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POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY.

Megjelen hetenként háromszor :
v a s á r n a p , s z e r d á n és p é n t e k e n r e g g e l .
Egyes szám ára 5 kr.

Lajos napjára.

Főszerkesztő és kiadó-tulajdonos:

SIMA

FERENCZ.

Felelős-szerkesztő :

K0VÁT3

KÁLMÁN.

ugy Kolumbus tojása az egész. A polgármester okoskodása ugyanis a következő :
A városi árvatár tartalékalapja közei 100
ezer forint tőkéből áli. Ez nem a város pénze,
mert az árvatári kezelési költségből gyűlt
össze apránként. A város nincs is jogositva
sem a tőkéhez, sem a kamatokhoz hozzányúlni. Egyszer már ugyan próbáltuk elkérni
a tervbe vett árvaház czéljaira; de a belügyminiszter kereken elutasította a kérelmet.
A belügyminiszter számítása könnyen átlátható ; mert küszöbön van immár a közigazgatási reform; s az ugy van kontemplálva,
hogy az árvaügyek állami kezelésbe vétetnek,
a mi természetesen maga után vonja azt is,
hogy az árvatári tartalékalap is az állam
birtokába megy át.
Történt azonban időközben, hogy abelügymiiiiszteriuniban keveselni kezdték a városi
tisztviselők mostaui fizetését, és a polgármester figyelmeztetést kapott, hogy kezdeményezze a fizetések fölemelését, ő azonban
nem habozott kijelenteni, hogy ilyesmire a
város súlyos anyagi viszonyai között gondolni sem lehet, mert a lakosság vállai nem
birják el a közterhek további emelését. Hanem megkoczkáztatta azt az eszmét, hogy
engedje meg a belügyminisztérium az árvatári tartalékalap kamatjövedelmét az árvaszéki tisztviselők fizetésének fedezésére fordítani ; akkor az árvaszéknél lehetne a fizetéseket feljebb emelni.

Egyes példányok
kaphatók lapunk nyomdájában valamint Stark Nándor
és Szigethy Z. könyv- és
papirkereskedésében.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Lapunk megrendelhető :
a k i a d ó h i v a t a l b a n és l a p k i h o r d ó i n k u t j á n ,
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik.

tulajdonítanak nagyobb fontosságot, mert tavaly,
mikor Apponyi beszédet tartott Szatmáron, a megyei
függetlenségi párt lelkesen fogadta a nemzeti part
((?.) Az egyház nem parancsolta, a törvezérét, söt egyik szónokuk a nemzeti párt gyűlésen
vény nem rendelte, még is évtizedek óta minbeszédet is intézett hozzá, felajánlván a fegyverbadig tüntetőleg, hazafiúi kegyelettel üunepelte
rátságot a függetlenségi párt részéről.
De a fogadtatás külső képe igy is eléggé immeg egész Magyarország augusztus 25-ikét.
pozáns volt; a szatmáriak vendégszeretete soha,
E z e n a napon elnémult a pártviszály;
semmiféle alkalomkor nem törik. Az érkező képvisea honfiak szivét a szeretet égi malasztja, a
lőt Kótai Lajos a párt alelnöke fogadta, őszinte
hangú beszédében felemlitésre méltó különösen az a
lelkesedés lánggal égő heve árasztotta el
rész amelyben kijelentette hogy a szatmáriak, a
milliók ajkáról egyszerre szállott a buzgó foa függetlenségi párt is azt óhajtották volna, hogy
Ugrón az egyházpolitikai kérdések diadalravezetéséhász az ég f e l é : „Isten, magyarok Istene
ben vesse latba tekintélyét.
éltesd sokáig Kossuth L a j o s t ! "
Az üdvözlésre Ugrón röviden válaszolt megImádságunk hosszú időnát meghallgatásra
jegyezvén, hogy harczok után jött ide. Meg kellett
küzdenünk a hatalmasokkal — úgymond — meg
talált a menyben. É s mi hálás szivvel fogadkellett küzdenünk az erősökkel, a szemfényvesztőkkel
tuk a Mindenható kegyelmét, mely kedvezett
a politikai méregkeverőkkel, azokkal, akik a függetlenségi és 48-as párt soraiba méregbogarakat akartak
a legnagyobb magyar drága életének.
hinteni. Ugrón végül kifejezte őrömét afölött, hogy
Oh, nem szolgai tömjénezés, nem bála párt hivei megértik egymást és apróbb kérdések
ványimádás, nem üres rajongás volt az az
miatt nem felejtik el a t'őczélt
Az éljenzés után Ugrón kíséretével kocsira ült
érzés, a mit táplált ez a nemzet a szent agés behajtatott a városba, a Lévai József házához,
gastyán iránt. S nem is csupán a hála és
ahol Farkas Antal pártelnök üdvözölte.
Beszédét vasárnap délelőtt tizenegykor mondta
az elismerés. Mert nem csak a nemzeti aposel a Vigadó nagytermében, amely korán megtelt
tolt, nem csak a korszakalkotó államférliut,
érdeklődő közönséggel. Előbb ínég Farkas Antal tarnem csak a lángészt ünnepeltük ő benne,
tott rövid megnyitó beszédet, amely után Ugrón küldöttség kíséretében érkezett a terembe és mély
hanem hódoltunk neki, mint a nemzeti ha
csendben kezdett hozzá beszédéhez.
gyományok inkarnácziójának.
Hódoltunk neki,
Ugrón le^elsőbben is sajnálatát fejezte ki, hogy
mindedd g nem jöhetett választói közé, de kéri, hogy
mert az ő fenkölt alakja a függetlenség
ideálezt ne vonzalma megváltozásának tudják be, mert a
jának megtestesülése volt.
fondorkodók és konkolyhintők előidézhetnek ugyan
zavarokat, de az ő lelkét megrenditeni soha sem
S épen ez az, a mit nem bocsátottak
meg se nekünk, se neki — Bécsben. Nem
A belügyminisztérium nem idegenkedik fogják ; késői övetelének okát egészségi viszonyokban
keressék. Ő mindig az ő politikai egét szemléli, a
bocsátották meg neki még akkor sem, midőn ettől az eszmétől; de csak azon föltétel napot és a csillagokat: Magyarország függetlenségémár örökálomra hunyta le fáradt szemeit mellett volna hajlandó ahoz hozzá járulni, nek feltételeit és intézményeit. Mint ellenzéki képviha azt az összeget, a mit az árvaszéki tiszt- selőt választották meg, Ő ezért hálás mert az ellenE z az, a mi Magyarország koronás királyát
viselők fizetése révén megtakarít a közpénztár, zéki kardot soha sem fogja letenni, mig az országban
távol tartotta Magyarország megdicsőült ho- a többi tisztviselők fizetésének a javítására zavaroka' idéznek elő. Ezután hangsúlyozza, hogy
Magyarország megtévesztett és megzsibbasztott ellenlottjának ravatalától.
torditaná a város.
zéki szellemének újra magához kell térnie.
De viszont ez az, a mi még halála után
így tehát elérhető volna az, hogy a
Majd rátér az egyházpolitikai harczra. Szerinte
is elválaszthatatlanul hozzá kapcsol bennün- nélkül, miszerint a városi adó egy fillérrel is Magyarországon szükség van egyházpolitikai reformra;
első sorban az egyház és állam közti viszonyokat
ket. Eszményképünk, bálványunk, vezérünk emelkednék, a városi tisztikar fizetését né- kell rendezni, mert nem lehet engedni, hogy az allam
mileg javitani lehetne.
a maga kebelében megtűrjön oly egyházi szervezemarad ő nekünk örökre; s a nemzet milliói,
Ily értelemben szól a polgármester ja- teket, melyek visszaélnek a kapott szabadsággal.
akik nem imádkozhatnak többé életéért, levaslata. Nem kételkedünk, hogy azt a kép- Erdélyi és bihari példák mutatják, hogy némely egykiáltanak hozzá a sir mélyébe : „Dicső Atyánk, viselőtestület készségesen a magáévá teszi, ház Magyarország létét, fennállását támadja meg.
De az egyházpolitikai kérdés megoldását a kormány
nyugodjál békében; sirálmodat ne zavarja a mert hiszen nem koczkáztat vele semmit.
nem ebben az irányban vetette fel. És ő a kérdés
honfibánat, mert hiven megőriz/.ük eszméidet,
A dolog egészen világos. Vagy átengedi megítélésében nem tekinti a közvéleményt, hanem
a belügyminiszter az árvatári tartalékalap újból a nap és csillagok felé fordul, mert szerinte
mind az időknek végeiglen !"
kamatjövedelmét az árvaszéki
tisztviselőK Magyarország önállóságát csak ugy lehet megoltalfizetésének fedezésére, vagy nem engedi. H a mazni ha a nemzetnek az önkormányzatra fektetett
átengedi, akkor az átengedett összeg erejéig tervezetét az állami intézményekben és a társadalomnak önállóságra fektetett szervezését, önmaga a
terjedőJeg lesz íizetés-javitás; ha pedig nem
társadalom ált »1 megalkotott intézményekben keressüK.
A f. hó 27 -re egybehivott városi köz- engedi át, akkor maradunk a régiben.
Am t a polgárok maguk el tudnak intézni, abban az
gyűlés tárgysorozatának 5-ik pontja nagy
CP.
állam ne folyjon be, mert az államnak a magasabb
dolgot pendit m e g : a városi tisztviselők fizefeladatok körében kell mozognia.
tésének fölemeléséi.
Ezt az elvet követvén, ő nem lehetett h ve a
kötelező polgári házasságnak. Tény, hogy módját
Első tekintetre bizony visszariad ettől a
kellett nyújtani annak, hogy az állam törvényei szejavaslattól a legtöbb városatya, s kivált a
Ugrón Gábor szombaton este érkezett Szat- rint is meg lehessen kötni a polgári házasságot, de
gazdálkodó osztály, a mely már is alig tud
márra, hogy vasárnap megtartsa beszámolóját. Ugrón azt a polgárok tetszésére, lelkiismeretére kellett volna
mozogni a mindenféle adók elviselhetetlen kíséretében voltak: Hévizy János, Molnár József, bízni, hogy a régi, 900 esztendős forma, vagy az uj
súlya alatt — ijedten kapkod a zsebéhez, és Isaák Dezső országos képviselők, Förster Aurél és a fjrma mellett akarják-e megkötni a házasságot A
haragosan kiált f ö l : „ U r a m teremtőm, hát sajtó képviselői. Szatmárra este hét óra körül ért be nép értelmében vailásos érzületét képes megrenditeni,
a vonat és erre az időre a pályaudvar tele lett kö- hogy a törvény csak az állam törvényei szerint megmég se elég sok rajtunk a teher
zönséggel, nagyobbrészt némethi iparosokkal, meste- kötött házasság lesz érvényes. Ő pedig a nép vallásos
Hát elég sok biz az, s abszurdum még rekkel és a szatmári szép asszonyokkal, akik kíván- érzületére nagy súlyt fektet, mert a nép csak a vallás
kivánni is, hogy adóemelés árán segítsen a csian várták Szatmár képviselőjének megérkezését. tanaiból meriti világnézetét. Abból, hogy valaki meg
A szatmári függetlenségi párt testületileg — igen van győződve a kötelező polerár házasság formájának
város a tisztviselők mostoha helyzetén.
De nem is arról v a n itten szó, és — szép nagy számban - vonult ki a fogadtatásra, jóságáról, nem nyert senki jogot arra, hogy a polellenben teljesen hiányzottak a szatmármegyei nem- gárok saját elhatározására kényszer gyakoroltassék,
apage satanas — ne is legyen! H a n e m ugy,
zeti párt tagjai, akik minap tartott gyülésükön mon- hogy szükség nélkül törvénnyel kényszerithessenek
a mint B u r i á n L a j o s polgármester kigon- dották ki határozatilag, hogy nem vesznek részt bárkit a polgári házasság formájának igenybe védolta, készséggel adunk parolát reá. Hiszen Ugrón fogadtatásán. Ennek a határozatnak azért1 telére.

Egy életrevaló gondolat.

Ugrón Gábor beszámolója.

100. szám.
S Z E N T E S I L A P . 'í
S.oldal.
lelkes népnek
Szólt ezután a többi egyházpolitikai javaslatrólTugyan feTa csatatérre, de ott a csatatéren, készek égben ha ennek a derék jóravaló,
u
e
t
fel
nem
a vallásszabai!sagról es a zsidók reczepcziójáról. A vagyunk s z ö v e t k e z n i ,
^
.
A z öváczió a népgyüléssel még nem ért véget,
vallásszabadságot minden ember kivánhatja és a de°csak szövetségesek vagyunk, de sohasem egyeképviselőházban is vitára csak a telekezetnélküliség sültek, egybeolvadottak. Es ha az ellenzékiek között M j d ő n F í [ ó T i h a m é r késő este útra kelt, az egész
határt von az 1867-iki kiegyezés ez a határ megk előu ^
fo i yt onos
kérdésé szolgaitatott okot.
,
j
A zsidók reczepcziójáról szóló javaslatot a val- vonása nem gátol bennünket abban, hogy az utkö- *ozseg az uu./.«ui,
lásszabadsagai szóló javaslattal kapcsolatban kivánta zet terén találkozzunk s közös erővel megvívjuk a éljenzéssel vett bucsut a távozótól; kinek kocsiját
volna beterjesztetni. De ezért a javaslatot nem elle- harezot, de egyszersmind eltilt attól, hogy bármily lobogó zászlók alatt egesz kocsisor kísérte el a határig.
nezte, ezt aimal kevésbbé tehete, mert neki politi- összeolvadási hajlamok mutatkozzanak.
T. polgártársaim! Magyarország önállósága füg-'
*
*
kailag, mint törvényhozónak ember és ember között
: KlÁnnlr f'A llnn/írilóon ovi Ír rSvpfpli
. _1
Nóta alakjában is szárnyára vette már a hir a
vállasára nézve különbségét ismernie nem szabad. getlensége, anyagi létének föllendülése azt követeli,
Nem tehette ezt azért sem, mert ő az antiszemita hogy mi bajtársak egymással szemben elnézők le- péteri esetet. Uton-utfélen éneklik ezeket a nótááramlatok idejen hevesen küzdött az antiszemitizmus gyünk, ne azt keressük, a mi bennünket egymástól kat; melyek közül egy a következőleg szól:
ellen. Sőt Czegléden megtörtént vele az, hogy ugya- elválaszt, hanem azt a mi bennünket egyesit.
Sima Ferencz elküldötte ügyészét,
Mert csak igy nézhetünk egy szebb jövő elé, ha
naz a telbujtatott nép, mely most a kötelező polgári
írja össze Puszta-Péteri népét,
együtt
törekszünk
valamennyiünk
óhaja
felé
;
mely
hazassag híve, megtamadta és ő kénytelen volt véElvisz minket a kincstári pusztára,
igy
hangzik:
„Élni
fog,
mert
élnie
kell
egy
szebb
res tővel távozni. Es természetesnek tartja, hogy
44
A hol sorra nem raknak az utczára.
(Hosszantartó
azok az urak, akik a kormányt szolgálják, akik a független, önálló Magyarországnak.
zajos
helyeslés.
Felkiáltások:
Éljen
Ugrón
Gábor.)
hatalomhoz alkalmazkodnak, akik üzleti érdekből
Isten után Simába van reményünk,
A beszédet lelkesen megéljenezték, aztán a fügmég lapjaikban is szolgálják az eltévelyedett köz
Mert jó szívvel őrködik ő fölöttünk,
véleményt, azok most öt reakczionánusnak és ult getlenségi párt tagjai siettek a kaszinóba, ahol banSzent Ur Isten segitsd őtet czéljára,
ketet rendeztek Ugrón tiszteletére. A banketten, ameramontannak nevezik.
Ég áldása kisérje az útjába.
lyen
körülbelől
150-en
vettek
részt,
az
első
felköUgrón foglalkozik ezután a közigazgatás bajaszöntőt
Farkas
Antal,
a
függetlenségi
párt
elnöke
Nagyságos ur, szépen kérjük mi magát:
ival. A miniszterek visszaélnek a hatalommal. Azt
Röndölje mög minékünk azt a pusztát,
mondjak, hogy Magyarországon csak az állami köz- mondta a királyra, utána Csomay Imre ügyvéd monÁldja mög az Isten minden lépését,
igazgatás lehet jó. Ennek az ellenkezője áll. Ott van dott felköszöntőt Ugronra. Ugrón Gábor Szatmár
Hogyha oda röndöli el hű népét.
például a pénzügyi igazgatás, ez állami, de nem is polgáraira, Förster Aurél Farkas Antalra ürítette
tekint mást, csak allami érdekeket. Majd párhuzamot poharát. Beszéltek még ezenkívül Hévizy János és
Nóvák ügyész kérleli a hat embört,
von a tó- es az alispanok között és konstatalja, hogy Isaák Dező képviselő, Kótai Lajos és mások.
Hogy csak vessék meg ők Sima Ferenczöt,
Este
az
iparoskör
rendezett
tánczmulatságot
a
az alispánok, a valasztott hivatalnokok, sokkal jobígért
nekik fut fát a mit csak tudott,
bak, mint főnökeik. Ö a valasztás híve, mert ha a képviselő tiszteletére. Ugrón Szatmárról Erdélybe
A 6 embör erre rá se hallgatott.
nép elhibazta a maga dolgát egy rossz valasztassal, utazott.
csak önmagának okozott kárt, de a kormány egy
Könyörögnek akár csak a kudusok,
rossz kinevezéssel árt az egész országnak.
De a balpárt erre rá se hallgatott,
Ugrón itten rátér a közös ügyek tárgyalására.
Ben se urnák is fázik mán a lába,
Meg egy beszámoló.
Előadja, hogy m ota szatmári képviselő, részt vett
Mert hát nagyon bemártotta a sárba !
ketszer a delegácziókban, mert akként gondolkodott,
Egy másik nótából pedigjilljon itt a követ— A fehér rabszolgák között. —
hogy itt is ellenzéki ellenőrzésre van szükség. Az ő
kező két strófa:
delegáczióbeli szereplésének idejében fordult elő MaLapunkban volt már jelezve, hogy a pusztaNagyon tudták mondani a jobbpártok,
gyarországnak az a követelése is, hogy a magyar
péteri lakosság érdekében egy küldöttség járt a told
Nem nyer nektek sohase a Simátok,
nyelv joga helyreállittassék. De a kormány ^ nem
Nem lett igaz, mert megnyeri a mit kell,
tudta a magyar nyelv jogát megvédelmezni. Es az mivelési miniszternél, Sima Ferencz országgyűlési
Nem híjába fogta a Péterit fel.
is csak nálunk történhetik meg, hogy mikor 111 ma- képviselő és dr. Fílo Tihamér ügyvéd vezetése alatt.
gyar tiszti akadémiát kérünk, akkor erre azt mondA küldöttség eljárásanak eredményéről f. hó
Nóvák ügyész azt mondta a kardba dül,
jak, hogy erre nincs szükség és ugyanekkor wiener- ¿O-án egy népgyűlésen számolt be Filó Tihamér dr.
Hogy ha Sima Péterivel jóra gyün.
neustadti akadémiat negyven helylyel szaporítják es
Dűlhet most már kardba, késbe ásóba,
ki
a
dorozsmai
beszámolóról
20-án
délután
érkezett
a hadügyminiszter felszolitja az egyéves önkéntese-j
Sima Ferencz Péterit jóvá hozza.
Petenbe.
A
vasútállomásnál
20
kocsin
mintegy
ket és a tartalékos tiszteket, hogy lépjenek be a kö<P.
zös hadseregbe.
70—80 tagból álló deputaczió varta és kisérte be a
Ezzel tehát v lágosan kommentálták, hogy még népszerű ügyvédet a községbe, ahol a falu apraja
azt sem akarjak lehetőve tenni, hogy Magyarország- nagyja egybegyűlve viharos éljenzéssel fogadta.
nak egyenlő joga legyen a közös hadseregben. VéA népgyűlést Krébecz József kántor nyitót a
gül megemlékezik a külügyminiszterről is, aki eltűri,
— (r) Tallián Béla lemondáhogy Magyarország külügyi kepviseiete nem apolja meg, megmagyarázván az összejövetel czélját. Fel sáról hoz hirt a Szegedi Napló. A közlehivasára Filó Tihamér dr. lépett az emelvényre, és
hazánk kereskedelmi érdekeit.
Majd rátér a gazdasági ügyek tárgyalására. szónoki rutinnal előadott, igazan szép és talpraesett mény szerint Tallián f. hó 15-én ismét beSzól a pénzügyminiszterről, aki lángelméjét abban beszédben részletesen beszámolt a budapesti ut ered- nyújtotta lemondását a csongrádvármegyei
csillogtaija, hogy az állam polgarait kisajtolja. Megfőispánságról, s utódjának kinevezése most
emlékezik a regaleváltsagrol, a szeszadó-törvényről, ményéről ; s felszóllitotta a lakosságot, hogy tele- már legközelebb publikálva lesz. Ugyanazon
a fogyasztási törvényről, a dohányjövedeki törvény- pülés, illetőleg örökváltság ügyének további vezetélap értesülése szerint Tallián a békési főisről, amelyeket mind rosszaknak tart Szól azután a sére egy 5 tagu végrehajtó bizottságot válasszon
pánságról is le fog mondani, mivel nem épen
valutarendezésről szóló javaslatról, amelynek előterA végrehajtó bizottság nyomban megválasztatjó viszonyban v a n a belügyminiszterrel.
jesztése óta, aranytojó tyúknak nevezik a pénzügyván, Krébecz József kántor bezárta a népgyűlést
minisztert. Hosszasan igyekszik bizony tani a valuta— (r) A gimnáziumi bizottság
csinos
zárbeszédében a rend és csend fenntartását
rendezés haszontalan voltat. Foglalkozik még a ketagjai körében megütközést kell, hogy Kriszreskedelmi szerződesekkel, amelyek olyanok, hogy erélyesen a lelkére kötvén lakostársainak.
mellettük a földmivelés nem állhat fenn. De a korFiló Tihamér beszédének tartalmát itt fölösle- tiáni István ideiglenes tanár tanszékének bemány azért tamogat kereskedelmi és ipari téren. gesnek tartjuk ismertetni, mivel az teljesen meg- töltése iránt — daczára múltkori figyelmezTamogatja azt a nagy ipart, amely meg tudja lujni
egyezett annak a közleménynek a tartalmával, me- tetésünknek — még most se történt intézkedés.
vagy fúvatni a kormány dicsőségét. Itt vannak a
A bizottság többsége Krisztiánit nem hajlandó
nagy malmok, amelyeknek meg van engedve, hogy lyet ebben a tárgyban lapunk már előzőleg hozott
De lehetetlen meg ne emlékeznünk arról a véglegesíteni, hanem egyszerűen el fogja
minden vám nélkül hozzanak buzat Romániából,
Szerbiából.
leírhatatlan hatásról, melyet a beszéd keltett. Igazán bocsátani; s ebből a czélból lépéseket tesz a
Beszédének végén kijelenti, hogy ezt az orszá- kár, hogy a főldmivelésügyi miniszter, no meg maga bizottsági ülés sürgős összehívása iránt.
got jól lehet kormányozni, ha kormányzatában az Pallavicini Sándor őrgróf is, nem volt tanuja ennek
(r.) — Az I-ső 48-as kör tisztigazságérzet, a tisztesség és a jogrend szeretete ural a valóban melyen megható jelenetnek.
ujitó
közgyűlése — mely eddig az
kodik. A zsarnok, az igaztalan nálunk a kormány,
Mikor Filó a miniszterhez intézett beszédét vá- elnök akadályoztatása miatt húzódott el —
mely nem igyekszik megoldani a nemzetiségi kérdést, mely a nemzet tekintélyét nem növeli, amely zolván, találó vonásokkal ecsetelte azt a szomorú valószínűleg szept. 3-án lesz.
a magyar nép köze üszköt dobott. Az egyházpoliti- helyzetet, amelyben a Pallavicini uradalom fehér
— V á r o s i k ö z g y ű l é s lesz folyó évi auguszkai harezon tulvagyunk, nyissa ki mindenki a sze- rabszolgái sinlődnek; mikor lefestette azt a barba- tus hó 27-én, melynek tárgysorozata a következő:
mét és ne engedje a felekezeti viszály megállandórizmust, a melyet Nóvák József uradalmi ügyész
1. A városi rendőrség újraszervezése ügyében
sitását.
Beszédét a következő lendületes szavakkal fe- tanúsított néhány péteri polgárral, s azoknak ártat kelt 65801/1894. számú belügyminiszteri határozat.
lan családjával szemben, — akkor kitört e méltat
2. A város közönsége javára szedendő kövezetjezi be:
Én harezot hirdetek a kormány ellen, harezot lanul sanyargatott szegény emberek kebléből a zoko- vámra vonatkozó tanácsi előterjesztések.
kimélet nélkül, mert a kik rosszul, szem fény vésztőén gás, sirt az egész nép, s valóban köböl kellett volna
3. Hivatal-vesztéssel büntetett Csúcs János közfecsérlik el az ország idejét, erejét, azoktól nem vár- lenni annak a szívnek, amely érzéketlenül maradt ség birósági fogalmazó fegyelmi ügyében a városi
hatunk egyebet, minthogy elkeseredést keltsenek nem volna ennél a drámai jelenetnél.
tanács előterjesztése.
zetünk körében. Harezot hirdetek, de összetartásra
Mikor pedig elmondta a szónok, hogy meny
4. Burián Lajos polgármester és Sima Ferencz
kérem fel önöket, mert sokkal nagyobb összetartásra
van szükségünk mint valaha! Mert a mig a magyar nyíre meghatotta az eset a minisztert, s hogy az képviselő jelentése, a városi gimnázium államosítása
embert erőszakkal akarják elnyomni, addig azt so- mily biztatószóval bocsátotta el a küldöttséget, ak ügyében, a Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi
hasem féltem, de m dőn sima, inazos szavakkal igye- kor felviharzott az éljenriadal, férfiak, asszonyok miniszter urnái előterjesztett kérelem eredményéről.
keznek őt elcsábítani, léprevinni, lábáról levenni,
ujjongásba törtek ki, s minden oldalról csak ezt
5. A városi tisztikar fizetésének rendezésére voakkor nem tudom eléggé hangosan hirdetni, hogy a
ki ilyet tesz, az minden szavával, Ígéretével, széde- szót hallottuk: „az Isten áldja meg azt a jó ke- natkozó polgármesteri előterjesztés és szakosztályi
legni, csalni akar. (Helyeslés.) A jövendő küzdelem gyelmes urat, minden lépésében !"
javaslat.
ben arra törekszem, hogy a függetlenségi és 48-as
A ki végig nézte ezt a szép jelenetet; a ki
6. Városi ovoda létesítésére vonatkozó tanácsi
párt legyen a tömörülésnek központja, mely az el- látta az örömmámort, a lelkesedést; hallotta a reelőterjesztések.
lenzéki támadást és mozgalmat az országban vezeti,
ménységnek, a bizalomnak, a hálálkodásnak folyton
7. Vecseri Lajos és nejétől megvett ház adásez a legszebb feladat e körül kell csoportosulni, és
mi, a kik az országgyűlésre vagyunk küldve az el- megujuló kitöréseit, annak keble túláradt a részvét vételi szerződésének jóváhagyása.
lenzéket képviselni és a harezot folytatni, mindenki- érzelmeitől, s önkénytelenül is fel kellett kiáltania,
Időközileg netalán beérkezendő ügyek.
vel szívesen megyünk az ütközetbe. Külön vonulunk hogy: anem volna igazság sem a földön, sem az
Jegyzőkönyv hitelesítésre küldöttség kinevezése

H e l y i és vegyes hirek.
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— A k u r c z á u t u l i á r t é z i k u t . Csak nem
régiben irtuk, hogy a ligetben az ártézi kut furásának befejezése immár minden órában várható Azóta
a munka teljes befejezést nyert, mert a vállalkozó
oly mélyre haladt a fúrással, hogy a perczenként
kijövő vízmennyiség nemcsak megüti a kikötött 103
litert, de azt jóval is felülhaladja. Az uj kut minden
perczben 146 liter vízmennyiséget ad. Tegnap már
a felállított bódé lebontása jó előre haladt, ugy hogy
a vasúti indóház közelében is, vagy ma, vagy holnap
megkezdhetik már az építkezést ennek anyagaiból
arra nézve, hogy a vállalkozó ezt a kutat is megfúrhassa, a mi ha szinte ily hamar kész lesz, mint
a ligeti ártézi kut; ugy nem lehetetlen, hogy az
őszön még a harmadik artézi kut is rendelkezésére
fog bocsáttatni a közönségnek. A ligeti ártézi kut
külömben 245 méter mély és furatási költsége csak
3675 frtba került, a mi bizony egy ártézi kut létesítésénél nagyon is csekély összeg. Lám, lám, mégis
csak olcsóbb az ellenzéki ember munkája, mint
az ,ö n z e 11 e n*-nek nevezett egyes jó pákuliczoké, de hát talán csakis ez fáj a túloldalnak
s azért hadonáz az kézzel-lábbal mindig, vala
hányszor csak hirét veszi, hogy mi egy lépéssel
előbb megyünk, nehogy az ellenzéki ember is alkothasson valamit. A világos tények után azonban,
csakis a járatlanokat foghatják megtéveszteni ők,
mert az ellenzékieket mindig lelkesíteni fogja az a
tudat, hogy őt az Ég alkotni, ellenfeleit pedig, munkálkodásainkra irigykedni teremtette.

litást és a tárgyak szemlélésébe elmerülve, nem vette Ugyancsak kötelesek ujraoltási bizonyítványt felészre, hogy az ajtókat a déli szünetre már bezárták, mutatni
ho
W a kiállítás rendezősége sem vette észre,
Minden tanuló első felvételre személyesen, szüÍJffi
várták a püspököt otthon ebédre, pedig vendége is lői, vagy gyámja, vagy ezek megbízottjai kíséretévolt és már nagyon aggódtak az elmaradás miatt. ben tartozik az igazgatóságnál jelentkezni.
E végett — délután 2 óra tájban — követet külA magántanulók bejegyzése szintén a fentjeldöttek hazulról a hiányzó családfő keresésére. A kül- zett napokon történik.
dött is zárva találta a kiállítást, azonban jól halAzon tanulók, kik bármely rendkívüli tárgyra
otta a nagy zörgést, melylyel a véletlenül bezártl
beiratkoznak,
kötelesek azt az év végéig tanulni.
püspök igyekezett magáról minél erősebb életjelt
A javitómagán- és felvételi-vizsgálatok aug.
adni. Ugy szabadult aztán ki az ősz egyházfő d. u.
2 órakor a tanszerek tömkelegéből, a melyek között hó 30. és 31-ik napjain fognak megtartatni.
csak két tárgy hiányzott: egy kis jó ebéd az önkénA felvételnél fizetendő 50 kr. beiratási dij;
telen fogoly szániára és kimerítő utmutatás arra melyet minden újonnan belépő tanulónak meg kell
nézve, hogy miként kell a kiállításon ilyen kiváló
fizetni ; ifjúsági könyvtári dij 50 kr; továbbá a bevendégeket fogadni és kalauzolni 1
— C s i z m a d i a a m b i c z i ó . Nagy hire volt írás alkalmával lefizetendő az évi tandíj első fele.
Az egész évi tandíj az algimnáziumban helyTurkevén Mlehóczki Györgynek. Idegen földről származott be Turkevére, a hol az elnyomatás idején beliekre nézve 12 frt, vidékiekre nézve 15 frt; a főolyan sarkantyús csizmákat készített a kunsági urak- gimnáziumban helybeliek és vidékiekre egyaránt
nak, hogy a Bezirksbeamterek őt rebellis külsejü 24 forint.
csizmák készítése miatt hosszú időig rovásra vették.
A tanítás szeptember 4-én veszi kezdetét.
Mlehóczki átkozott rossz magyarsággal szokott kiSzentesen, 1894. augusztus hó 23-án.
kelni a nímet ellen s hogy rebellis érzelmeit bebizonyítsa, meghagyta a fiának, hogy semmi más ne
A főgimnázium
igazgatósága.
legyen, mint olyan csizmadia, mint ő volt, olyan
csizmákat keszitsen mint ő s ugy verje fel rájuk a
sarkantyút, hogy ha bokáznak, m ndig azt csengje:
A közönség köréből.
.hanem azért dongó . . . " Mlehóczki meghalt, a
íia örökébe lépett. Ez a lia a mult héten valami
^E rovatban közlöttekórt oeui vállal felelősséget a Szerk.)
családi ügy feletti elkeseredésében felakasztotta maNyilvános
figyelmeztetés.
gát. Azóta Turkevén megcsappant a ránczos ropogós csizmák száma.
Már több ízben tapasztaltam, hogy a Kass-féle
— A s e l m e c z i c s e l é d l e á n y o k szeren- vendéglőben a pinczér élvezhetetlen kenyeret szolcséje. Selmeczen nagy a cselédhiány. Elnyeli a lá- gáltat ki a vendégeknek. Most szerdán este is meg— C s a t o r n a é p í t é s . A Kossuth-utczában nyokat a dohánygyár és a szövőgyár. De a legtöbb történt velem, hogy abban az üzletben a vacsoráa járdák kiszélesítése és a csatornák építése immár Budapestre zarándokol, a vidéki emberek Mekkajába. hoz melegített pékkenyeret kaptam, a mely azonkezdetét vette. Tudvalevő, hogy már jóval előbb el- S ezek közül a lányok közül alig ogy-kettő tér vissza, felül még piszokkal is tele volt.
Hát talán Szentes városában, ahol a legkitűhatározta a város azt, hogy itt a járdát egyenlete a többi talán sohasem látja meg szülőföldjét. S hogy
nőbb buza terem, annyit még is joggal megköveteljó
része
nem
jár
ott
rosszul,
nem
egy
eset
bizosen feltölteti, 3 méterre kiszélesíti és mellette fedett
nyítja. Igy tudomásunk van róla, hogy ilyen sze- het a közönség, hogy egészséges, jó házi kenyeret
csatornát is csináltat. Ezt a dolgot most már meg is génysorsu tót leány egy idegen állam konzulának adjanak neki, és gondot fordítsanak az üzlet-embevalósítja és a munkálatot szerdán megkezdette. Az'felesége lett; egy másik tanarnő, sőt egy kiváló rek a kellő tisztaságra is.
építés az idén a Mátéfifi házig fog befejezést n y e r n i , szépségű, de szegény leánynak annyira kedvezett a
Ezeket ajánlom figyelmébe a nevezett szálloda
addig tehát a járdát átlag mindenütt 40 czentimé szerencse, hogy most monogrammja föle grófi ko- pinczérének.
ronát van joga himeztetni. Nem érdektelen annak a
ter magasra tölték fel és igy építik ki újból.
Szentes, 1894. aug. 24.
csipke verő fiatal tót leány nak esete sem, akit az 1880.
Tarnóczi
László,
— B i t a n g j ó s z á g . A városi bitangakolban, orsz. nőipar-kiállitásra Vörös Ferencz, Selmeczbánya
kőmives-mester.
2 darab sertés őriztetik. A tulajdonos kellő igazolás város aljegyzője saját költségén küldött föl és tar
tott a fővárosban. Ez a leány ügyes munkájával az
mellett a rendőrkapitányság utján átveheti.
uralkodó p ir figyelmét is magára vonta és szeren— K á n i k u l a . Nem hiába, hogy még is
cséjét állapította meg a budapesti tartózkodás, mert
tart a kánikula, de délutánonként van is akkora jelenleg egy felvidéki vasút állomásfőnékének a fe- Biharmegyében, Vámosláz köszég határában,
melegünk, hogy a téli hidegekkel szívesen vegyí- lesége és — a mi a fő — derék magyar asszony 150 hoki első osztályú föld, 1200 n sz
— A m e r i k a i erély. Ohio állam polgárai, ölével számítva, egy tagban eladó. Tudakotené össze az ember egy kicsit. Csak azután valami cholera-félét ne hozzon közzénk ez a meleg, hogy megszabaduljanak sok mindenféle gazemberük- zódhatni Micskén, Biharmegyében S z i l á g y i
akkor még majd csak nyugodtan elszivleljük ezt is. től, törvényt hoztak, a mely szerint: minden tetten- Kévénél a ki levélbeli megkeresésekre is
ért visszaeső gonosztevőt, harmadszor életfogytig tartó
szives felvilágosítást nyújt.
2—3
— A z a l g y ő i e k k a s z a v á s á r l á s a . Nem börtönre Ítélnek el. A napokban került az uj törhiába két nagy város árnyékában fekszik Algyő, de vény első ízben alkalmazásra. A vádlott elősző.- rabvan is dolga elég a sok agyon boldogító (?) vigé- lási kísérletért, másodszor orgazdaságért volt bünczekkel. Alig múlik el esztendő, hogy egy vagy két tetve, most harmadszor pedig 4 tyúk ellopásáért
és csakugyan élethossziglan Ítélték el. Ugyan mit szó- II. tized 91. számú háza és nagy hegyi
vándor ügynök jót ne rántson rajtok. Baptista apos- lanának ehhez nálunk a kapczabetyárck ?
szőlője e l a d ó . — Értekezni lehet a
tolok, életbiztosító ügynökök, föidvételt közvetítő vifenti szám alatt.
i—2
géczek stb. stb. akadtak itt áldozatokra mindig ugy
Értesítés.
annyira, hogy meg fogadta az a jó nép már egyA szentesi róm. kath. egyház tanács és iskolaszer, hogy nem hisz többé sem miféle jövevénynek.
Az elmúlt héten azonban mégis lépre ment egy szék határozata alapján, értesítem a t. szülőket és
csapat ember Algyőn újból. Két vigécz jelent meg a gyámokat, hogy a szentesi róm. kath. elemi iskoGróf Teleki Józsefné őméltósága bácsközségben, a kikről az a hir ment széjjel, hogy ka- lákban az 1894—95. iskolai évre a beírások f. évi almási uradalmához tartozó alább megnevesza gyárosok. Nosza kapott is a sok szegény ember aug. 30., 31. és szept. 1-én az illető tanitó urak zett s részben épületekkel ellátott külön álló
a jó alkalmon és mintegy 160-an kaszat rendeltek által fognak eszközöltetni, szeptember 2-án reggeli birtoktestek akár egy tagban, akár parczelnálok és a rendelők .kézírást" adtak A kasza meg- 8 órakor lesz a .Veni sancte" és a rendes tanítás lázott 5 vagy 10 lánczos (1 láncz 2000 nsz.érkezett, de hogy hogy nem ? Az állomáson felej- szept. 3-án megkezdetik.
ölj részletekben eladók. Az eladás megfelő
tődött biz az sokáig. Hónapokig aludt az ügy, miEgyben értesítem arról is, hogy a beíráskor bánat - pénzzel ellátott irásos zárt ajánlat
dőn egyszer csak azon veszik magukat észre az al- minden egyes beírandó gyermek után, a tanítói nyug- után történik esetleg 5 évi törlesztésre.
győiek, hogy ők egy csinos kis összegecske erejéig dij-alapban 15 kr. az illető tanitó kezéhez lefizetendő.
Megtekintés után bővebb értesítést ad
elvannak marasztalva, mint adóssagot nem fizető
Szentes, 1894. aug. 12-én tartott egyház tanács Bács-Alwáson Magyar urad. inemberek Székesfehérváron. A jegyző a birót kezdte és iskolaszéki ülésből.
téző, hova az irásos zárt ajánlatok f. év
okolni, a biró pedig a jegyzőt. Biró uram, nagyon
Korbuly (Béla,
szeptember 25-ig benyújtandók.
egyh. tan. jző.
zokon vette hogy a jegyző őt itt muladékosságga
Bács-Almás nagy község a Szabadkavádolta és kijelentette, hogy bizony ő nem hibás;
bajai vasut-vonal mentén van, — posta és
Gimnáziumi értesités.
mert hát a .díszkaszát* nem a bírónak küldték meg
távirda helyben.
A Szentes városi főgimnáziumba az 1894 -95-ik
de a jegyzőnek. Elintézték azonban valahogy az ügyet
Eladás alá jelölt részek:
és a Székesfehérvárra átrándult algyőiek, azzal tér- iskolai évre a beiratások szeptember 1., 2. és 3-án
tek vissza, hogy biz ő nekik nem gyárosokkal, de reggel 9 órától 12-ig, d. u. 3 órától 5-ig az igazga- Szabadkai határban 205 láncz 1371 nsz.-öl
16
„
825
„
újból, csakis vigéczekkel volt dolguk. Nagyon jól tósági irodában eszközöltetnek.
»
r>
Az első osztályba törvényszerűen csak a 9 évet Kelebiai
tenné az elöljáróság, ha az ilyen ügynököknek
12
,
1400
,
nem engedné meg, hogy házaljanak ; mert ma is betöltött tanulók vétetnek föl; 12 évesnél idősebb
fekete szántó föld.
14 családnak majdnem az összes vagyona esett már tanuló felvétele fölött a tanári testület határoz.
Kunbajai határban
764
609
áldozatul az ilyenféle individiumokbani hívésnek.
Az ismeretek mértékére nézve megkívántatik,
12
128
Valamit tehát ott, mégis csak tenni kell; mert Algyő hogy a tanuló a népiskola IV-ik osztályának tan613
29
is Magyarországban van.
anyagában kellő jártassággal bírjon; ezen ismereteit
829
3
—~ K i s i T * Á r o n * " p ü s p ö k ö t - b e z á r t á k , vagy nyilvános népiskolai bizonyitványnyal vagy en704
Almási
104
Kiss Áront, az érdemes ev. ref. püspököt tegnap- n e k hiányában, külön felveteli vizsgalattal kell igahomok, szántó, legelő és kaszálló.
1—3
előtt tréfás baleset érte a debreczeni tanszerkiálli- zolnia. A felvetelt kívánók korukat keresztlevéllel
táson. A püspök ugyanis délben meglátogatta a kiítl- illetőleg születési bizonyitványnyal kötelesek igazolni.

Hirdetmény

Kunos Imrének

Föld birtok eladás.

SZENTESI LAP.

4. oldal.
8274. alisp./l 894.

Csongrádvármegye alispánjától.

A „Belvárosi bank- és váltó-üzlet"
HECHT SAMU,

Pályázati hirdetmény.

Budapest, Kossuth Lajos utcza 13.

Szentes rendezett tanácsú városnál üre- Sorsjegyeket, arany és ezüst pénzeket
sedésben levő s évi 500 frt fizetéssel java- a h i v a t a l o s
árfolyamlap
szerint
dalmazott község birói fogalmazói állásra
vesz és elad.
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom mind- Értékpapírokra csekély kamat mellett
azokat, kik ezen tiszti állást elnyerni kívánkölcsönöz.
ják, hogy képesítettségüket és erkölcsi ma- Tőzsdei megbízásokat
kötésenként
gaviseletüket igazoló okmányokkal kellően
300 frt fedezett mellett elfogad.
felszerelt kérvényeiket f. évi szeptember hó Törlesztése» kölcsönt ad birtokokra.
k r . évi dijért
sorsolási
5-ik napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújt- 1 f r t 5 0
l a p o t küld.
sák be.
Igényvéliek minden húzáshoz kaphatók.
Szentes, 1894. augusztus hó 20-án.

Dr. Csató Zsigmond,
1—3
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„Belvárosi bank- (s váltó-üzlet"

Hecht Samu.

alispán.

ioo. szám.

A cholera veszély
idején mindenkinek tudni kell, mi a cholera lényege
és mi az ellenszere ; ha tudja azt, hogy van a chol e r a e l l e n v é d e l e m és hogy bizonyos fokig józan,
előrelátó magatartas által a megbetegedés ellen óva
van, ebből megnyugvást meríthet.
Különösen ügyelni kell az e m é s z t é s i zavar o k r a , szorulásra és különösen a hazroenésre. A z
egészséges e m é s z t é s elérhető rendes életmód
által; kerülni M l a nehezen emészthető eledeleket
és minden, a mi az emésztésre károsan hatna, a
gyomor meghütését; általában óvakodni kell a meghűléstől. Az egészséges emésztést nagyban elősegíti
B r a d y L . gyógyszerésznek „ M á r i a c z e l l i gyon t o r c s e p p j e ' A máriaczelli gyomorcseppek emésztési zavaroknál mindenkor használnak és évek óta
egyikét képezik a legkedveltebb házi szereknek, melyet rögtöni megbetegedés esetében használhatunk.
Minden gyógytárban kapható ( B r a d y L . aláí r á s á v a l ) használati utasítással együtt 40 és 70 kros
üvegekben.
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LISZT-RAKTÁR!!!

SIMA FERENCZ és TÁRSA
GŐZMALMÁNÁL

NAGY LISZT-RAKTÁR RENDEZTETETT BE,

HOL FINOM ÉS

MINDIG

BÁRMILY

MENNYISÉGBEN

á l E G Ö l ^ S Ó H ARON
K A P H A T Ó .
Szentes, 1894. aug. 10.

SIMA FERENCZ ÉS TÁRSA.
Swrtee, 1894 ííyamtt»" S Í I M Ferenc* wrangtáján
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