áthatja és megmételyezi.
— kihívóan azt felelte, hogy habár az egész személyesen a tényállást, melynek mi itt csak
Rámutattunk arra az egyaránt erkölcsképviselőtestület hibásnak állítja is az általa halvány vázlatát adtuk.
telen és következményeiben veszedelmes irány- fölvett jegyzőkönyvet, ő azt ki nem igazítja,
Ha át fogja nézni ez iratokat, lesz alzatra, mely a vármegye kormányzatát a fe- s a közgyűlés ide vonatkozó utasításának hakalma meggyőződni arról, mennyire igazságyelmi jog kezelésében vezérli, s melynek tározottan ellene szegül,
gunk volt, midőn a közigazgatási bizottságban
egyetlen zsinórmértékét nem a tiszta és beIly hallatlan engeoetlenséggel szemben, uralkodó tűrhetetlen szellemre ügyeimeztettük.
csületes közigazgatás eszményi czélja, hanem — melyre e város közéletében még példa elő
Meg fog győződni arról, hogy milyenek
a pártpolitika kizárólagos szempontja képezi. nem fordult — a képviselőtestület nem teheaz igazságnak ama fegyerei, melyeket Csató
Nem kételkedünk felőle, hogy ez a jóin- tett mást, mint hogy a makacskodó főjegyző alispán a vármegye közgyűlési termében az
dulatú figyelmeztetésünk megtalálta a maga ellen elrendelte a fegyelmi eljárást, s őt állá- imént megcsörgetett, s hogy létezik-é csakellensúlyát azokban a roszhiszemü informá- sától nyomban felfüggesztette.
ugyan az a védőpalást, melylyel az alispán a
cziókban, melyekkel a főispán urat a vármeNincs a kerek világon közhatóság, a mely klikkjéhez tartozó vétkes tisztviselőket meggyei klikk különböző rendű és rangú tagjai az adott esetben másként járhatott volna el; oltalmazni szokta.
bizonyára elárasztották, s félrevezetni meg- mert egy tisztviselőt, a ki nyíltan felmondja
Meg fog győződni még arról is, hogy a
kisérlették.
fölöttes hatóságának az engedelmességet, az vármegyei klikk nem elégedett meg a Minecz
Nem csodáljuk, sőt természetesnek és annyira szükséges fegyelem föntartása érde- visszahelyezésével, nanem elakarta zárni a
okszerűnek találjuk, ha az egymással merev kében, egy pillanatig sem szabad a hivatalos képviselőtestület előtt azt az utat is, a meellentétben álló közlések hatása alatt, a főis- hatalom birtokában megtűrni.
lyen a közigazgatási bizottság sérelmes intézpán ur tartozkodó álláspontot foglalt el, s
jogorvoslatot
Azonban Mikecz főjegyző, elbizakodva a kedése ellen törvényszerű
Ítéletét egyelőre felfüggesztette.
vármegyei klikk pártfogásánan, megfölebbezte kereshet.
Sőt azon sem csodálkozunk, ha állítása- a felfüggesztését kimondó határozatot, s feÁ közigazgatási bizottság határozatát
inkat túlzottaknak és elfogultaknak vélte, mert gyelmi vétségét még azzal is tetézte, hogy ugyanis a vármegyei klikkhez tartozó volt
hiszen az akkori czikkünkben felsorolt adatok fölebbezésében gúnyosan becsmérelte a kép-polgármester vette át, s szépen a fiókjába
jobbára a múltra vonatkoznak, s igy könnyen viselőtestületet.
zárva, a képviselőtestületnek tudomására hozni
elhitethették vele, hogy azok a botrányos
A fegyelemnek ily durva megsértése min- elmulasztotta, nyilvánvalólag azzal a czélzavisszaélések és hibák csak a letűnt kormány- denütt másutt a renitens tisztviselő csúfos tal, hogy a képviselőtestület — a törvényes
zat lelkiismeretét terhelik, ellenben a mai elcsapatását vonta volna maga után.
felebbezési határidőn belől — ne apellálhaskormányzat egészen makula nélkül született,
Ám az ,igazság* fegyverével harczoló son. Ami csakugyan be is következett.
szeplőtelen, és — amint az alispán a leg- alispán, a ki a legközelebbi megyei közgyűíme, ilyen eszközökkel harczolnak Csató
utóbbi megyei közgyűlésen oly merész arczczal lésen oly fennen hangoztatta, hogy neki a alispán és érdektársai. Reméljük, hogy a főhangoztatta — az »igazság* fegyverét villog- vétkes tisztviselők számára nincs védőpalástja, ispán programmjának keresztül vitelére nem
tatja kezében.
— és a szolgálatkész közigazgatási bizottság, alkalmaz és nem tűr meg ilyen munkatársakat.
No hát, hogy megismerje a tőispán ur a mely föltétlen odaadással simul mindig a
az igazságnak ezt a hires fegyverét, föltárunk vármegyei kormányzat vezértényezőinek akaVárosi közgyűlés.
itt egy esetet, mely közvetlen a főispáni be- ratához — ebben az esetben ismét megcsúElső nap.
igtatás előtt, október havában lett megjátszva, folta a képviselőtestület tekintélyét, s a pártMinden oda mutatott, hogy csöndes napja lesz
magának az igazságos alispánnak személyes szenvedélytől elvakultan rátaposott az igazságra,
vezénylete alatt, s mely minden szónál éke- mert az engedetlen tisztviselőt állásába vissza- a közgyülesnek. A levegőben nem volt semmi villanyosság. Föllegek nem mutatkoztak. Az az egy két
sebben jellemzi azt az uralkodó szellemet, helyezte.
pákulicz foltocska, mely itt ott árnyat vetett a látmely a vármegye kormányzatának egész szerA végzés, melyet ez ügyben a közigaz- hatarra, csak bárány-felleg számba ment.
vezetét szaturálja.
gatási bizottság hozott, mint párját ritkító
És mégis, mindjárt a közgyűlés elején, volt egy
Ép ma tárgyalta Szentes város képviselő unikum, érdemes a megörökítésre.
kis átfutó nyári zivatar.
Udvardi Sándor váratlan fölszólalásában csiltestülete a közigazgatási bizottságnak a Mikecz
Azt mondja ugyanis ez az érdekes oklant
meg
az első villámlás. Interpellácziójában azt
Ödön városi főjegyző felfüggesztése tárgyában mány, hngy Mikecz főjegyző engedetlenséget
a
csiklandós
kérdést vetette föl, hogy kinek a muhozott, s vérlázzitóan czinikus határozatát.
követett ugyan el, a képviselőtestülettel szemlasztásából történhetett meg az az abszurdum, hogy
Ez ügy előzményeit ismerik olvasóink, ben, s ezzel a fegyelmet megsértette, mind- a mult közgyűlés által felfüggesztett tisztviselők még
de azért nem árt ez előzményeket, a dolog azonáltal . . . .
a felfüggesztés kimondása után 8 napig háboritlaMindazonáltal ez a tény a függelemnek nul hivataloskodtak? Utalt azokra a következményekre,
könnyebb áttekinthetése végett, emlékezetűnk
nem oly megsértése, mely a felfüggesztést melyek az ily sajnálatos mulasztással járnak, neveben, pár szóval föleleveníteni.
indokolttá
tenné, azért a főjegyző, a fegyelmi zetesen fölemiitette, hogy igy alkalom adatik a felSzentes város képviselőtestülete, bizonyos
függesztett tisztviselőnek, hogy mulasztásait, a vizsgáügyben, egy határozatot hozott, melyet Mikecz eljárás befejeztéig is, állásába visszahelyeztetik. lat megkezdese előtt, helyrepotoihassa, s ez által a
Szándékosan tartózkodunk e végzéshez vizsgálatot tévútra vezesse; a mint ezt tényleg megÖdön főjegyző foglalt jegyzőkönyvbe.
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cselekedte Sulcz Károly Adóügyi tanácsnok, aki a
neki engedett ő napi egérutat arra használta fel,
hogy idegen munkaerő segélyével, az őt terhelő restancziakat feldolgozza.
A polgármester válaszában jólelkűen azzal
próbálta elhárítani a zivatart, hogy a késedelem ok*
az írodaszemélyzet túlságos elfoglaltatása volt, a mely
miatt a felfüggesztő végzés elkésetten kézbesitteteU
a felfüggesztett tisztviselőknek.
De Sima Ferencz nem akczeptálta a mentséget, hanem kimondta, hogy a mulasztás egyenesen
a főjegyzőt terheli, a kinek kötelessége lelt volna r.
felfüggesztő végzést, soron kivül, azonnal kézbesíteni.
Egyúttal sajnálatát fejezte ki ez eset fölött.
Fölpattant erre Onody Lajos h. főjegyző, ós
azt próbálta bizonyítgatni, hogy a késedelem csak
az irodai munkaerő hiányának róható fel; mert a
rendelkezésre álló 3 irnok közül kettő 2 napig beteg
volt, a harmadiknak pedig sok sürgős ügyet kellett
elvégeznie. Egyébiránt — úgymond — e felszólalásokból ugy látja, bogy elvesztette a képviselőtestület
bizalmát, s miután állását csak e bizalom osztatlan
voitanak és rendithetetlenségének reményeben foglalta el, most, midőn e reménységének meghiusálását
tapasztalja, állását egy perczig sem kívánja tovább
megtartani, s arról ezennel lemond. S azzal a kijelentéssel, hogy 17 évi lelkiismeretes működése utan
nem érdemelte meg azt a bánásmódot, melyben a
képviselőtestület ót most részesítette — mindeneknek nagy álmélkodására letette a tollat, s a közgyűlési termet nyomban elhagyta.
Sima Ferencz adott első sorban kifejezést a
főjegyző viselkedése fölött megütközésének, melv
feltűnő és indokolatlan viselkedésben a kepviselő
testület iránt tiszteletlenséget l a t ; mert a képviselő
testület még nem is mondott bírálatot a főjegyző
mulasztásá fölött, csak szóló és Udvaidi Sándor s
a főjegyző még is az egész képviselőtestületnek méltánytalanságot imputal. Kéri ezt a jegyzőkönyvben
kifejezésre juttatni. Különben pedig megjegyzi, hogy
furcsán foghatja föl a főjegyző a képviselők kötelességét, ha azt hiszi, hogy azoknak csak a Tasnádiféle emberek fölött szabad kritikát gyakorolni, a
többi tisztviselővel szemben pedig mindenre szemet
kell hunyniok. Az ilyen túlhajtott érzékenykedéssel
nem lehet kormányozni.
Udvardi Sándor azt indítványozza, hogy a
közgyűlés mától fogva szüntesse be a h. főjegyző
fizetését.
Ellenben Szeder János nem látott ugyan okot
arra az érzékenykedesre, melyet a főjegyző tanúsított,
de azért nem osztja Udvardi nézetét a fizetes be-
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Jó barátok és ellenségek.
— Regény. —
Irta": Sima

12 folyt.

Ferenc.

Papp Samu az alatt, mig a halottak fölött az
egyházi functiót végezték, dolgozó szobajában volt
s ott hallgatta némán a banatos hangokat, melyek
a kantor bus énekeiből az udvarról az ablakon át
a szobába felhatottak. A lesújtott ember mellett ott
volt Bálinti városi főorvos, ki szintén némán gondolataiba elmerülve ült egy zsölyében. Világért nem
szólt volna egy szót, nehogy ez által felkeltse a banatos emDer lelkét csendes merengéséből.
A gyászszertartás nem tartott soká: mert ugy
volt rendelve, hogy a kedves halottak minél hamaráDb örök utjokra bocsáttassanak. — Hátha a koporsók eltávolításával távozik a házból a fájdalom
nagyja is. — Az orvos rendese igy; mert hiszen
Papp Samu, fia távolléte folytán, őt bízta meg
minden rendelkezéssel. Papp Ignacz pedig csak a
temetés előtt pár órával előbb érkezett meg, s igy
ő ha már akarta volna is, nem változtathatott volna
semmit a végtisztesség módjának megallapitásan.
Az egyházi kántor egy versszakot énekelt, s
utána a pap egy rövid imát mondott s azután a
kántor ismét egy versszakot mondott el, s vége volt
a háznál a gyászszertartásnak.
Megható látvány volt, mikor a négy-négy ló
által vont két halottas kocsi előállt. Az elsőbe négy
fekett, a másikba négy szürke ló volt fogva. Papp

szüntetésére nézve, sőt indítványozza, hogy a főjegvző általános helyesléssel fogadott elvi jelentőségű indítkéreesék fői lemondásának visszavételére és állásá- ványt tette, hogy jövőre az árlej'éseknéljés árveréseknél az utóajánlat egyáltalában ne vétessék figyelembe.
nak elfoglalására.
Áttérve a tárgysorozatra, a községi közmunka
Sima elfogadja Szeder János álláspontját, de
tartozás megváltása tárgyában beterjesztett javaslat,
azzal a módosítással, hogy a közgyűlés egyelőre ne
Szeder János indítványára, azon okon, mivel a város
vegye tudomásul a főjegyző lemondó nyilatkozatát,
által fentartandó úthálózat még végleg megállapítva
s ne fölkérje, hanem csak hivja föl, hogy indokolatlanincs, s igy a tényleges közmunka szükséglet sem
nul elhagyott állását - ha tetszik — ismét foglalja el.
állapitható meg — a napirendről levétetett.
A közgyűlés Sima Ferencz indítványát fogadta el.
A vásártartás ügyében leérkezett miniszteri
Ezután Kátai Pál János kérdezte mei?, hogy rendelet mereven ragaszkodik ahoz, hogy az orszávaló-e az a hir, hogy a helypénzszedés ellenőrzésé- gos vásárok nem vasárnaponként, hanem az engevel Hajduskát akarja a város megbízni ? Ha cz való, délyokmányban meghatározott napokon tartandók.
ugy kéri a tanácsot, álljon el ettől a szándékától,
Ez ellenében Sima Ferencz kifejtvén ez állásmert a közönség Hajduska megbízatását nem látná pont helytelen, méltánytalan és közgazdasági szemszivesen.
pontból káros voltát, indítványozza, hogy ez ügyBurián Lajos polgármester megnyugtatja inter- ben a miniszterhez ujabb indokolt felterjesztés inpe'lálőt az iránt, hogy ebben a dologban a tanács téztessék, s annak beadásával a város országgyűmég semmi intézkedést nem tett. ígéri, hogy a fel- lési képviselője bizassék meg azzal a kéréssel, hogy
szólalást — melyet a közgyűlés helyeslésével támo- a dolgot a törvényhozás termében is tegye szóvá.
gatott — a tanács kellő figyelemben fogja részeMaga részéről ígéri, hogy a költégvetés társíteni.
gyalásánál ez ügyben az országházban is fel fog
Ugyancsak Kátai Pál János emlékeztet arra, szólalni
bogy a 2-ik alorvosi állás rendszeresítése alkalmával
Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
a város meghatarozta, hogy az orvos hol tartozik
Az 1890. évi közpénztári számadás felülvizslakni. Azonban az alorvos ezt a határozatot nem gálatról szóló megyei határozatnak azon része ellen,
respektálja.
mely szerint a kataszteri munkálatok alkalmával
A polgármester ígéri, hogy az alorvost rászo- megszabott rendkívüli napidijak — mint a szerverítja, hogy lakását a meghatározott helyre mielőbb zési szabályrendeletbe ütközők — kifogásoltattak, s
tegye át.
s a város utasítva lett, hogy ha a szokottnál maSima Ferencz az utczai világítás ügyében in- gassabb napidijat szavaz meg, erre a vármegye jótéz kérdést. Ugy hallja, hogy az árlejtés megtarta- váhagyását esetenként kikérje, — Sima Ferencz tartott
tott; de midőn az már befejeztetett, egy utóajanlat hatásos beszédet, kifejtvén, hogy e határozat a közadatott b e ; minek folytán a tanács uj árlejtés tar- ségi autonómiát sérti«
tasát hatacozta el. Ha ez igaz, nem helyeselheti az
Kristó-Nagy István azt vitatja, bogy ebben nincs
eljárást, mert az utóajánlatok figyelembe vétele ve- sérelem, mert a vármegye, mint felettes hatóság, joszélyezteti az árlejtések hitelét, s azonfelül a túl- gosítva van rendelkezni a város felett.
ságosán olcsó ajanlat rendszerint a világítás minőBurián Lajos polgármester arra utal, hogy a
segének rovasara esik, Indítványozza, hogy a tanács költségvetés keretében való utalványozás a városnak,
utasittassék, hogy az utóajanlat félretételével, az ár- a törvényhatóság által nem kifogásolható és meg
lejtés eredménye alapján kösse meg a szerződést.
nem támadható j o g a ; s e jogával a jövőre is minPolgármester ¿előadja, hogy az árlejtés sza- denkor élhet. A közgyü'és e felfogást magáévá tebályszerűen megtartatott, s az eredmény az volt, vén, a megye határozatát, a jelzett észrevétellel, tuhogy lámpánként 88 krajczárral olcsóbban lett kiadva domássul veszi.
a világítás, mint a mennyiért az eddigi vállalkozó
Kiss Zsigmond és Dósa Elek az iskolaszéki
birta. Az árlejtés befejezése utan azonban egy utó- tagságról lemondván, helyükbe Novobáczky Győző
ajánlat érkezett, mely még további 25 krajczárral és ifj. Váradi Lajos választattak meg. Egyúttal peolcsóbb volt. Ezért lett uj árlejtés elrendelve.
dig — Sima Ferencz indítványára — Kiss ZsigmondKristó Nagy István az uj árlejtés megtartasa nak, a tanügy terén, iskolaszéki elnöki minőségémellett nyilatkozott, mig Bálint József a Sima Fe- gében, hosszú időn át teljesített hasznos szolgálatairencz indítványát pártolta; melyet a közgyűlés el is ért, a közgyűlés elismerést szavazott.
fogadott,
Az ecserí és büséri társulatok vizmüvei engeA polgármester ebből az alkalomból azt az — délyezése tárgyában hozott, és tudomás végett közölt
Samu istállójából való lovak voltak ezek, az első
kocsi az anya, a második kocsi a leány koporsóját
vitte.
Több idő telt el a két koporsó elhelyezésével,
mint magával a szertartással. — De mikor e szokatlan gyászmenet megindult, nem igen volt szem,
melyben könny nem ragyogott volna.
Egyszerre néma csend lett az udvarban, s kin
az utczán megzendült ezer és ezer ajkon a bus
gyászdal, mely mind távolabb, tavolabb hagyá el a
szomorú halottas házat.
— Vége van mindennek, sohajtott fel egyszer
Papp Samu, mikor a haloitas menet már talán a
temetőhöz is ért. — S én itt maradtam. — Meddig
várakoztatom őket m a g a m r a ? — miért nincs mó
jaban az embernek akkor válni meg az élettől,
mikor ez már kin és teher r á n k ? — Miért viselni
egy könyörtelen élet keresztjeiét? — El vele!
— A föld nemcsak az örömök; de a szenvedések utja is és egy jó keresztény azzal igazolja
istenben való hitét, ha megnyugszik annak akaratan.
— A csapás kétségtelenül nagy.
— Elviselhetetlen! kiáltott az orvos szavaiba
a SZÍ rencsetlen ember és felugrott helyéről.
— Elviselhetlen volna, ha csak az embert magat szemelte volna ki a sors és hasonló csapás soha
senkit nem ért volna, mondá az orvos; de ért nagyobb is.
— Nagyobb! kiáltott Papp S a m u : hát kit ért
akkora csapás a földön mint engemet ? — Talán a
biblia Jóbját mondja ö n ? Qh ezt a szerencsétlen
históriát csak azért találták ki az emberek, hogy
ehez, mint enyhítő forráshoz vezessék a már minden vigasztalásról lemondott szerencsétleneket. —

De itt az én környezetemben keressen ön példát az
én szerencsétlenségemhez képest.
Nagyságos uram, szólt az orvos szelíden s meg.
fogá Papp Samu kezét; hiszen nagyságod ismeri
Bartha Pál esetét. — Ez az ember elébb elvesztette
minden vagyonát, s azután feleségét és gyermekeit,
s végre két szeme világát, hogy éppen oly szerencsétlen legyen mint Jób volt. — Ez az ember most
kegyelem kenyéren él és tegnap azt mondta nekem,
hogy hallom nagy szerencsétlenség érte Papp Sam u t ; de mondja meg neki főorvos ur, hogy imádkozzék istenhez, ki engemet még jobban lesújtott.
— Oh jól teszi az az ember csak gúnyolódjék
mondá Papp S a m u : hát imádkozzam istenhez és
adjak hálát, hogy meghagyta ökreimet és még nem
vette el két szemem viUgát.
— Hát nincs-e egy derék fia, ki még e nagy
szerencsétlenségben is vigasztalására lehet? Bartha
Pálnak nem maradt senkije és semmije és mégis
megnyugszik isten akaratán.
— Megnyugszik mert nem tehet m á s t ; mert
nem csak a teste v a k ; de a lelke is béna s igy nincs
benne erő, hogy önmagán álljon bosszút az isten
által elkövetett kegyetlenségekért. — Oh de e n n e m
vagyok béna és lesz erő bennem lemondani az életről, melynek minden örömét elvette tőlem az isten.
— Oh szabad e azt mondania, hogy minden
örömét elvette az isten?
— Amit meghagyott, azt itt hagyom neki!
kiáltott Papp Samu s mintha villám érte ^olna e
szavaknál összeesve hullott a padolatra.
(Folytatása következik.)
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alispáni határozat tárgyalásánál Szeder János rámutat arra, hogy az ármentesitósi ügyekkel a város
eddig szakszerüleg alig foglalkozott. Indítványozza,
hogy egy állandó vízügyi bizottság szerveztessék,
melynek feladata lesz az összes vizúgyi kórdóseket
folytonosan figyelemmel kisérni, s a közgyűlésnek
esetenként megfelelő javaslatokat tenni.
A polgármester, Bálint József, Kálmán István
és Abaffy Zsigmond hozzászólása után az indítvány
elvileg elfogadtatott, s a polgármester utasíttatott,
hogy a vízügyi bizottság megalakítását a legközelebbi
közgyűlés napirendjére tűzze ki.
Több apróbb ügy elintézése után a Mikecz Ödön
főjegyző felfüggesztése ügyében hozott közigazgatási
bizottsági határozat — mely Mikeczet hivatalába
visszahelyezi — keltett élénkebb vitát, melyben Sima
Ferencz, Kristó Nagy István, Szeder János vettek részt.
Ez ügygyei érdemileg vezérczikkúnk foglalkozik.
Itt csak Szeder János felszólalását, és a Sima Ferencz indítványát emeljük ki.
Szeder János elismerte, .hogy Mikecz viselkedése a legszigorúbb megtorlást is indokolttá tenné;
de hát ebből az ő — sokszor nagyon sajátságos
logikájával — azt a következtetést vonta le, hogy
engedje a város Mikeczet büntetlenül futni, mert
hát ez az engedetlen tisztviselő — szentesi benszülött.
A közgyűlés azonban — Sima Ferencz behatóan megokolt indítványára — arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a tisztviselő benszűlött volta még
nem elég ok az elnézésre, — s elhatározta, hogy
a közigazgatási bizottság határozatát megfölebbezi;
• ha az, mint elkésett, visszautasittatnék, az ellen
ismét felebbezéssel ól; hogy igy az ügy mégis eljusson a belügyminiszter elé. Egyúttal kimondta a
közgyűlés, hogy Tasnádi Antal polgármester ellen,
azért, mivel a közigazgatási bizottság hatarozatat,
annak idejében, a képviselőtestület intézkedése alól
elvonta, s igy lehetetlenné tette, hogy az, a szabályszerű felebbezósi határidőn belől, megapellalhato
legyen — a fegyelmi eljárást, a felfüggesztesnek ezen
esetre is kiterjesztésével, elrendeli.
Heves vitát idézett elő még az árvaszóknek a
leltározási dijak szabályozasa tárgyaban beadott jelentése; mely arra irányult, hogy a képviselőtestület az aljegyzőknek ez ügyre vonatkozó kerelmet partolólag terjessze a törvényhatóság ele. A közgyűlés
azonban e javaslatot — 3 szó többséggé! — nem
fogadta el.
Ezzel az első napi közgyűlés véget ért.

A közönség köréből.
(£ rovatban közlöttekert nem Tállal felelősseget a Szerk.j

Válasz Váradi Imre és Hajós János

uraknak.

A Szentesi Lap f. évi deczember hó 18-ik számának a közönség köréből czimü rovatában, hozzám
intézett nyílt kérdésükre, értósűkre hozom, hogy
mindkót ügyben a vizsgalat a polgármesteri hivatalnál folyamatba tétetett.
Szentes, 1892. deczember 19.
Nyiry

Gyula,

tanácsnok, községi biró.

Helyi és vegyes hirek.
— V á r o s i k ö z g y ű l é s . A folyó hó 19-ón
kezdődött városi közgyűlés az első napon csak a
tárgysorozat 21-ik pontjáig bírt elhatolni. Hátra van
még 79 tárgy. Tehát előreláthatólag még pár napig
eltart a közgyűlés.
— I r á n y i D á n i e l síremléke. A függetlenségi és 48-as part nevében Just Gyula, Hentaller
Lajos, Horváth Ádám ós Pazmandi Denes orsz kép
viselők felhívást bocsátottak ki, melyben adakozásra
szóhtják fel a közönséget Irányi Dánielnek, a függetlenségi ós 48-as part érdemekben elhalt elnökének és vezérének siremleke javára. .Ez a siremlek
— mondja a felhívás — annal megfelelőbb lesz az
6 egesz eletének, egész élete minden gondolatanak,
mentől több tisztelőjének fillérjeiből létesül/ A síremlékre szánt adományok lapunk kiadóhivatalába,
vagy pedig az Országos központi takarékpénztárhoz
Budapest, IV. Deák Ferencz-utcz 7. sz. küldendők.

— Halálozás. Varga Adám, a város egyik
— A m i l l i o m o s regénye* A hatvanas
legöregebb, tiszteletreméltó polgára, f. hó 16 án, években egy dúsgazdag ember, aki nős és két gyeréletének 89-ik évében elhunyt A boldogultnak teme- mek atyja volt, eltűnt Vlacsáról. Nemsokára eltünóse
tése — kiben Varga Béniámin elvtársunk ós városunk után híre futott, hogy egy szép, fiatal vlacsai leány
előkelő iparosainak egyike, édesatyját siratja — f. Amerikába vándorolt s azóta hírét sem hallották.
hó 18-án, vasárnap ment végbe, nagyszámú közön- A dúsgazdag ember családja mindent elkövetett,
ség részvétele mellett. A derék aggastyán élete utolsó hogy az eltűnt családfő hollétét kipuhatolja« A nyoórájáig az ellenzéknek tántorithatlan híve maradt; s mozások azonban eredményre nem vezettek s a
ma már Szentesen az egyetlen követválasztó volt, bíróság a vagyonos telkest holttá nyilvánította. Neje
ki, mint egykori nemes ember, régi jog alapján időközben elhalt s a szép vagyon a két fiu gyergyakorolta szavazati jogát. Áldás és béke legyen mekre szállott. A fiukat még mindig nem tudta
porai fölött; a gyászoló család méltó fájdalmát megnyugtatni édes atyjuk rejtélyes eltűnése s titokpedig enyhítse barátainak és tisztelőinek őszinte és ban puhatolództak. Tavaly, Amerikából visszatért
mély részvéte.
utasok azt beszélték, hogy a 30 óv előtt eltűnt mil— A k o m p közlekedés a Tiszán a mai liomost Clevelandban látták. A fiuk egyike nyomban
útnak indult apjuk felkeresésére. Hosszas fáradsag
napon végre csakugyan megnyílt.
után végre sikerült a bolttá nyilvánított apát felta— ö n g y i l k o s s á g . Simon József, 18 éves lálni. A talalkozás szivetrazó ós megható volt A
cseléd, f. ho 18-an felakasztotta magat. Gazdaja, most már ősz apa csak annyit mondott fiának:
Józsa Lajos állítása szerint jóravaló ós józan életű ,Ne stakgassatok fel újra a régi sebet! Vagyont
fiu volt a szerencsétlen, s igy szomorú tettét meg- hagytam reátok, nem nélkülöztetek soha s minden
magyarázni nem tudják.
lépeseteket tudtam. Hagyjatok magamra*. A 30 óv
— Az i s k o l a mulasztók e l l e n szigorú előtt eltűnt milliomos az Amerikába kivándorolt szép,
rendszabályokat állapított meg a közigazgatási bizott- fiatal leanynyal családot alapított, A szép leányt,
ság. Továbbá részletes utasításokat adott a járási ki szegeny volt, szülei egy vagyonos emberhez akartisztviselőknek, hogy kö/egészógi és köztisztasági ták terjhez adni, azonban a leány hü maradt régi
szempontból mikóp gyakorolják a felügyeletet az kedvesehez s közösen hatarozták el, hogy Amerikaiskolák fölött A szorgalmi idő is, a vármegye összes ba szöknek, hol akadalytalanul össze is kelhettek
iskoláiban, együntetűvó tétetett.
egymassal.
— Csángók a miniszterelnöknél. Sze— Óvodák a vármegyében. A kisded
óvásról szóló törvény végrehajtását erelyesen szor- gény csangóknak mindig panaszuk van. Az edes
galmazza a tanfelügyelő. A községek részéről azon- hazaban, amelyert odahagytak Bukovinát, nagy raban a végrehajtás iránt nem mutatkozik a kellő buz- gaszkodásukért cserebe az intéző körök részéről
góság; sőt némelyik község állást is foglal a tör- csak közönynyel és sok esetben visszaélésekkel tavény rendelkezése ellen. Így például Derekegyhaza lalkoztak. Ma az aldunai székely magyar telepek
felebbezett a kisdedóvó felállítását rendelő vármegyei (Hertelenditalva, S&ndoregyhaza és Szókelykeve) egy
határozat ellen. Csongrád pedig azt vitatja, hogy ott küldöttsége járt fenn a miniszterelnöknél, elpanaa szükségletet egy óvoda is kielégíti, melyet már fel- szolván neki különféle sérelmeiket és atnyujtva egy
állított. De a megye még egy másik óvodának lé- terjedelmes memorandumot. Ugrón Gábor vezette a
tesítését követeli a községtől,; s erre annak egy évi négytagú küldöttséget, amelynek neveben Tomka
haladékot adott. Algyő és Csany községek pedig a Keroly lelkész kérte a minisztert, hogy ne feledkezkisdedóvó felállítására allami segélyt kémek; mely zék meg az ő nagy bajaikról. Wekerle miniszterelkérelmüket a közigazgatási bizottság pártolólag ter- nök megigerte a csangóknak, hogy bajukon segíteni
fog, mert ügyüket nemzeti ügynek tekinti.
jeszti a miniszter elé.
— Köszönet nyilvánítás. Mind azon
rokonok és jóbarátok, kik folyó hó 18-án feledhetlen jó atyánk temetésén meg jelentek, és részvétökkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadjak
ez uton is szívből eredő köszönetünket. — Néhai
Varga Adam családja.
— Népkör Tápén. A szomszéd kis Taperól irja levelezőnk, hogy ott is egyesületté szervezkedett a függetlenségi párt. Velkey Kálmán kantor
állott a mozgalom elén, mely egy népkör alakitasan
faradozott sikerrel. A nópkört mar meg is alakították s tagjai már is szép számmal vannak.
— M e g f a g y o t t asszony. Kisteleken, az
úgynevezett járási földeken, egy szegényesen öltözött
asszonyt talalt megfagyva az ep arra vadaszó községi orvos. A szerencsétlen asszony Kisteleken egészen
ismeretlen.

— Ki győz a jövő háborúban? Ezzel
a kérdéssel foglalkozik a Timesben egy külföldi hírneves törzstiszt ós összehasonlítva a harmasszövetsóg, valamint az egyesült Francziaorszag ós Oroszország hadi erejét, a területi viszonyokat, a csapatok
kiképzését stb., arra az eredményre jut, hogy a
jövő háborúban valószínűleg a hármasszövetség
lesz a győztes. Francziaorszagnak ós Oroszországnak
összesen nyolcz ós fél millió katonaja van, amíg a
hármasszövetségnek csak nyolcz, A hármasszövetség
Európa közepét foglaüa el a másik két fél között
és fejlettebb vasúti haiozatuk tói)tan gyorsabban
vezethetik csapataikat a fenyegetett helyekre. Francziaországnak szerencsés földrajzi fekvése van, de
csak egyfelől támadhat és itt sem teljes erejével,
mert délen Olaszorszag köti le haderejenek legnagyobb részét. Oroszország kezdetben csak a védelemre szoritkozhatik, mig a hármasszó vétség felhasználva központi poziczióját ugy Francziaorszag, mint
Oroszország fele támadhat. Ausztria-Magyarországnak hat vasúti vonala vezet Galicziába és Bukovinába ; ezek segélyével könnyen előnyumulhat Kiev
felé. Tekintetbe veve tehát a hármasszó vétség hadseregének nagyobb fegyelmezettségét, begyakorlottságát, a kitűnő vezetést, a pompás tisztikart, a raozgósitás gyorsaságat. a kedvező központi fekvést, a
jó felszerelést és a sürü vasúti halózatot, a hármasszövetség sikerrel vívhatja meg a jövő háborút.

— Jó gyermekek örüljetek I — tudjátok mi az újság?
a Jézuska a szentesi gyors vonattal megérkezett — hozott
sok szép játékot ós más csecsebecséket menjünk nézzük és
vegyünk-1 de hol!? Hoffman Jakab legolcsóbb és legnagyobb
raktárába — ugyan ott felnőttek számára is, a legszebb újévi
és karácsonyi ajándékok kaphatók, van ott, varró eszköz, album, szivar es pipaálványok, és sok más itt el nem sorolható
csecsebecsék és más tréfás játék tárgyak — Kietter kőjátékok
eredeti gyári arban — Selyem és jéger alsó ruhák fő raktára
bazar áruk 7. 14. 21-től feljebb egész ¿0 koronáig.
— Bazár. Wellisch Vilmos a Harris házban levő üzletében idény bazárt rendezett be, hol mindenféle mulattató —
hasznos — és játéktárgyak bazar árakon dus yálasztékban
kaphatók.

Szerkesztői

üzenet.

liichter Jakab urnák, a kereskedő ifjak bálrendezö bizottsági elnökének, helyben. A kőrdéses közleményről mit sem tudunk; a minek különben kegyed
maga az oka, mert a lapba szánt közlemények —
kivéve a hirdetési rovatba tartozókat — nem a
nyomdába, hanem a szerkesztőséghez küldendők.
Jövőre szíveskedjék ezt szem előtt tartani. Lapunk
különben minden közérdekű hírt készseggel közöl;
s ha a kegyed czikke ilyen volt, bizonyara akadálytalanul napvilágot látott volna. De ha csak reklámról van szó, akkor — megfontoltuk volna a dolgot.

Hirdetmény.
A szentesi izr. hitközség képviselőtestülete 31
tagjának 1893. évi január 1-től folyó 3 évre leendő
megválasztasa czéljából a nagy-gyülést 1 8 9 2 évi

deczember hó 26-ik napjának d. u. 2 órájára, a hitközség tanácstermébe ezennel összehívom,
figyelmeztetve a hitközség tagjait, hogy a cselekvő
és szenvedő választójoggal birók névsora 1892. óv
deczember hó 23-ig a hitközség jegyzői hivatalában
ki lesz függesztve s az az elleni felszólamlások ugyanezen határidőben benyújthatók.
Szentesen, 1892. évi deczember hó 17.

Dr. Schléainger

Károly,

hitközségi elnök.

— F ő á l l a m ü g y ész-kisasszony. Montana
(Amerika) allamban november 8 an újból betöltötték
a haláleset következtében megürült főallamügyeszi
állást. Az allásra három jelölt pályázott, közöttük
egy huszonnyolcz eves, szőke, kék szemű, karcsú
termetű kisasszony. A valasztas eredménye az volt,
hogy a kisasszony mindkét ellenjelöltjét legyűrte.
Azonban a kormány azt az udvariatlanságot követte
el, hogy a választast megsemmisítette, még pedig
azzal az indokolással, hogy a szép hölgy, a ki barom
hét óta boldog menyasszony, abba az érdekes, de ajánlja ujonnaa berendezett vendéglőjét, ven— Eljegyzés. Keresztes Lidikével, Keresztes hölgyeknél nem rendkívüli állapotba juthat, a mely- dégszobáit, kávéház és éttermeit, hamisittatGyörgy szép ós kedves banyával f. hó 18-án váltott ben főállamügyészi kötelességeinek nem tehetne lan saját borait, az átutazó közönség becses

jegyet Madarasj-Papp Lajos fiatal gazdálkodó.

1 Ksztmárton városi nagyvendéglo
uj bérlője 1893. január 1-től

Sipos Kálmán

eleget,

figyelmébe,

4. oldal.
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Árverési hirdetmény.
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Hirdetmény.

Kittelek község bel- és külterületén gyakorolható szesz kimérési kizárólagos jogosult-

imffinwnaaas

Hirdetmény.

A szentesi takarékpénztár alapszabályaiSzentes város részéről a helypénzsztdós házi
ság az 1893. ÓTÍ j a n u á r 1 - t ó l 1 8 9 5 .
nak
módosítása
tárgyában, folyó hó 7-ik nap kezelésére.
ÓTÍ d e c e m b e r h ó 3 1 - i g terjedő 3 évi
idő tartamra Kistelek község házánál f . é v i jára kitűzött rendkívüli közgyűlés a részvé600 frt évi fizetéssel és 600 frt biztosíték adásdeozember hó 2 6 - á n d é l e l ó t t 11 óra- nyes tagoknak kellő számbani meg nem je sal egybekötött egy felügyelő helypónmedő,
k o r nyilvános árverésen zárt ajánlatok elfo- lenése miatt megtartható nem lévén, az ujabbi
külön-külön 240 frt évi fizetéssel javadalmagadása mellett — bérbe adatni fog, melyre
zott 5 rendes helypénzszedői.
az árverezni szándékozók azon értesítéssel
heti vásárok idejére, napi bér mellett, 7 kisehivatnak meg, hogy a bérlet kikiáltási ára f. hó 2 2 - i k napjának d. e. 9 órájára gítő helypénzszedői,
3872 frt 28 kr, mely összegnek 10%-a azaz intézet hiv. helyiségébe kitüzetett.
országos vásárok idejére, szintén napibér melárverés előtt bánatpénzül alólirott községi
lett
15
kisegítő helypénzszedői állás betöltésére páMiről az intézet részvényeiéit oly hozzá
biró kezéhez lefizetendő. A fentjelzett összegű
lyázat
hirdettetik.
adással értesítem, hogy arra minél számosab
bánatpénzt tartalmazó zártajánlatok az árvePályázók f. évi decz. 20-án d. u. 5 óráig a
ban megjelenni, és igazolványaikat addig ki
rés megkezdéséig bármikor szintén a községi
tanácsteremben Nagy Imre tanácsnoknál jelentvenni
szíveskedjenek,
különben
a
megjelenők
bíróhoz nyújtandók, — vagy czimére külszámára való tekintet részül fog a kitűzött kezzenek.
dendő be.
tárgy felett határozat hozatni.
Szentes, 1892. decz. 15-én.
A később beérkezendő zártajánlatok figyeSzentesi takarékpénztár nevében.
1 —2
N a g y Imre,
lembe vétetni nem fognak.

rendkívüli közgyűlés

Tekulics Sándor, s. k.
jegyző.

tanácsnok.

Kiss Zsigmond,

Kisteleken, 1892. decz. 16.

ehiök

Sisák Lajos, s. k.
biró
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Egy diszes ebédlő szoba bútor
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eladó Hol ? megmondja a lapunk kiadó hivatala.

Karácsonyi és újévi ajándékvásárlásokra
ajánlja

RÉDLINGER

LAJOS

o
%

órás és ékszerész

o

o

az ez alkalomra kiváló dúsan felszerelt raktárát.

•0

Raktáron vannak:
ezüst zsebórák
nickel a
arany férfi
. női »
. gyűrűk
gyémánt ,
brilliant ,
arany fülbevalók
gyémánt „
brilliant „
ezüst lánczok
arany férfi láncz.

10 írttól
5
»
25
»
18
9
2.50 9
10
9
34
9
1.20 9
12
11
30
9»
2
19
20
99

feljebb
»

»
»
m
9
9
11
11
11

99

o
c
o

arany női láncok
ezüst double „
arany karékek
ezüst
„
nyakkendő tük
arany gombok
ezüst double
arany ker sztek
ezüst double
fali órák
ébresztő
Schwarcz Inga

»

i

12 frttól feljebn
3 9»
»9
13 99
99
3 11
99
1 11
99
10 11
99
2 11
»9
3 11
9»
1 99
19
2 '9
99
2. 50 „
•9
8
frttól 65 frtig

Karika gyűrűk, china ezüst és ezüst tárgyak és minden e szakba vágó
czikk, a legegyszerűbbtől a legfényesebb kivitelig.

Nagy javító műhely.
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sorsol ki. — De a „Budapest"
o
fl
o
m é g a z e g y h ó n a p o s előfizető is,
egy diszes k i á l l í t á s ú s v á l t o z a t o s
t a r t a l m ú n a p t á r t k a p egészen

minden előfizetője,

o
€
0

°

Pályázati hirdetmény.
Szentes rendezett tanácsú városnál üresedésben levő következő állásokra :
1. Egy 500 forint évi fizetéssel javadal
mázott alszámvevői állásra.
2. Egy 500 forint évi fizetéssel javadalmazott rendőr főkapitányi igtató-kiadói állásra és
3. három, egyenkint 400 forint évi fizetéssel javadalmazott írnoki állásra ezennel
pályázatot hirdetek s felhívom mind azokat,
kik ezen tiszti állások bár melyikét elnyerni
kívánják, hogy képzettségüket igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényeiket hozzám f. hó
27-ik napjának délután 5 órájáig nyújtsák be.
Megjegyzem, mikép a megválasztandó
alszámvevő köteles lesz 1000 azaz ezer forint
óvadékot letenni.
Szentes, 1892. doczember 14-én.

3E1

I N G Y E N .
A .Budapest" — mely újévben immár I7-ik évfolyamába
lép s naponkint 38 ezer példányban nyomatik, — köztudomásúlag a legkedveltebb lapja a magyar közönségnek, ami legfényesebb bizonyitóka kitűnő szerkesztésének és pontos szétküldésének. Mutatványszámok kivánatra ingyen küldetnek.
Elöfízetesi á r a ;
Egy hónapra
1 frt vagyis
2 korona.
Negyedévre
3 frt ,
6 B
Félévre
6 frt ,
12 „
Egészévre
12 frt ,
24 ,

A" előfizetősek a . B u d a p e s t " kiadóhivatalának :
B u d a p e s t IV. ker. S a r k a n t y ú s u t c z a 3.
sz. a . k ü l d e n d ő k .

Régi ezüst pánzek a legmagasabb árban beváltatnak.

|

„Jósziv" sorsjegyet

i

Teljes menyasszonyi aóánd.éls 30 írttól íelje"b"b. °

9487.—1892. Csongrádvármegye alispánjától.
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lOrQQCQ
a*ki|48-as:;függetlenségi irányú, élénk és válJ d l d o b d j íjjtozatos tartalmú s mégis olcsó politikai napilapot akar olvasni. A ,Budapest" vezérczikkeit töbnyire orsz.
képviselők írják. Tudósitasai, hírei a legfrisebbek. A napitárczán
kivül állandóan két érdekfeszítő regényt közöl egyszerre. Naponként 1—2 szép kivitelű képet hoz, melyek legtöbbnyire a
napieseményekre vonatkoznak. A főlaphoz vasárnaponkint
,Uj-Budapest* czimü humorisztikus hetimellékletet csatol, amelynek talánymegfejtői között hetenkint egy-egy

o
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Jutányos árak, gyors kiszolgálás és 2 évi jótállás mellett.

„ B U D A P E S T

Tea- Rum és Cognac raktár
Elli

v

Dietrich és G o t t s c h l i g

i2

1V3

CG

CJ>
c/>
1
ŰC
i

co
a>

D r . Csató Zsigmond,

CD

cs. és kir. udvari szállítók

i

Tea- és Rum nagykereskedők
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k i z á r ó l a g o s eladási r a k t á r a Szentesen

Szénássy

I

Ferencz

CD>

cn

a szentesi takarékpénztár házában a Kávéházzal szemben.
E r e d e t i b u d a p e s t i á r a k o n kaphatók
a legfinomabb Teák, csomagok és dobozokban 20 krtól feljebb, Rum Magyar
és Franczia Cognac, árjegyzék ingyen
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J e g y z e t : A tea, mindég zárt csomagokban vagy fém-edényekben tartandó, ho^y finom aromajat el ne veszítse. Egy áruezikk sem veszíthet annyit jóságából mint a tea, különösen,
^ ez a mát áruezikke érintkezésbe jón ; azért fűszer vagy csomagkereskedésekből kikerülő
tea, hol ilynemű üzletekben, sajt, husnemü, hering vagy más egyébb fűszerek képezik a
főczikket soha sem lehet tiszta aromájú, mert itt a tea magához vonza az ily üzletekben
észlelhető specziális illatokat.

Tea- Rum és Cognac raktár

alispán.
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gytiwajtéjáű,

