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Megjelenik hétenként 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 

a kora reggeli órákban. 

Aknamunka. 
A minap, mikor az iparosok magatar-

tásában egész váratlanul beállott az a for-
dulat, mely az ipartestületi elnök és elöljá-
róság választásánál markáns módon jutott 
kifejezésre, a bukott párt reánk zuditotta 
epéjét, s fogcsikorgatva szidalmazott és vá-
dolt bennünket, hogy a k n a m u n k á t vé-
geztünk. Még Balázsovits Norbert ur is mél-
tóztatott bennünket egy mérges föruedvény-
ben jupiteri haragjának menyköveivei fejbe 
tisztelni. 

Nem tagadjuk, hogy a megelégedés mo-
solyával hallgattuk a szitkozódást, mert ab-
ból azt következtettük, hogy az iparosok gon-
dolkodásában csakugyan lényeges fordulat-
nak kellett beállani, s a tisztelt pákuliczok-
nak csakugyan ég a házuk, azért keresik a 
gyujtogatót. Különben pedig nyugodt öntu-
dattal utasítottuk el magunktól az alattomos 
izgatás vádját, mert maguk az iparosok le 
hetnek a tanúink — s e részben ismételten 
merünk reájuk hivatkozni — hogy mozgal-
mukba sem közvetve, sem közvetlenül be 
nem folytunk, s amit tettek, azt a saját kez-
deményezésükből s bizonyára a saját jól 
felfogott érdekükből tették. Mi csak utólago-
san értesültünk az örvendetes eseményről. 

Hogy ezt most újból fölemiitjük, arra 
az szolgáltatott alkalmat, hogy értesülésünk 
szerint épen a tisztelt pákuliczpárt és külö-
nösen Balázsovits Norbert esett abba a bűnbe, 
amelylyel bennünket alaptalanul vádolt; tud-
niillik épen ők folytatnak a k n a m u n k á t , 
hogy megtévesszék és ismét a pakuliczpoli-
tika taposó malmába édesgessék az iparo-
sokat. 

Balázsovits Norbert ugyanis csütörtökön 
délután a saját lakásán bizalmas értekezletre 
gyűjtötte össze az iparosok egyrészét, hogy 
megbeszélje velük, mikép lehetne az eltévedt 
nyájat újra visszaterelni? 

Értesülésünk szerint a czél az, hogy 
Soós Ferenczet ismét a nyakába varrják az 
ipartestületnek. Ha pedig ez a manőver nem 
sikerül, akkor a Berezeli Dániel vagy a Tán-
ezos Lajos jelöltségével próbálnak szerencsét. 

Nem akarjuk mi a nevezett aspiránsok 
személyét bántani, azért nem is foglalkozunk 
velük. Az iparosok bizonyára megtudják 
Ítélni, hogy rátermettség és intelligenczia te-
kintetében Soós Ferencz, Tánczos Lajos és 
Berezeli Dániel, mint ipartestü eti elnökjelöl-
tek, kiállják é az összehasonlítást Kanász 
Nagy Antallal ? Ez a kérdés kizárólag az 
iparosokra tartozik. 

De arra rá kell mu atnunk, hogy ha 
igaz lenne az, amit Balázsovits Norberték 
hangsúlyoznak, hogy ők nem keresik a párt-
politikai szempoL tokát és eszük ágában 
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sincs az ipartestületi elnököt a hívogató csíz 
szere in , fölhasználni, akkor ugyan hogy 
esik , hogy jelöltjeiket csupán a kipróbált pá-
kulitzok soraiban keresik ? Hát nincs az iparo-
sok közöti elnöknek való ember, épen csak 
pákulicz? És ha csakugyan őszintén távol 
akarják tartani az ipartestülettől a pártpoli-
kát, akkor miért irtóznak Kanász Nagy An-
tói, akinek képességét maguk se merik két-
ségbe vonni, s aki a helyi pártok közül szo-
rosan véve egyikhez sem tartozik, de ha 
csatlakozik is valamelyikhez, van benne any-
nyi önállóság, hogy soha se vállalkozik az 
apportirozásra, hanem megőrzi egyéni méltó-
ságát és függetlenségét, s magatartását lelki-
ismeretéhez és meggyőződéséhez szabja, amint 
illik önérzetes fériiuhoz, akit képmutató le-
ereszkedéssel és hazug nyájaskodással meg-
vesztegetni nem lehet. 

S miért van az, hogy Balázsovits Nor-
berték kerülik a napfényt, nem mernek nyil-
vánosan tanácskozni, hanem elbújnak és ti-
tokban sugnak-bugnak, mint valami össze-
esküvők ? 

Vajon nem joggal nevezhetjük-e ezt az 
eljárást — a k n a m u n k á n a k ? 

S végre tulajdonképeu miköze Balazso-
vits Norbertnek ahoz, hogy kit válasszanak 
az iparosok elnöknek ? Iparos ő ? Avagy ura 
és fejedelme az iparosoknak, aki ítél eleve-
nek és holtak fölött, és diktátori hatalommal 
rájuk paraucsolhat, hogy ugy tánczoljanak 
amint Ő fújja a — vármegyeházától kapott 
kotta szerint? 

Hisszük, sőt meg vagyunk győződve, 
hogy az iparosok önérzete véget vet ennek 
a játéknak, mely nem méltó szabad fér-
fiakhoz. 

űrömmel hallottuk, hogy az iparosok 
közül azok, akik a maguk lábán akarnak 
járni, nem hajtják fejüket a Balázsovits 
Norbert ur igájába, s akármit határozott is 
csütörtökön a titkos konferenczia, állhatato-
san megmaradnak a Kanász Nagy Antal e-
löltsége mellett; s nem lévén titkolnivalójuk, 
a választás ügyében legközelebb nyilvános 
értekezletet fognak tartani. 

Csak helyeselhetjük ezt a férfias elhatá-
rozást, mely a legméltóbb felelet a pákuli-
ezok — a k n a m u n k á j á r a . 

Városi közgyűlések. 
Folyó hó 9-én kétféle közgyűlése is volt a vá-

rosi képviselőtestületnek. Egyik az a l a k u l ó köz-
g y ű l é s , amely dr. Gsató Zsigmond alispán, a má-
sik pedig r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s , amily Bu 
rián Lajos polgármester elnöklete alatt folyt le. 

Dr. Gsató Zsigmond alispán az alakuló köz-
gyűlést megnyitván, melegen üdvözli az uj képvi-
selőtestületet, s azon reményének ád kifejezést, hogy 
a képviselő testület, mint a múltban tette, ugy a 

következő cziklusban i s híven, lelkiismereteaen és 
közmegelégedésre teljesiti föladatát, s valamint a 
múltban önzetlenül szolgálta a közérdeket és mun-
kálkodott a város kulturális és közgazdaaági előha-
ladasán, ugy a jövőben i s mindent elkövet, hogy 
nemcsak a város, hanem az egyes polgárok jólétét 
is elmozdítsa. — Jelenti ezután, hogy a márczius 
16-án megtartott képviselőválasztás ellen, törvényes 
határidőben, sem panasz, sem kifogás be nem ada-
tott, s igy a választás jogerős. Fölolvastatja először 
a virilis, azután a választott képviselők névsorát, 
azt végleg megállapítottnak, s a képviselő testületet 
törvényesen megalakultnak kijelenti. 

Ezzel az alispán funkeziója véget ért volna. 
De a tisztelt alispán ur közmeglepetésre jónak látta 
a saját hatásköret kiterjesztem, s azzal a váratlan 
kijelentéssel állott elő, hogy elrendeli a szakosztá-
lyok és állandó bizottságok megalakitáaát is. A sza-
vazást azonban nem varja be, hanem megbízza a 
polgármestert, hogy az eredményt hirdesae ki. 

Fölállott erre Sima Ferencz és rövideu kifej-
tette, hogy a szakosztályok és bizottságok megvá-
lasztása a képviselő testület belső hazi ügye, amelyre 
a törvény a felsőbb hatóságnak semmi ingerencziát 
ntm biztosit. Keri tehát az alispánt, hogy ebbe a 
dologba ne avatkozzék, annyival inkább mivel az 
alispáni hatáskörnek ilyen önkényes kitágítására ed-
dig soha még csak kiserlet sem tétetett. 

Csató alispán indulatosan kijelenti, hogy az 
eddig gyakorlattal ö nem törődik; nézete szerint a 
képviselő testület alakulásához tartozik a szakosztá-
lyok es bizottságok választasa is; ő tehát ezt min-
denesetre keresztül viszi. Minthogy azonban caak-
ugyan a fenáltó gyakorlat meg változta táaáról van 
szó, s a képviselő testület erre nem volt elkészülve, 
— annálfogva a közgyűlés kívánatára hajlandó a 
szakosztályok és bizottságok választását egy máaik 
közgyűlésre halasztani. 

Sima Ferenc csodálkozik azon, hogy egészen 
tárgyilagos tölszólalása az alispánt olyan idegessé 
tette. Figyelmeztetti az alispánt, hogy az ő műkö-
dése csak a törvényben meghatározott esetekre 
terjed ki; a törvény pedig szakosztályok és bizott-
ságok választásáról nem szól. Ez a szervezési szabály 
rendeletben van statuálva, s igy végrehajtása a kép-
viselő testület autonóm jogkörébe tartozik, amelybe 
az alispán nem avatkozhat bele. Ha csupán figyel-
meztetni kívánta az alispán a közgyűlést a szakosz-
tályok és bizottságok megalakítására és a választás 
a polgármester elnöklete alatt történik, az ellen 
seinmi kifogása nincs. 

Az alispán azonban csodálatos csökönyösséggel 
ragaszkodott aboz, hogy a szóbantorgó bizottsági 
választásoknak az ő vezetése alatt kell megtörténni, 
s a polgármester csuk mint az ő megbízottja járhat 
el. Fölhívta ezután a közgyűlést, hogy szavazaiazedő 
küldöttséget válasszon. 

Sima Ferencz viszont kijelentette, hogy a kép-
viselő testület a kényszer folytán belemegy ugyan 
a bizottsági választásokba, nehogy a kisebbség rá-
oktrojáljon a többségre olyanokat, akik a képviselő 
testület bizalmát nem bírják, de szavazatszedő 
küldöttséget, minthogy az alispán erőszakoskodását 
törvénytelennek tartja, nem válaazt. 

Erre az alispán kinevezte a szavazatszedő kül-
döttség elnökéül Molecz Lajost, tagjaiul pedig dr. 
Ftló Tihamért, Pandovica Dömét, Temesváry Antalt, 
Szőke Istvánt és Bugyi Antalt, azután az ülést 
a szavazás tartamára felfüggesztette, az eredmény 
kihirdetésével a polgármestert megbízta és azzal el-
távozott. 



Most kezdőtt még csak a komikus zűrzavar. 
A szavazatszedő küldöttség nem tudta, hogy a tiz 
féle szakosztályra és bizottságra hogyan szedje be 
a szavazatokat. Egyszerre-é, vagy külön-külön f Mo-
lecz Lajos küldöttségi elnök zavaráben megkérdezte 
a közgyűlést s már szavazással akarta eldöntetni i 
kérdést, amikor előállott a polgármester és meg< 
kérdezvén a közgyűlést, határozatkép kimondta 
hogy mind a 10 szavazat lap egyszerre adandó be. 

Megtörténvén a szavazás, a kihirdetett ered-
mény szerint a szakosztályok és bizottságok a kö-
vetkezőleg alakultak meg: 

G a z d á s z a t i s z a k o s z t á l y . Szeder Já-
nos, Sima Ferencz, Sarkadi Nagy Ferencz, id. Kátai 
Pál János, Bálint József, Varga József, Rúzs Mohár 
Ferencz, Rúzs Molnár Sándor, Kálmán Mihály, 
Kálmán István, Pataki József, Vecseri István, Jószai 
Sáedor, Vajda Sándor, Lami István, Soós Ferencz, 

H á z t a r t á s i s z a k o s z t á l y . Szeder Já-
nos, Sima Ferencz, id. Kátai Pál János, Varga Jó-
zsef, Kálmán Mihály, Vajda Sándor, Lami István, 
Pintér Gyula Bálint József, Vecseri István, id. Te-
mesváry Antal, Dr. Filó Tihamér, Dr. Szánthó 
Lajos, Rúzs Molnár István, id. Bartha János, Ve-
cseri János gazdalk. 

J o g ü g y i s z a k o s z t á l y . Dr. Filó Lajos, 
Bartha János biró, Temesváry Antal, biró, Dr. Filó 
Tihamér, Dr. Szánthó Lajos, Sima Ferencz, Szeder 
János, Pintér Gyula. Dr. Lakos Imre, Idősb. Kátai 
Pál János. 

P é n z ü g y i s z a k o s z t á l y . Dr. Szánthó 
Lajos, Nyiri Sándor, Kálmán Mihály, Neufeld Her-
mán, Pintér Gyula, Idősb. Kátai Pál János, Dr. 
Filó Tihamér, Sima Ferencz, Szénássy Ferencz, 
Szeder János. 

G i m n á z i u m i b i z o t t s á g . Burián Lajos, 
Filó János, Gerőcz La os, Dr. Ulár István, Pandovics 
Döme. Dr. Filó Lajos, Bartha János biró Dr. 
Szánthó Lajos, Szeder János, S;ma Ferenc/., Pintér 
Gyula Körtvélyesi Sándor, Temesváry Antal biró, 
Kovács János, Kálmán Mihály 

SZEJVTE8I LAP 
S z e g é n y ü g y i b i z o t t s á g . Körtvélyesi 

Sándor. Vecseri Jínos, gazdáik. Bánóczy Lajos. 
Kálmán Mihály. Vflcseri István. Berényi Gergely. 
Musa Gergely. Més:áros Is'ván. Rúzs Molnár Lajos. 
Borsos Szabó Lajo«. 

K e r t é s z e t i b i z o t t s á g . id. Váradi Lajos. 
Vattay Vincze. Kálnán Mihály, ifj. Fábián Tóth 
István. Körtvélyesi Sándor. Varga Ferencz. id Te-
mesváry Antal. Birtucz János. Arady Kálmán. 
Pandovics Döme. 

Gyám ü g y i b i z o t t s á g Temesváry Antal 
biró. Bartha János biró. Dr. Filó Lajos. Dr. Szánthó 
Lajos. Dr. Filó Tihamér. Pintér Gyula. 

A viszontagságos alakuló közgyűlés után nyom-
ban megnyílt a rendkívüli közgyűlés. 

Burián Lajos polgármester előadja, hogy a 
rendkívüli közgyűlést 53 városi képviselő írásban 
kifejezett kívánságára hívta össze, hogy döntsön 
Berényi János kéményseprőnek a második kémény-
seprési kerület azonnali átadása tárgyában be-
adott kérvénye fölött. A dolog előzményeire nézve 
előterjeszti a polgáimester, hogy mikor a kémény-
sepretésről szóló szabályrendelet leérkezett, Berényi 
János kéményseprő — aki már két évvel ezelőtt 
parengedélyt kapott — folyamodott a részére ki-

jelölt második kéménysepretési kerület átadása iránt. 
E tárgyban Plesznik Antal kéményseprő jegy-

zőkönyvileg meghallgattatván, oda nyilatkozott, hogy 
a vitás kerületet csak október 1-én hajlandó Beré-
nyicek átadni. A tanács mint elsőfokú iparhatóság 
ugy határozott, hogy Berényi f. évi julius 1-én 
kezdheti meg iparának gyakorlatát. Ezen iparható-
sági végzés ellen Berényi tölebbezéssel nem élt, sőt 
beadványában kijelentette, hogy apellálni nem akar 
hanem e helyett egyszerű folyamodványban kéri a 
képviselőtestületet, hogy az iparhatósági végzést oldja 
tel és a második kéményseprési kerület azonnali át-
adásat rendelje el; ha pe ig ez a kérése nem tel-
jesíttetnék, arra az esetre kártérítési perrel fenye-

' getődzik. Megjegyzi végül a polgármester, hogy 
I s k o l a s z é k . Burián Lajos, Sima Ferencz, i Plesznik szerződését annak lejártakor nem hossza-

Dr. Filó Tihamér, Bartha János biró, Soós Ferencz i bitotta m«ig, hanem csak szóbelileg hatalmazta meg 
Körtvélyesi Sándor Dr. Szánthó Lajos, Dr Filó Pieszniket a kéményseprés további gyakorlására a 
Lajos, Varga Béniámin, Pintér Gyula, id. Temes- szabályrendelet leerkezeséig. A tanács különben ab-
váry Antal, ifj. Fábián Tóth István. Szeder János, ban a véleményben van, hogy az ügy, mint ipar-
id. Kátai Pál János, Varga Ferencz, Kovács János, j hatósagi ké.dés, nem tartozik a képviselőtestület elé. 

K ö z e g é s z s é g ü g y i b i z o 11 s á g. Magyar ! Sima Ferencz helyesli a polgármester ovatos 
József. Szeder János. Pintér Gyula. Mészáros István, eljárását, hogy Plesznikkel a szerződést nem hosz-
Vecseri János, gazdáik. L t. Ifj. Varga Imre. Bálint; szabbitotta meg. s ezáltal nyitva hagyta az utat 
József. Lami István Dr. Szánthó Lajos. Dr. Filó a módosított szabályrendeletnek konfliktus nélkül 
Tihamér. Bartha János, bíró. Temesváry Antal való végrehajtására. De annál inkább sajnálja, hogy 
biró. Idősb. Kátai Pál János. Sima Ferencz. Virágos a tanacs mint eliő f)ku iparhatóság, nem használta 
Kis Mihály. Bartucz János. föl a kedvező alkalmat a második kéménysepretési 

A SXETJTESI l A f T Á f i C X Á J A . 

A párbaj halottja. 
— Beszély. — (5) 

Irta : Sima Ferencz. 
Természetes tehát, hogy mikor Papp Boriska 

felett elhangzott az első gúnyos lenéző megjegyzés, 
minden lovagias férfi védő kart emelt számára. 

De az egyszer kritikában megnyilatkozott női 
indulat, kivált ha ennek hevét a hiúság vagy más 
sérelem fokozza, soha nem tér vissza medrébe sőt 
uj erővel tör elő és uj fegyvert emel diadaláért. 

— De nézze édesem, hiszen ki mondja, hogy 
nem szép az a szegény leány, a/, tagadhatatlan; de 
ön bizonyára nem ismeri e nő származását. 

— Hát szegény leány, s melyik valamire való 
férfi törődik ezzel, ha lelkén erőt vesz a legneme-
sebb érzés hatalma. 

— Szegény leány, furcsa, csordul tovább a 
kigyó nyelvről a méreg, hát ki veti ezt neki a sze-
mére. Hiszen én is lehetnék szegény ; de azért nem 
volna joga senkinek lenézni; mert elődeim nevét, 
sorát és sorsát latba vethetem bárkivel. 

— De hát kitörődik ma már az elődökkel ? ki-
ált föl a hölgyét védő férfiúi demokraczia. Mindenki 
legyen önmagának őse. S a szépség minden idők 
folyásán az isten egyik első kegyéül tekintetett. S 
ősiségét az istenekhez viheti vissza, az elődjeit nem 
féltheti a megszégyenítéstől. 

A nyelv azonban, mely egyszer megeredt, 
hogy mérget csordítson nem lesz legyőzve soha. s 
a szegény Papp Borosának már most lakolni kell 

azért is, mert védelmezik. E ébb szemére vetik, hogy 
apja egy postara vitt pénzes levelet elsikkasztott, s 
ezért gyilkolta meg magát. Ily származás örök folt, 
melyet semmiféle szépség nem takarhat el a jó 
erkölcs és nemesebb ösztön szeme elől. 

A védelem a vádra azt feleli, hogy igaz, hogy 
a pénzes levél elveszett; de nincs bebizonyítva, hogy 
Papp sikkasztotta volna el; mert ő tagadta. S a 
pénz annyi volt, hogy ez meg látszana özvegyén és 
gyermekein. He ez az összeg a kezükön marad, ak-
kor nem kellene nekik két kezők munkája után 
élni. — De a kézbesítőt felmentette a bíróság is s 
öngyilkosságát nem az önvád miatt hanem búskomor-
ságban követte el; mert nem tudta elviselni még a 
felmentő Ítélet után se hogy nevét ilyen gyalázatba 
keverték. 

De ha mind igaz volna is. Nem tett-e Papp 
Boriska Írásos nyilatkozatot, hogy apja vigyázatlan-
saga miatt a k ncstárnak nem leend kára; mert 
addig varr, dolgozik éjjel és nappal míg az elveszett 
10 ezer forintot össze nem keresi s a kincstárnak 
meg nem téríti. 

Hát nem örökölte-e ez a nő szépsége mellé a 
lelki nemesség kiváltságait ? 

De a kígyót nem győzöd meg. £z sziszeg s 
most már az utolsó fegyverhez nyul és azt mondja, 
hogy persze ved lmezi, mert szeretője. 

S ez persze először csak egynek, holnap tíz-
nek, s rövid időn az egész világnak szól; mert hi-
szen az üres kiváltság fonyadt bája előtt a szegény 
szépség rendszerint csak piaczi áru, mely líczi'á-
czió alá veti magát, hogy időleges becsét hervadás 
előtt értékesítse. 

Ilyen forduló pont előtt alít Papp Borcsa mi-
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kerület azonnali átadására. Plesznik Antal nem 
követelhetett volna többet, mint amennyi idő a fö-
löslegessé vált segédek elbocsátására a törvényben 
meg van állapítva, tudniillik a 14 napi felmondási 
időt. Ha már a/onban a tanács helytelenül intéz-
kedett. a jogorvoslásnak a fölebbezés lett volna az 
egyedül törvényes módja. Sajnálja, hogy Berényi 
nem élt ezzel a jogával; de minthogy ez csakugyan 
iparhatóság dolog, s ily ügyekben nem a képviselő 
testület, hanem az. alispán i második fórum, nem 
lehet mást tenni, mint a kérvény fölött napirendre 
térni. Am pedig a kártérítéssel való fenyegetést 
illeti, arra nem is tartja érdemesnek bővebben ref-
lektálni; csupán sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy 
egy vállalkozó, aki olyan szerencsés, hogy a város-
tól szép jövedelmet kap, még alig teszi be a lábát, 
már is ildomtatan hangon beszél a várossal, 

Burián Lajos polgármester pótlólag még elő-
adja, hogy a tarács méltányosságból javasolja, mi-
szerint Berényi kérvénye fölebbezésnek tekintessék, 
s másodfokú elbírálás végett, illetékesség czimén az 
alispanhoz fölterjeszt essék. 

Pintér Gyula a dolog érdemére nézve igazat 
ád ugyan Berényinek. de - sajnálatára — nem 
osztozhat a tanács azon felfogásában, hogy a kér-
vény fölebbezésnek minősíthető Mert Berényi a kér-
vényben határozottan kijelenti, hogy fölebbezni 
nem a k a r ; a képviselő testület tehát nem lehet 
császárabb a császárnál és Berényi kifejezett akará-
val szemben nem minősítheti fölebbezésnek a kér-
vényt. Ezt a minősítést az alispán se akczeptál-
hatná. Egyszerű napirendretérést tart helyesnek. 

A közgyűlés egyhangúlag kimondta, hogy ipar-
hatósági végzésről lévén szó, annak másodfokban 
való elbirálásara magát illetékesnek nem érzi, s az 
ügy fölött napirendre tér. 

Exzel a rendkívüli közgyűlés befejeztetett. 

K ö v e t v á l a s z t ó k ü g y e l u iébe . 
Közeledvén april 15-ike, már most figyel-
meztetj )k elvtársaink közül azokat kik orszá-
gos képviselő választási joggal birnak, hogy 
állami adóhátralékukat april 15 ig letizetni 
iparkodjanak, mert csak azokat veszik föl az 
országgyűlési képviselő választók lajstromába, 
akik a mult év végéig esedékes állami adó-
jukat ápril 15-ig lefizetik. 

Különös súlyt kell most fektetnünk arra, 
hogy a jogosultak közül senki se maradjon 
ki a választási lajstromból, mert az ország-
gyűlési képviselők mandátuma a jövő évben 
lejár, s a választásban csak azok vehetnek 

kor megismerkedtem vele folytatta filozófiai elmél-
kedését Andrássy. 

Jött a diákok bálja. Én is rendező voltam, 
akkor még a báli meghívások a régi lakodalmi 
meghívók rendszerén mentek. 

Nem nyomattunk drága báli czédulákat, ha-
nem a város szátosztatott a diákok között s min-
denki behivogatta a rá esett utcza kiválasztottjait. 

A szép Boriska már ez előtt kétszer volt hi-
vatalos a diákbálba s ott volt mind a kétszer, s a 
város legelőkelőbb hölgyeinek figyelmét és barátsá-
gát élvezve ünnepelte szépségét. 

Most egyszerre a rendező bizottságban feláll 
egy fiatal ember s azt mondja, hoRy a meghívásra 
ajánlottak közül néhány hölgyet titkos szavazás alá 
kér bocsájtatni; mert azt óhajtja, hogy csak mind 
oly nők legyenek a bálban kiknek egyéni értéke 
nem feszélyezhet egy finyásabb gusztusu hölgyet se. 

Halott halvány lettem, mikor azt hallottam, 
hogy az elnök titkos szavazást kér arra is, hogy 
Papp Boriska meghivassék-e 9 

Oda akartam rohanni az asztal főre, hogy az 
elnököt arczul vágjam ; de határtalan felindulásom 
annyira erőt vett rajtam, hogy nem birtam meg-
mozdulni. 

Négy lányról volt szó. A többit nem ismertem ; 
de mindannyinak a meghivasa mellett szavaztam. 
Szótöbbséggel mindnek kedvezően dölt el a sorsa 
csak Papp Boriska kapott pro et contra egyenlő 
szavazatot. 

Verős Lajos volt az elnök, az ő szavazata 
döntött s ez az ember a meghívás ellen szavazott, 

(Folytatása következik.) 
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részt, akiknek a neve az idén összeállítandó 
lajstromban benne lesz. 

Az adót előbb vagy utóbb ugy is mu-
száj megfizetni. Fizessük tehát most ; mert 
vétkeznék önmaga, vétkeznék a párt, és vét-
keznék a haza ellen az a polgár, aki legszebb 
és leg ontos ibb jogának gyakorlatától hanyag-
ságból elüttetné magát. 

Országgyűlés. 
A húsvéti vakáczió után szerdán tartotta első 

ülését a képviselőház. A honatyák nagy része még 
a vidéken van, s a kik összesereglettek is az ülésre 
nem vittek magukkal harczias hangulatot. Egyelőre 
t hát, legalább addig, amíg ismét belemelegednek a 
vitába csöndes mederben folyik a tárgyalás. 

Némi meglepetést keltett, hogv az elnök beje-
lentette Babó Emil lemondását. Azért volt ez várat-
lan, m!vel köztudomásra jutott, hogy Bíbó állítólag 
szegedi hívei biztatására Kossuth Ferenczhez akit 
lemondása benyújtására lóikért, s aki ennek a ké-
résnek tényleg eleget is tett ujabb levelet is in-
tézett, amelyben a lemondást is visszavonta. Az elnök 
hajlandó is lett volna a lemondást meg nem történt-
nek tekinteni, de Kossuth Ferencz ragaszkodott a 
lemondás előterjesztéséhez. Így azután az elnök föl-
olvastatta Babó lemondó levelét, amit a Ház tudo-
másul vett, és az elnökséget fölhatalmazta, hogy 
az uj választás iránt tegye meg a szabályszerű in-
tézkedéseket. 

Azután nyomban átfértek a napirendre: a 
földmivelési tárcza költségvetésének tárgyalására. 

Uray Imre majdnem másfél óra hosszat be-
szélt a löldmüvelési politikáról és minden elismerése 
mellett, a melylyel a miniszter szakertelmenek és 
buzgósagának adózott, vaimi kevéssé reménykedett 
a javulás iránt. A vizi törvényekben, az állategész-
ségügyi intézkedésekben és az egé«z gazdasági ad-
minisztráczióban sz nte gyógyíthatatlan bajokat látott 
és azt állította, hogy ezek a törvények és intézke-
dések már sokkal jobban megrontották az állapo-
tokat, semhogy egyhamar orvosolni lehetne. Hiszen 
majdnem tudvalévő, hogy a kőbányái sertés-zárt is 
azért rendelték el, mert a minisztérium emberei, 
mint részvényesek, érdekelve voltak a dologban. 

Ez az utolsó állítás rövid felszólalásra birta 
Darányi Igaácz földmivelési minisztert is, aki vé-
delmébe vette minisztériumának tisztviselőit. 

Uray Imre rövid válasza ulán Kossuth Ferenc 
szólalt fel. ö is elismerte a miniszter jóakaratát és 
nem tagadta, hogy az expozé kedvező benyomást 
tett reá, de pártja nevében is kijelentett", hogy 
nem lehet bizalommal a földmiv lési kormány iránt, 
mert egyrészt a kabinet megbénítja a szakminiszter 
jóakaratát és megtagadja tőle a szükséges eszközö-
ket, másrészt a miniszter olyan állaspontra helyez-
kedik az önálló vámterület ügyében, a melyet a füg-
getlenségi párt a nemzet érdekében helyesnek el 
nem ismerhet S Kossuth itt újból elmondotta, hogy 
milyen kára van Magyarországnak a kö/.ös vám-
területből 

öt pereznyi szünet után Kossuthtol Szemere 
Huba vette át a szet, aki a földm veles költségve-
tést egészen uj oldalrol tárgyalta. Nagy szakértelem-
mel és tudással kutatta ugyanis a mezőgazdasági 
termények árhanyatlás.mak okait és az árké, ződés 
módozatait szembeszökő alakban tüntette föl. Végül 
az ellenzék élénk helyeslése mellett határozati javas-
latot adott be, hogy a kepviselőhaz utasítsa a kor 
mányt az arany és ezüst közötti érték ingadozás 
megszüntetése érdekében megindult külföldi mozgal-
mak támogatására. 

Witinan János beszédét csütörtökre halasztotta, 
az igazságügy miniszter pedig benyújtotta a major-
sági és zsellérbirtokokról szóló törvényjavaslatot, 
s ezzel az üles véget ért. 

Értesítés és meghívás. 
Szentes város iparosai által az ezred íves 

o r s z á g o s k i á l l í t á s r a készitett tárgyakat, 
a k i á l l í t á s szentesi h e l y i bizottsága 
egyetértve a kiállítókkal, egy előkiállitáson bemutatni 
óhajtván a készmunkákat, a f. évi Április hó 11 és 
12 napjain délelőtt 8— i2 óráig, délutáni 6 óráig, 
a tulakurczai vároai közgyűlési teremben, kiállítja; 
a midőn ezen körülményt köztudomásra hozni, s 
erre az érdeklődést felhívni szerencsem van, a ki-
állított tárgyak megtekintésére, a város t. közön-
ségét, tisztelettel meghívom; egyben tudatom azt 
is hogy a körös-tisza-marosi aim: és belvizszab. 
társulat által szintén a kiállításra bemutatandó tár-
gyak. valamint a város által készítetett, s a neve 
zetesebb épületekről felvett fénykepek is, a mondott 
napokra, kiállítva lesznek. 

Szentesen 18%. Április 8. 
JJyiry Gyula, 

tanácsnok, a kiállítás szentesi 
helyi bizottságának elnöke. 

SZENTESI LAP. 
Helyi ós vegyes hirek. 

S z e m é l y i h i r . Sima Ferencz 
országgyűlési képviselő pénteken, pár napi 
tartózkodásra Budapestre utazott. 

Városi k ö z g y ű l é s lesz f. hó 
13 án. A tárgysorozatot lapuuk jövő számá-
ban közöljük. 

— Az ipar tes tü le t i eliiőkvá-< 
l a s z t á s ügyébeu megindult mozgalom nap-
ról-napra nagyobb mérveket ölt. Pákulicz 
részről — valószínűleg tapogatódzás okáért — 
3 jelöltet is emlegetnek ; név szerint : Soós 
Ferenczet, Berezeli Dánielt és Tánczos Lajost. 
E kombináczió érdekében Balázsovits Norbert 
főgimnáziumi tanár csütörtökön szükebbkörü 
értekezletet hivott össze. Az a párt, mely 
megunta a pákulicz polit ka szekerét tolni, 
értesülésünk szerint el vau tökélve arra, hogy 
újból Kuuász Nagy Antalt választja meg el-
nöknek. Az erre irányult mozgalom vezetői 
nyilvános értekezletet szándékoznak össze-
hívni. E íoutos kérdéssel lapunk mai vezér-
czikkében foglalkozunk tüzetesebben. 

— É b r e s z t ő . Ugy látszik nemcsak 
az ásítás, hanem a szendergés is ragadós. A 
városi milleniumi bizottság például hűsége-
sen utánozza vármegyei kollegáját, s mély-
séges álomra hajtotta a semmittevésben el-
fáradt fejét. Pedig ha jól tudjuk, az a bizo-
nyos millennium már itt kopogtataz ajtón, 
s ugyancsak két kézre kellene fogni a dol-
got, hogy elkészülhessünk arra a böldirévi 
ünnepségre. Nem ártana tehát egy kicsit 
megcsiklandozni a nagyon tisztelt millenniumi 
bizottságot, hátlia fölébredne és rágondolná 
magát, hogy talán tenni is kéne valamicskét. 

— Városi tisztújítás. Nincs ugyan még 
kitűzve a városi tisztújítás hatarnapja, de a l etöl-
tendő állásokra mar Kihirdette a palyázatot az alis-
pán. A kérvények f ho 25 ig adandók be. A többi 
tudnivalót lapunk hirdetesi rovataban találjak 
olvadóink. 

— Konokság. A körkemencze tervéért és 
költségvetéséért támasztott jogtalan követelésen még 
mindig rágódnak a nakuliczok. Nincs ugyan ked-
vünk a megtestesült kouoksaggal vitatkozni, de töl-
kérés folytan még egyszer kinyilatkoztatjuk, uogy 
vakmerő hazugsag az. mintha a körkemencze terve 
és költsegvetese a polgármester megrendelésére ké-
szült volna. Sőt kiegészíthetjük ezt azzal, hogy Bu-
rián Lajos nemcsak polgármesteri minőségében, de 
mint a kereskedelmi részvénytársaság elnöke és 
mint magan ember sem rendelte meg a kerdéses 
tervet és költségvetést (soha ; hanem megrendelte és 
elkészítette azt a kereskedelmi reszvénytarsasag igaz-
gatósága. Hogy a terv készítő czeg megengedi 
magának azt a mulatsagot hogy semmi jogalappal 
nem biró követelés miatt a polgármesterrel és a ta-
nácscsal levelezget, hat ez oly passzió, amit nem 
lehet korlátolni. De abból, hogy valaki fantasztikus 
ogokról álmodik, okos ember nem szokta levonni 

azt a következtetést, hogy azok a jogok tényleg is 
fóntallanak. 

— Az érdem jutalma. Zsarkó Ferencz 
sándorfalvi jegyzőt, Sandorfalva község föl virágoz 
tatása körül szerzett érdemei jutalmaui nyugdíjazta 
a községjegyzői nyugdíj választmány. A sandortal-
víak bizoyara nem irigylik szeretett jegyzőjüknek ezt 
a kis jutalmat, csakhogy végre megszabadultak tőle. 

— Statisztika a rendőrkapitányság ügy-
iorgalmáról. A rkapitanysagtól vettük a* alabbi ki 
mutatást, a mely szerint Szentesen a mult evben a 
következő feljegyzésre méltó esetek fordultak elő: 
Öngyilkosság akaszlas által 1. Mérgezés állal 4. Hir-
telen elhalalozás 12. Égés általi halai 1. Öngyilkos-
sági kísérlet 3. Tiszába talált hulla 1. Könnyű testi 
sértés 6. Jogtalan eltulajdonítás 6. lngovagyon 
megrongaiása 8. Veszélyes fenyegetés 3. Verekedés 
2. Caiás 2. Magzat elhajitás 5. Tolvajlas 67. Kuro-
zsolás 1. Kártyajáték 1. hulla áthelyezés 3. Magan-
lak megsértése 1. Betörés 1. Sikkasztás 1. Gyilkos-
sági kísérlet 2. Vizbe fuilás 4. Véletlen elhalálozas 
7 Erőszakos nemi közősülés 3. Súlyos testi sértés 4. 
Gyújtogatás 3. Személyes szabadsag megsértése 1. 
Gyanús körülmények között halál eset 2. gyermek 
elhagyás 1. Tüz eset belterületen 6. Külterületen 
11 esetben. A városi börtönben több kevesebb ideig 
letartóztatva volt összesen 55 egyén, ebből 44 férti, 
11 nő s ezek közül a bíróságnak atadatott 4 férfi, 
2 nő. Tolonczoltatott 51 terítés 32 nő Összesen 83 
egyén. A bitangakolban volt 5 ló, 14 szarvasmarua, 
17 disznó, 96 birka, 31 lud, 34 pulyka és kel dro 
baromfi s ezek közül árverésen eladatott 2 lud, 1 
birka 1 malac/, és 11 pulyka, a többiek pedig iga-
zolt tulajdonosaiknak visszaadat lak. Nem ragályos 
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betegségben elhullott 14 ló, 17 drb szarvasmarha 
és 19 sertés, összesen 50 drb. A közfogyasztás alá 
levágatott 7 bika, 32 ökör, 678 tehén, 387 burju, 
4963 juh, 1091 bárány, 9 kecske és 1542 sertés, 
kényszervágatás történt — a hus azonban közfo-
gyasztásra bocsátatott — 6 esetben. 

— Megbütentett kereskedő. Említettük a 
minap, hogy Paulics A. helybeli kereskedő czég 
Módla János i evü megbízottjával 15 kl. lőport akart 
Hm vásárhelyről Szentesre a személyvonattal átszál-
litatni, azonban a vásárhelyi állomáson lefoglalták 
a lőpoil s kibágási eliárást indítottak Paulics A. 
ellen. Mint ujabban értesülünk a hmvásárhelyi 
rkapitányság. Paulics A. kereskedőt ezen cselekmé-
ny eért 31 frt penzbüntésre, és 2 napi elzárásra 
ítélte, kötelezte a m. kir. államvasút részére 90 frt. 
pénzbüntetés megfizetésére is. Terhelt előtt, a héten 
hirdette ki az ítéletet D. Mészáros alkapitány, mely 
Ítélet ellen Paulics A. felebbezéssel élt. 

— Gazdátlan tutaj la. A napokban a 
Tiszán 3 drb. fenyőt fogtak ki a vízből a halászok. 
A rendőrkap táuysag felhívja a fenyők tulajdonosát, 
hogy azoknak átvétele czéljából itt a kapitányi hi-
vatalban jelentkezzék* 

— Utcai csendélet. Egy kicsit talán sokat 
ivott a jóból P. J. felső réti atyafi. Legalább azt 
lehetett gyanítani abból az éktelen ord.tozásból a 
mit a mult éjjel 11 oratájban a kíséri nagy utcián 
véghez vitt. Véletlenül találkozott egy arra lakó 
emberrel aki aztán pártfogása alá vette s reggelig 
magánál tartotta sz öblös torkú atyafit. 

Megszűnt jótfzágvesszedeleui. Czeg-
iéden a fellépett száj és köröm tájas miut az ottani 
hatóság tudatja — megezünt, s így a zár alá vett 
területek feloldattak. 

— Eltüut legény. Varga István 18 évea 
fiatal ember meg marcuus 18-an eltávozott édes 
atyja Varga Miklós házától s azóta nem tért vissza. 
A kesergő apa kérelmére a rendőrkapitányság kö-
rözteti az eltűnt tiatal embert. 

— Tolvaj cseléd. Keresztes Nagy Eszter 15 
éves cseled leány Aradi Gábortól akinél mint cseléd 
volt szolgálatban, a szekreny fiókjából két ízben 
10—10 frtot ellopott s abból Balia Mariának 4 frot 
kölcsön adott. A károsuit feljelentésére a rendőr-
kapitányság kihallgatta K. Nagy Esztert és Balla 
Mariát, s a kihallgatás során Balla Mária beismerte, 
hogy neki K. Nagy Eszter kölcsön adott 4 forintot, 
e ő nem tudta, hogy az lopott pénz. A rendőr-

kapitányság az ügyet a járásbírósághoz tette át. 
— Elveszett zsebóra. Tóth Imre szentesi 

18 éves fiatal ember f. hó 6-an hétfőn délután 
i - ó óra közt a Kossuth utczai Haris ház sarkától 
a vásártérig terjedő uton ezüst dupla fedelű anker 
remontoir zsebóráját elvesztette. A becsületes meg-
talaió kéretik az orat a rkapitanysagnak átadni. 
Az ora emlék tárgyat képez s így tulajdonosára 
nézve a pénzbeli értéknél nagyobb becscsel biró 
darab. 

— Gyűjtő iv a millenniumi zászlóra (1.) 
Arady Kálmánné és Hódy Pálné úrnők ivén, 
Héjjá Ignáczné, Kas Jozsetné, ifj. Vecsery Jánosne, 
2 2 frt. Kis Mitiáiyné 1 frt 50 kr. Mezey Morné-

1 Csikanyi Karolyné, Tóth Gyulané, Niedermeyer Ká, 
i rolyné. özv. Sréter Ferenczne. Farkas Mihályné-
Kdtkics Gyuláné, Ccsucs Lajosné, özv. Farkas Gede-
onne, Csúcs Antalné, lncze Józsefné, Nyíri Sán-
dorné. Szvaton testver k, Széli imréné, Héjjá La, 
josné, Héjjá Lajos Bálint Janosné, Balogh Jánosné, 
Papp Lászlóne, Marsoszky Ferenczné, Nagy Józsefné: 
Goldstem Józsefne, Nevtelen Klecs Kálmanne, La-
kos lmrene (dr.), Jobban Józsefné. Pataki Józsefné, 
özv. Győryne 1 — 1 frt. Bóna Józsefné. id. Nagy Jó-
zsefné, Nagy Károly, Schwartz Aloertne, Reviczky 
Ottóné, özv. Aradi Lajosné Kalmánka, Torday 
Laszloné, Sulcz Kálmánné, Lakos istvánné, Szépe 
Adtaina, Lieowert Mihályne, Kuzs Molnár Lajos, 
Soós Józsetné, Dunas Sándorné, Banóczy Lajos, 
Mészáros Istvanne 50— őj kr. Ehrenfeld Mor .0 kr. 
Belogh Benedokne, Farkas Karoly, Szabó Mihály, 
30—30 kr. Kreisz Gizella, Farkas Gizella, 25-25 
kr. Macsai Audrasne, Bárdos Antalné, Molnár Ba 
unt, Balla E>níllia, N. N., Kálmán Sandorné, Kiss 
István, Temesváiy Istvánné N. N., N., 20 20 kr. 
Csernus L. László, Sinka G. János Szamosközi Jó-
zsefne Balogh József, Pataki Andrásné 10—10 kr. 
Összesen: 48 frt 30 kr. 

— Jobb későn mint soha. A buttyini 
anya könyvvezető előtt erdeses maikapar esküszik 
örök hűséget april 12 ikéu. Glűck Adolf agglegény, 
aki hetven esztendős, a vőlegény, inenny asszony a 
pedig Dániel Róza, ötvennégy esztendős hajadon. 

— A felesége sirján. Bacs-Monostorszeg-
herbe Kis Sándor csendőrőrsvezető csak nem régi-
ben nősült meg, de szép fiatal felesége házassága 
után néhauy hónappal meghalt. Ez a csapás annyira 
elkeserítette, hogy öngyilkossá lett. Este felé kiment 
a temetőbe es teleségenek a sírján a szajába lőtt. 
Amikor a temetöcsősz a durranásra odaérkezett, 
mar halottat talált. 

— Csalódott szerelem. Jassenovu vasúti 
állomás pénztarosa, Bergel Lajos, aki csak alig hu-
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nőnkét esztendős, csalódott szerelem miatt tegnap 
revolverrel agyonlőtte magat. Evy nagybirtokos e 
ányát szerette, de határozott kosarat kapott. Né-
hány nap óta feltűnően bu«komor volt, de barátai 
nakftkórdezősködéseire csak azt felelte: 

, J— Nemsokára mindent megtudtok, 
¿gfibéd után bezárkózott a szobájába s csakha-

mar erős durranás riasztotta fel a szomszéd szobá-
ban dolgozó vasúti alkalmazottakat. Amire az ajtót 
fölfeszítették; a fiatal csalódott szerelmes már meg 
halt. Az asztalon levelet találtak, amely F.Z édes-
anyjának szólt, aki benne egyetlen támaszát vesz 
tette el. A levélben csalódását emliti halálának 
okául. 

— Gyilkosság. Kis-Gyarmat hont megyei 
falu határában megölték Mencer Gusztáv kereske-
dőt, aki nemrégiben telepedett le Kís-Gyarmaton. 
Ipolyságra utazott, ahonnan este visszatérőben Za-
luba állomásnál szállott le s gyalog indult haza-
felé. A Kis-Gyarmat végén lévő Sz knicze folya hid-
jánál leshetett rá a gyilkos, aki miután fejszecsa-
pással megölte, a hid alá lökte. Otödnapra vetette 
föl a viz a holttestét. Az órája és gyűrűi megvoltak 
s megtalálták zsebében a dohányáruló engedélyt is, 
amelyért a városba utazott. A gyilkosságról azt hi-
szik, hogy bosszúból történt. 

— A mi halálos ellenségünk Tóth Bé-
lától, a jeles írótól, igen értékes könyv jelent meg 
„Mende-mondák" czimmel. A könyv czélja az, hogy 
a köztudatban az egyes történelmi tényekről ural-
kodó hamis adatokat kiigazítsa. Ebből a hasznos 
könyvből idézzük az alábbi sorokat a melyek azt 
mutatják, hogy a bécsi udvari körökben mily 
emésztőn gyűlöltek bennünket. Jó ezt emiékeze 
tünkbe vésni, mert egyre támadnak jelek, a melyek 
azt mutatják, hogy ott ma sem szeretnek bennünket 
másképen. A könyv jelzett szakasza ez: Hormayr, 
a ki huszonöt évig volt a bécsi császári titkos 
levéltár igazgatója, közzé teszi egy II Ferdinánd 
ideje alatt tartott állami tanácskozásnak a jegyző-
könyvét. A tanácskozás tárgyát a magyarországi 
állapotok képezték. Dietricbstein Ferencz kardinális 
(morva helytartó s a hires Wallenstein hadvezér 
barátja) a mellett nyilatkozott, hogy a ma-
gyaroknak igazuk van, ki kell azokat elé-
gíteni, s nincs a világon nemzet, mely hűbb 
lenne az uralkodóhoz, mint ők. Utána a 
bécsi spanyol nagykövet beszelt a ki a tanács-
kozásra meg volt hiva. (A neve: Don lnigó '\Mez 
de Guevara, Conde de Ognate; ugyanaz, a ki ké-
sőbb Wallenstein megöletesét tanácsolta) 0 ura 
részéről negyvenegyezer katonát igért segítségül, ha 
a császár Magyarországot el akarja nyomniskatholiknsá 
tenni. .Ezeknek a barbár magyaroknak — î y szól 
szószerint a jegyzőkönyv — külföldi kormányzókat 
kell adni, a kik önkényt hozzanak be a törvény 
helyett, minden jogorvoslat nélkül, és a kik őket 
ezerféle módon nyomják, kínozzák, s ne találjanak 
segedelmet sehol. Ha pedig a magyarok e m att 
Bécsbe fordulnak (panaszaikkal, ő felsége tegyen 
ugy, minthf» a dologról semmit sem tudna s mint 
ha az nagyon kellemetlen lenne neki. Így ezek a 
bestiák, a kik nem látnak tovább az orruknál, a 
császárt nem vádolják majd semmi felöl, s egész 
gyülölségökkel a helytartók ellen tordulnak. Ezek a 
helytartók pedig, nem hallgatva semmi panaszra, 
tarisák szemelött a czélt. Tegyenek meg mindent, 
hogy a magyarokat mintegy őrületbe ejtsék, s az 
ellenszegülőkkel szemben hallatlan erőszakot alkal-
mazzanak. így ez a szabadságára büszke s ilyen 
igához nem szokott nép okvetlenül a forradalomhoz 
fog nyúlni a helytartók ellen, s ez meg fogja adni 
a kívánt alkalmat elkobozni az alkotmányt 
embertelen kínzásokat alkalmazni a felkelők 
ellen. Ha pedig ez a módszer, mely a monarchikus 
elvnek egyedül használ és az Istenek egyedül 
tetszik, akadályokba ütköznék, Spanyolország 
kész még további buszezer embernyi segélyt is 
küldeni.* így tették ezt protokolumba, amelyet 
aláirt a császár is. A pro t okol lum nak meg 
kell lennie ma is, a titkos levéltárban. 

— Iparosok és mukások nyugdíj-
ügye. Rég érzett hiányt van hivatva pótolni a ha 
rom ev óta fönnálló Magyarorszagi munkások rok-
kant- és n>ugdij-egylete. mely mindennemű politi-
kától menten az öregség napjairól való gondoskodás 
nemes eszméjét óhajtja a munkások közt meghono-
sítani. Ez a törekvés inind társadalmi, mind nem-
zetgazdasági szempontbólt igen fontos s megérdemli 
mindnyájuuk figyelmét; mert arra az osztályra 
óhajtja kiterjeszteni áldásos hatását, mely meg ed-
dig vajmi csekély meltanylasban részesült s teljesen 
rá van szorulva a gondoskodásra. Mert mig a tár-
sadalom többi osztalyai biztos tva vannak öregségök 
napjaira, addig a ŝ egeny munkást, a ki életét, mig 
dolgozni bír, nehéz munkában, a mindennapi ke-
nyerért való küzdésben tölti el: öreg napjaira a 
legiitózatosabb nyomor fenyegeti, mely ellen nem 
volt módjában magát vagyon gyűjtésével biztosítani. 
Ha a szakadatlan munkájában ereje elfogy, mikor 
idő előtt munkaképtelenné lesz, s kihull a kezéből 
a kenyérkereső szerszám: ennek helyébe kezebe kell 
vennie a koldusbotot, hogy szomorú életét kegyelem 
kenyéren tengesse tovább. Erinek tudata érlelte meg 
a munkásokban az eszmét, hogy hasonló sors ellen 

SZENTESI LAP. 
biztosítsák a jelenlegi munkásnemzedéket. Dicsére-
tökre válik, ho?y önerejökből vállalkoztak a nagy 
foinHatra s az efész országra kiterjedő kölcsönössé-
Len alapuló szervezettel vélik azt elérhetőnek. Ezzel 
L n fontos társidalmí hivatást teljesítenek, mert 
k e v e s b í t i k a társadalom gondoskodására szorultak 
tárnát s az egjlet ez emberbaráti hivatása teljesí-
tésében joggal ssámit a nagy társadalom támoga-
tására Tagja leliet az egyletnek minden munkás 
kor- és nemkülinbség nélkül, nemkülönben oly 
ervének is, a kik nem tartoznak a munkás-osztály-
hoz sőt nők is. Az egylet harmadik évi működésé-
ről 'most megjelent évi jelentés alkalmat nyújt ne-
künk az egylet liváló kedvezményeinek ismerteté-
sére s ajánljuk azt t. olvasóink figyelmébe. Az 
egylet tagjai 10, 12 és 16 kr. heti tagilletéket fizet-
nek s ennek fejében a tagok ha tíz évi tagság 
után saját szakmájukban munkaképtelenekké válnak, 
éltük végéig 4 20, 4 90 illetve 5 frt 95 kr. heti se-
gélyt kapnak, mely összeg gondtalan életet biztosit 
számukra. A segelyezés összege a tagsági idő ará-
nyában évről-évre nő. ugy hogy ha valaki tagsága 
huszadik évében lesz rokkanttá, már akkor 480, 
5-60 illetve 6 frt 80 kr. segélyt kap s igy tovább; 
mig negyven évi tagság után a tag 6, 7 illetve 8 
frt 50 kr. heti nyugdijat kap s ezt élte végéig 
élvezi, bárha munkaképes is. Ezenkívül segélyezi az 
egylet a tagok özvegyeit és árváit is, olyképen, 
hogy az elhalt tagot megillető segély az ő halála 
után gyermekei neveltetésére fordittatik. mig a fiuk 
a i3-ik, a leányok a 14-ik évet betöltik. Az özvegy 
pedig megkapja végkielégítésül a férje által befizetett 
ősszeg 30 százalékát. Az egylet magasztos czéljához 
méltóan igen szépen halad, mert ma már közel 
kétezer tagja s 15,035 frt tiszta vagyona van, mely 
a Hazai Bankrészvénytársaságnál van elhelyezve s 
folyvást gyarapszik. Az egylet szükséges és támoga-
tásra méltó voltát maga a keresk. miniszter is elis-
merte, midőn az egylet nemes eszméjének sikeres 
terjesztésére 100 frtnyi postabélyeget adományozott. 
Vajha a társadalom is követné jó példáját! A buda-
pest- központi egyletnek öt tiókegylete van : Ó Budán, 
Miskolczon, Diósgyőrött, Zomborban és Apatinban, 
melyek a központ fenhatósága alatt mind önálló 
szervezettel bírnak. Városunk iparosainak és mun-
kásainak ajánljuk, hogy a saját jól felfogott érde-
kökben e tontos intézményt honosítsák meg; tegye-
nek első sorban önmagok, mert örökké igaz marad: 
Segíts magadon az Isten is megsegíti Az egylet 
elnöksége (Budapest VIII. József-körút 6ö.) szívesen 
küld mindenemü felvilágosítást, ha ez iránt hozza 
tordulnak. 

— Menekülő tolvaj. Palocsán Friedmann 
Zsigmond kereskedő üzlet ebe betörtek s pénzt, 
okmány és leveinelyegut loptak. A betörőket sikerült 
Salamon János. Sloszer Karoly és egy czigány 
asszony személyében kézrekeriteni s a bűnösök be 
is vallottak a tettüket. Sloszer a maga részét a 
Pop.ád folyó mentén egy kőrakás alá rejtette, ahova 
együtt el kellett mennie a csendőrrel. Miközben a 
zsákmány keresgelesevel foglalkozott, egyszerre egy 
hatalmas ugra»Sdl a habok közé vetette magát. 
Szopkó csendőr erre a sajat élete veszélyeztetésével 
utána ugrott a megáradt folyóba és még kiment-
hette a halállal vergődő tolvajt a vízből. 

— Gyermeke gyilkosa. Egy borzadalmas 
eset foglalkoztatja jelenleg Panyova (Temesmegye) 
lakosságat Gálit s József ottani lakos 18 éves Roza 
nevű bajadon leánya szülei távolléte alatt e hó 
5-én d. u. gyermeket szült. Hogy ballépését a falu 
népe előtt elleplezze, az újszülött gyermeket egy, a 
mosókonyhában lévő, hamuval telt gödörbe dobta, 
azzal a szándékkal, hogy az esti órákban azt onnan 
el fogja takarítani. A lakásba visszamenve, a leány 
a félbe hagyott házimunkát folytatta, mig a szoba 
közepén összeiogyott. Ez alatt a mosókonyhába 
egy kutya hatolt be és a pernyében fetrengő csecse-
mőt az udvar közepére czipelte, darabokra szedte 
és annak egy nagy részét meg is ette. A hallatlan 
bűntényről, mely vidékszerte nagy feltűnést kelt, 
jelentés tétetett a kir. üg>eszségnek. 

— öngyilkos aggastyán. Zomborban a 
hetvenkét eves Stncsevics Mirkó jómódú földesgaz-
danak öngyilkossága keltett nagy feltűnést. Strícse-
vics állandóan jómódú ember volt és családtagjai 
közül uenki sem emlékszik arra, hogy valamikor 
beteg lett volna. Az utóbbi időben azonban néhány 
napig nagyon szomorúan járt-kelt, s ha kérdezős-
ködtek az állapota felől, egy szót sem szólt. Egy 
pillanatban amikor senki sem ügyelt ra, felszökött 
a padlásra és ott egy rubaszaritókötéllel felakasztotta 
magát. Az orvosok allitasa szerint pillanatnyi elme-
zavarban követte el az öngyilkosságot. 

— Álarczos rablók. A régi rabló világ 
romantikáját bozta vissza Szegeden öt álarczos 
haramia, aki a napokban Buza István vagyonos hiz-
laló házánál járt egy kis éjjeli kiránduláson. Akár 
csak a régi zsiványok, fel voltak ők is fegyverkezve, 
ezenkívül álarcz volt rajtuk, nehogy rájuk ismer-
jenek. Először is ami pénz volt a háznál azt 
vették magukhoz mindenfele fenyegetések árán, 
valami 670 forintot, az ékszereket ellenben ott 
hagytak, azt mondván, hogy azokról rájok ismer-
nének Mielőtt elmentek volna, az egyik igy szólt 
Búzához: 

48._ 
Mulattunk már együtt, mulatunk is még, 

de te nem irmersz reám. 
A rablók azután eltűntek, a rendőrség csen-

dőrség és törvényszék pedig megindította a legeré-
eslyebb nyomozást kézrekeritésúkre. 

HIRDETESEK. 
4675—896. Csongrádvármogye alispánjától. 

Pályázati hirdetmony. 
Szentes rendezett tanácsú városnál az 

1886. XXII. t.-cz 69. §-i értelmében egyes 
tisztviselők megbízatása a f. évi május hó-
ban lejárván, az alantirt s a f. évi május 
hóban tartandó tisztujitó széken betöltendő 
következő tiszti állásokra pályázatot hirdetek : 

1. évi 2000 írttal javadalmazott pol-
gármesteri állásra; 

± évi 800 írttal javadalmazott jog-
ügyi és pénzügyi tanácsnok, h. polgármes-
teri állásra; 

3. évi 700 írttal javadalmazott gaz-
dászati és háztartási tanácsnoki állásra ; 

4. évi 700 írttal javadalmazott adó-
ügyi tanácsnoki állásra; 

5. évi 700 írttal javadalmazott ipar-
ügyi tanácsnoki s egyszersmind községi birói 
állásra ; 

6. évi 1000 írttal javadalm zott ügyé-
szi állásra; 

7. évi 1000 írttal javadalmazott mér-
nöki állásra; 

8. évi 800 írttal javadalmazott árva-
széki I. ülnöki h. elnöki állásra; 

9. évi 700 írttal javadalmazott árva-
széki Il-od ülnöki állásra; 

10. évi 800 írttal javadalmazott adó-
pénztárnoki állásra; 

11. egyenként évi 700 írttal javadal-
mazott főszámvevői, közpénztárnoki, árva-
pénztárnoki. birtoknyilvántartói állásra; i 

12. egyenként évi 500 írttal javadal-
mazott közpénztári adópénztári és árvapénz-
tári, ellenőri, továbbá közgyámi, levéltárnoki 
és mértékhitelesítői egyszersmind kapitányi 
írnoki állásra ; 

13. évi 400 írttal javadalmazott segéd 
adótiszti állásra; 

14. évi 600 írttal javadalmazott alka- ' 
pitányi állásaa; végül 

15. évi 300 írttal javadalmazott jog-
gyakornoki állásra. 

Felhívom mindazokat kik ezen tiszti ál-
lások valamelyikét elnyerni kívánják, hogy 
képesítettségüket s erkölcsi magaviseletüket 
igazoló okmányokkal kellően felszerelt pá-
lyázati kérvényüket f. évi april hó 25-ik 
napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújt-
sák be. 

Elkésetten beérkező pályázati kérvénye-
ket figyelembe venni nem fogok. 

Szentes, 1896. april 7. 
D r , (Jsató Z s i g m o n d , 

1 _ 3 alispán. 

A terehalmi legelőre 
kik szarvasmarhát és jószágot hajtani szán-
dékoznak jelentkezzenek F e j e s I m r e bér-
lőnél, hol a feltételek megtudhalók. Lakása 
Molnár István III. t. 416. >zámu házánál. 

E l a d ó f ö l d é s h á z . 
Ifj. Va'ga Imre i. tized kispiaczi házánál 
több ü z l e t h e l y i s é g van azonnal kiadó, 
ugyanez a ház is eladó. - kistőkei állo-
másnál 18 hold földje eladó, vagy 10 hold 

here föld nyári használatra kiadó. 

VETÓGÉP 
s z é n a - , »za lma- , t ö r e k - és p o l y v a 
van eladó III. t. 202. sz. S a r k a d y N. 

M i h á l y n á l . 3-?. 

Satut*, 1890. Nyomatott a kiadótulajdonos: »Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján. 




