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ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E G J E L E N 
m i n d o n vasá rnap . 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr, 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉL7EGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Ki a felelős? 
Lapunk mult számában már jeleztük, 

hogy a kormány közigazgatási végrehajtás utján 
rendelte el a Bökény-Mindszent tiszaszabályozási 
társulati gátaknak védképes állapotba helye-
zését. 

A 12 ik órában tehát megérkezett a kor-
mány védelme segítségünkre. De hát ki a fe-
lelős azért, hogy a kormány csak a 12-ik érá-
ban látja be, hogy a közigazgatási végrehajtás 
rendmvüli operatiója nélkül nem lehet rajtunk 
segifeni. Ki a felelős azon kiszámithatlan kár-
ért, hogy a kormány egy eladósodott, koldus 
botra jutott társulat rovására tél viz idején sár-
ból épittet gátat. — Hol volt a kormány köz-
igazgatási végrehajtásával a nyáron, annak ide-
jén, mikor a földmunkálatnak, a gát építésnek 
helye van, mikor kubik ölét a földnek be-
hordták volna 1 frt 50 krtól 2 frt 50 krig. Es 
most kiadta a kormány kubik méterét 70 kr-
jával, tehát kubik ölének behordását 5 frtért. 

Ki a felelős a borzasztó kárért, mely a 
gát építésnek tél viz idejére hagyásával, a 
munkadíj közti különbség folytán éri a társu-
latot? Keressük meg okát és n é z z ü n k szemébe 
azoknak, kik e veszélybe döntötték a társu-
latot. Itt nem krról, nem százakról, de száz 
ezer forintot haladó kárról van szó; mert ha 
a kormány annak idejében kezd a gát építte-
téshez, akkor a társulat terhére folyóvá tett 
300 ezer írtból be lehet a gátba hordatni 125 
ezer kubik öl földet és lehet jó, kifogástalan 
munkát teljesíteni, mig most kiadatott a munka 
kubik métere 70 krért, tehát a 300 ezer.frtért 
beépítenek a gátba 60 ezer kubik öl földet, 
felényit se ma, mint teliették volna annak ide-
jén és annak idején dolgozhattak volna földből, 
most dolgozni fognak sárból. Lesz tehát a sok-
szorosan rosszabb munka, kétszeres drága. 

Ez nem gazdálkodás, de garázdálkodás a 
társulat rovására, oly tény, mely a vád szavát 
emelteti föl azok ellen, kik e borzasztó kárt 
eredményezte muladékosságnak okai. 

Azt mondja a miniszter a közigazgatási 
végrehajtást tudató rendeletében, hogy : „mert 
a társulat f. év okt. 15-én nem szavazta meg 
a kölcsönt, tehát azért kénytelen volt elren-
delni a közigazgatási végrehajtást 8 Jól tette, 
hogy elrendelte, nem az ellen van nekünk ki-
fogásunk, hogy az állam vette kezébe tígyün 
ket, hanem vádoljuk azért, mert ezt most a 
12 ik órában teszi, vádolunk azért, mert akkor 
jön a segítséggel, mikor azt kétszeresen kell a 
társulatnak megfizetni. • 

Tisztázni kell a felelősség kérdését, mert 
már is hallatszik a kormánybiztosi légkörben 
élődök szava, mely a közigazgatási végrehaj-
tásból származandó kár ódiumát azok fejére 
akarja hárítani, kik erélylyel, hatással és pél-
dás erkölcsi eredmény nyel emelték föl szavokat 
a kormánybiztosi tétlenség ellen Azt mondják 
ugyanis azon urak, kiket a multakemlék e még 
szolgálatra utal és kik a magas kegy kiérdem-
lésével a jövőben keresnek hasznot, hogy ha 
Szentes fel nem ir a kormánybiztos ellen és ha 
a mult gyűlés békességgel lefolyik, akkor a 
kormánybiztos már kölcsönhöz jutott volna és 
most nem az állam, hanem ő csináltatná a 
gátat. De hogy, hát ez védelem az elkésett 
közigazgatási végrehajtás által okozott károkkal 
szemben? Hát ha Stammer urnák okt. 15-én 
megszavazták volna a kölcsönt: vajon nem most 
dolgoztatna-e ő is? De igen most, ha ugyan 
°kt. 15-től ideig már megkapta volna a 

kölcsönt, minthogy véleményünk szerint ártér-
telekkönyv nélkül ugy sem juthat kölcsönhöz 
a társulat. No de, mert esküdött rá Stammer 
ur, legyünk keresztyénileg hivők az Ú r b a n 
és tegyük föl, hogy megkapja a kölcsönt, az 
eredmény csak az, hogy csak most dolgoznak 
a gáton azzal a különbséggel, hogy akkor a 
kormánybiztos dolgoztatott volna és ma a kor-
mány dolgoztat. Hiszen nekünk nem a köz-
igazgatási végrehajtás ellen, hanem az 
ellen van kifogásunk, hogy most tél viz idején, 
sárból, kétszeresen drága pénzen csináltatják 
gátjainkat. 

Tehát ne szépitgessük a dolgot — E bor-
zasztó kárnak a kormánybiztos az oka és a 
kormány érte a felelős; mert midőn a kormány 
kormánybiztosi gyámság alá helyezte a társulatot, 
akkor kötelességet vállalt a társulattal szem-
ben, mely kötelesség csak akkor van leróva, 
ha a társulat ügyei rendeztettek. — Hiába volt 
azonban a petíciók egész sorozataa kormány-
biztos tétlensége miatt, a kormány 3 év alatt 
egyszer sem kérte számon az ő megbízottjától 
hogy tett-e valamit? Egyszer kérdezte a me-
gyétől, hogv: van-e még szüksége a társulat-
nak kormánybiztosra? — de azt, hogy az az 
ember, kire egy társulat bonyolult pénzügyé-
nek rendezése és egy népes vidék fennállhatása 
biztosításának nagy és szép feladata bízatott, 
mit tett? soha nem kereste a kormány és mert 
a vádak egész sorozata után sem rendelt el 
ellene vizsgálatot és sem el nem mozditotta 
állásától, részese lett a közlekedési miniszter a 
kormánybiztosi muladékosság bűnének, mely 
okon méltó joggal emelhet vádat a társulat a 
kormány ellen , mert ha a kormány tudja azt, 
hogy mikor kell gátat csináltatni és annak 
idején fület nyit azon panaszokra, melyek a 
kormánybiztos ellen emeltettek: akkor Stammer 
urat, ki nem járt el a társulat érdeke és ezen 
vidék létbiztonsága által követelt erély és buz-
galommal, mint feladata megoldására képtelen 
embert, a kormánynak el kellett volna annak 
idején lökni magától. De a kormány ezt nem 
tette, de sőt, hogy a vád ellene nagyobb és 
erősebb legyen: Szentes és Minbszenf községé-
nek a kormánybiztos ellen tett fölírása után, 
a közigazgatási végrehajtást elrendelő miniszteri 
határozat Stammer urat mint erélyes és buzgó 
embert megbízza a gát-munkálat feletti fel-
ügyelettel. 

Hát kérdjük, hogy midőn létbiztonsága 
feletti aggodalmában egy 30 ezer lelket szám-
láló város és 10 ezer lelket számláló község, 
tehát 40 ezer lélek hatósága szólal fel és tét-
lenséggel vádolja a kormánybiztost: vaj«>n nem 
a leg vérig sértőbb ^uny-e a kormányra: midőn 
ő buzgó és erélyesnek nevezi a vádlottat. És 
ki mond tehát igazat, az a 40 ezer lelket kép-
viselő két hatóság-e, vagy a kormány és a két 
hatóság állításának köve alatt nem őrlődik-e 
meg az ország szemében a miniszter állításának 
igazsága ? 

Szentes és Mindszent nevében tiltakozunk 
a közlekedési miniszter intézkedésének igazsá-
gossága és erkölcsi jogosultsága ellen és azon 
kárért, mely az elkésett közigazgatási végre-
hajtás által a társulatot érte: vádoljuk a kor-
mánybiztost és telelos a kormány. @ 

Társulati közgyűlésből. 
A Bőkény-Mindszent tiszaszebályozási társulatnak, 

f. hé 15-én tartott közgyűlése, e d a tan s bizonyságául 
szolgál Stammer Sándor kormánybiztos iránti bizalmat-
lanságnak. 

Védelmére nem hallottunk egy hangot, mig mu" 
ladékos semmit nem tevő eljárása ellen, 5 és Va óráig 
tartó gyűlés alatt ' egymást érték a súlyos vádakkal 
tractált elitélő beszédek. — Stammer ur egy párszor 
inegkisérlette magát védelmezni, de szava elveszett az 
elégületlen közönség nem-tetszésének zajában. 

Beszéljenek helyettünk, egyébiránt a gyűlésen 
történtek. 

Délelőtt 10 órakor Stammer Sándor ur megnyitá 
a gyűlést, melyen ez alkalommal szokatlan nagy szám-
mal vettek részt. — Mindenekelőtt az okt. 15-ére 
összehitt, s minden méltó ok nélkül szétoszlatott gyűlés 
jegyzőkönyve olvastatott fel. — A fogalmazott hatá-
rozati terv azt mondá, h o g y : Fa rkas Benedek ártér-
birtokosnak kormánybiztost korholó, és őt sértegető 
beszéde miatt, a kormánybiztos kénytelen volt a gyű-

lést feloszlatni. — Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére a 
kormánybiztos felhívta a közgyűlést. — Farkas Gedeon 
kijelenté, hogy ezen jegyzökönyvet nem hitelesítheti a 
közgyűlés, m e r t : nem felel meg a mult gyűlésben tör-
téntek valóságának; szerinte Fa rkas Benedek semmi 
egyebet nem tett, minthogy vázolta a semmi eredményt 
nem mutató kormánybiztosi működést , s ezen fölszólla-
lást, jogosnak s helyén valónak találja. — Kormány-
biztosnak zokon eshetik, ha szemébe megmondják, 
hogy semmit sem t e t t ; de ez nem ok a gyűlés felosz-
latására, — mert a kormánybiztosnak módjában áll, 
igazolnia magát a gyűlés előtt, s ha a gyűlés többsége 
igazat ád neki, akkor elesik az egyesek támadása. — 
Véleménye szerint t ehá t : a kormánybiztos nem já r t el 
helyesen, és nem kényszerült a gyűlés feloszlatására, 
miért is ekként fogalmazott jegyzőkönyvet el nem fo-
gadhat ja . 

Uduardi Sándor: En sem fogadom el ezen jegy-
zőkönyvet, és nem járulok hitelesítéséhez, mert szerin-
tem a kormánybiztos nem kényszerült a gyűlés felosz-
latására. E n csak oly határozatot hitelesíthetek, mit 
ezen gyűlés határozott e l ; a mult gyűlésnek pedig nem 
volt határozata, mert a közgyűlést kormánybiztos el-
oszlatta anélkül, hogy ennek Ítéletét kikérte volna Fa r -
kas Benedek magatartására nézve. — A kormánybiz-
tosnak, — mint elnöknek, — joga van a gyűlésből 
kitiltani a rendet lenkedőt ; de ezen jogával nem élt, 
mert tudta, hogy mind igaz az, mit Fa rkas Benedek 
mond. Véleményem szerint kormánybiztos nem kény-
szerült a gyűlés eloszlatására s azért a felolvasott 
j egyzökönyvet semmisnek tekintem, mert a mult ülés 
nem határozott semmit. 

Sima Ferenc: Ezen jegyzőkönyv hitelesítésétől 
megtagadom szavazatomat, mert egy jegyzőkönyvnek^ 
vagy azt kell tartalmazni, a mit a gyűlés határozott, 
vagy historieus szempontból azt, a mi megtörtént. Ezen 
jegyzőkönyv pedig egyiket sem tartalmazza, mert : elő-
ször, a gyűlés nem határozott semmit, másodszor, nem 
áll az, mit ezen a kormánybiztos által diétáit jegyző-
könyv mond, hogy a kormánybiztos kényszerült volna 
a gyűlés feloszlatására. Hát ki kény szeritette oda? — 
Farkas Benedek? — s mivel kényszeri tet te? mert azt 
mondják itt, hogy ; a gyűléshez nem ülő, s a tárgyhoz 
nem tartozó, pusztán a kormánybiztost sértegető be-
széddel s iuditvánvnyal állott e lő? — Nem akarok e 
percben hosszasabban reflectálni arra, hogy mennyiben 
tartozik a kölcsönkéréshez a kormánybiztos elleni bi-
zalmatlansági kérdés, de egyelőre is kijelentem, hogy 
véleményem szerint a két ügy szervi összefüggésben 
van egymással, mert én csakis azon egyénnek kezéhez 
szavazhatok meg legjobb lelkiismerettel bármely költ-
séget, kiről meg vagyok győződve, hogy ott kellő erély 
és szorgalommal a kölcsönvétel céljához képest annak 
idején kellőleg értékesiti. — Fa rkas Benedek tehát a 
multak tapasztalata után teljes jogosultsággal állhatott 
elő indítványával, és mondhatta azt, hogy : miután a 
kormánybiztos három év alatt nem tett semmit, tőle 
eredményt nem várok s nem szavazom meg neki a 
kölcsönt.u Fölszólalása tehát jogos, a tárgyhoz való 
volt s azt helyeslem, s ezen fölszóllalás által bár az fáj-
hatott a kormánybiztosnak, nem kényszerült a gyűlés 
feloszlatására. Egész mértékben igazat adok Udvardi 
Sándor urnák, és osztozom véleményében, hogy ha va-
laki tanácskozási illemet megsért i : utasítsa ki az elnök, 
de ezért nem oszlathatja fel a gyűlést. Szerintem egy 
ember felszóllalása soha nem kényszeritheti elnököt 
a gyűlés feloszlatására, mert az elnököt egyesek mél-
tatlan támadásával szemben megvédelmezi a törvény, 
megvédelmezi a gyűlés ; de a kormánybiztos nem hívta 
fel védelmére a gyűlést, mert félt, hogy az elítéli, s Is a 
sértőnek találta Farkas Benedek felszóllalását, miért 



nem élt elnöki jogával ? Egy ember, ki a gyűlésben rendet 
lenkcdik, mértéket nem akar ismerni, a tanácskozás 
méltóságát sértő kifejezésekkel él ; az elnöknek mindig 
joga van kiutasítani a teremből. — Itt azonban az el-
nök, sem ezt nem tette, sem a gyűlés véleményét ki 
nem kérte, de sőt fel sem oszlatta a gyűlést, hanem 
félt a bizalmatlansági indítvány következményétől, és 
felt ette kalapját s elment a gyűlésből. Miután a mult 
gyűlés története ez, és nem való, hogy a kormánybiztos 
kényszerülve lett volna a gyűlés feloszlatásán*, — s 
miután a mult gyűlés nem határozott semmit: ezen 
jegyzőkönyv hitelesitéhez nem járulok. 

Balogh János: Nem vagyok egy véleményben 
azokkal, kik azt vélik, hogy a jegyzőkönyv csakis a 
gyűlés határozatáról szólhat, ha a gyűlés nem határo-
zott, akkor a jegyzőkönyvnek imagában kell foglal-
nia a gyűlésen történteket. Miután a mult gyűlés össze 
volt híva, s az meg is nyittatott: ezen gyűlésről jegy-
zőkönyvnek kell lenni, mely magában foglalja a mult 
gyűlésen történtekben a gyűlés szétoszlatésának oká t : 

igv tehát csak arról lehet szó, hogy : a jegyzőkönyv 
liiven adja-e vissza a megtörténteket? s miután a jegy-
zőkönyv nincsen a történtekhez képest hűen fogal-
mazva azt jelenlegi alakjában hitelesítésre én sem fo-
gadhatom el, hanem a következő jegyzőkönyvi végzés 
elfogadását indítványozom: „Mivel a kormánybiztosi 
előterjesztés után Farkas Benedek ártérbirtokos egy 
inditványnyal állott elő, melynek kifejezéseit a kor-
mánybiztos személyére nézve sértőnek találta, s da-
cára a kormánybiztos többszöri felszóllitásának Farkas 
Benedek indítványának felolvasásától nein áll el, ezért 
is a kormánybiztos a gyűlést feloszlatta. 

Sima Ferenc: Ezen indítványt azon módosítással 
fogadom el, hogy a jegyzőkönyvben ne az mondassék, 
hogy: Farkas Benedek egy indítványt, hanem, hogy: 
a kormánybiztos elleni bizalmatlansági indítványt ol-
vasott fel. 

Farkas Gedeon : Balogh János ur indítványát 
csakis e módosítással fogadom el. 

Hasonlóképen nyilatkozik Udvardi Sándor. 
Mikulai István. En Balogh János polgármester 

ur indítványában a legcorrectebben látom vissza adni 
a mult ülésen történteket és azért azt elfogadom. 

Kr, Nagy István nem látja szükségesnek, hogy 
a jegyzoköuvben benne legyen hogy Tbizalmatlansági 
indítványu csak egy indítvány mint azt Balogh János 
ur inditványozá; mert azt nem tartja helyesnek, hogy 
az indítványból csak egy szó legyen a jegyzőkönyv-
ben, hanem akkor legyen az egész indítvány. Balogh 
János indítványát fogadja el. 

Udvardi Sándor Balogh János indítványát csak 
Sima Ferenc által tett pótlással fogadja el. 

Balogh JáwfS Miután az indítvány tárgyalva nem 
volt, azt a gyűlés nem tudhatja, hogy miféle indítvány 
volt; ő legalább — bár hallott néhány sort az indít-
ványból — nem merne jó lélekkel rá szavazni, hogy 
az bizalmatlansági indítvány volt: azért a gyűlés csak 
oly dolgot mondhat ki megtörténtnek, ami valóban 
megtörtént s mivel ő nem hallotta, hogv Farkas Be-
nedek indítványa bizalmatlansági indítvány lett volna, 
azért a jegyzőkönyvnek az ő általa ajánlott módon 
való szerkesztését elfogadtatni kéri. 

Sima F>rene szintén azon véleményben van, amely-
ben előtte szóló, hogy a jegyző könyvbe az jöjjön mi 
a gyűlésen mogtörtént, s mintán ő hallotta és a legjobb 
lélekkel szavazhat rá, hogy Farkas Benedek indítvá-
nya bizalmatlansági indítvány volt, azért kívánja, hogv 
a történtekhez hűen a bizalmatlansági indítvány jegy-
zőkönyvbe jöjjön. 

Farksts Gedeon: Csudálja, hogy a kormánybiztos 
ezt a kérdést oly hosszadalmasan tárgyaltatja, midőn ö 
tudja legjobban, hogy az bizalmatlansági indítvány volt, 
hát hiszen kérdi szóló: miért hagyta el a kormány-
biztos a gyűlést, ha nem bizalmatlansági indítvány volt. 

Kr. Nagy István és Horváth Ferenc semmi áron 
nem akarják, hogy az az ártatlan bizalmatlansági ki-
kifejezés a jegyzőkönyvbe jöjjön. 

Mikulai uradalmi ügyész nem tagadhatja, hogy 
Farkas indítványa bizalmatlansági indítvány volt, sőt 
arra is tanú lehet, hogy azt a többség nagy tetszéssel 
halgatta; de hát azért véleménye szerint nincs rá 
szükség, hogy ez jegyzőkönybe vétessék. 

Keresztes Nagy Sándor: Ne disputáljunk semmi 
fölött uraim ; ide azért jöttünk, hogy a kölcsönt meg-
szavazzuk (nem mindenki!) i t t egyebet tárgyalni nem 
lehet, mint a kölcsön ügyet. Az az igazság amit egy 
szóval kilehet mondani és ez az, hogy Farkas Bene-
dek volt az oka a mult ülés feloszlatásának. (Ellen 
mondások.) 

Sima Ferenc: Hát szavazzunk és majd meg-
mondja a többség, hogy mi volt Farkas Benedek in-
dítványa. 

Stammer ur csak igen nehezen adta rá a 
fejét, hogy e kérdés szavazás alá bocsájtassék és mi-
kor a szavazást elrendelte: Sima Ferenc kifogásolta, 
hogy itt a szavazás hold szám szerint történjék : mert 
arra, hogy mi történt, nem a föld, hanem az ember 
emlékezik. A szavazás azonban holdszám szerint tör-
tént. Mondanunk sem kell, hogy ez a józan észszel 
ellenkezik; de az uradalmak G ezer holdat haladó 
földjében és nem az emberek számában látta Stammer 
ur a menedéket s azért holdak után kellett sza-
vazni, minek az lett absurdum eredménye, hogy 20-an 
szavaztak (J ezer hold után oda, hogy Farkas Bene-

dek indítványa nem volt bizalmatlansági indítvány és 
76-an 2 ezer 500 hofddal oda, hogy bizony az bizal-
matlansági indítvány volt. 

Stammer urat tehát a jegyzőkönyv történelmi 
igazságnak vádja alól fbimentette 26 ember ; de eli-
télte 70. Ez a számkülönbség megnyugtathatja azokat, 
kikkel szemben az uradalmi holdak védelme alá bujt 
a kormánybiztosi bizalmassági kérdés. 

Ezekután jött a kölcsön ügy. Stammer ur előter-
jesztésében 3*4 ezer frtot kért megszavaztatni. 

Mikulai István a Károlyi grófok részéről meg-
szavazza a kölcsönt, sőt mivel azt kevésnek találja 
400000 frtot szavaz meg. 

Udvardi Sándor hosszabb beszédben indokolja, 
hogy a kölcsönt miért nem szavazza meg, az az ura-
dalom ugy mond, mely aránylag többi birtokaihoz ké-
pest kevés ártérrel bir még megszavazhatja és ki is 
bírhatja a kölcsönt, de az a réti birtokos, kinek egyéb 
földje nincs, miután földje semmit sem terem, mert 
vizzel van borítva és mégis fizetnie kell a gátköltsé-
get, előbb utóbb tönkre megy. Az örökös kölcsönzést, 
adósság csinálást nem tartja üdvösnek a társulatra, sok-
kal célszerűbbnek tartaná kivetni a gátmunkálatot ter-
mészetben, akkor legalább meg lenne csinálva a gát és 
nem lenne adósságai se agyon terhelve a társulat. Kü-
lönben is a mai kormánybiztos működésével nincs meg-
elégedve és ha belátná is a kölcsön szükségét, ezt 
nem hajlandó a jelenlegi kormánybiztosnak megsza-
vazni. 

Balogh János. Szentes városa nevében, melyet 
szerencsés vagyok e gyűlésen képviselni, megszavazom 
a kölcsönt, és ennek megszavazását mint a társulatra 
nézve föltétlen szükséget, ajánlom a tisztelt közgyűlés-
nek. Uraim vagy az én emlékező tehetségem igen élénk, 
vagy egyeseké igen rövid ; de ugy látom, hogy igen 
sokan már elfeledték a mult évi vizveszedelmet, mely-
nek kétségbeejtő hatása alatt mindent ígértünk tenni, 

sak még egyszer megmeneküljünk és íme most midőn 
arról vau szó, hogy a kölcsön által képessé tegyük a 
társulatot feladata megoldására, elő állnak többen, hogy 
nem szavazzák meg a kölcsönt. 

Stammer Sándor közbeszól: Szegeden épen igv 
tanácskoztak és Szeged pusztulása lett a vége. 

Balogh János. Azt óhajtom, hogy valahára a tár-
uiat pénzhez jutva, gátjait védképes állapotba helyez-
hesse és ne legyünk kitéve annak, hogv tavaszszal mi-
dőn a mezei munkában a legégetőbb szükség van a 
munkás kézre és igára, akkor ez hetekig a gátvéde-
lemre legyen kihajtva. (Helyeslés) De a társulatra fi-
nanciális szempontból is előnyös ez a kölcsön; mert 
ezt <>% kamattal való tőke törlesztésre adják és biz-
tos a társulat arról, hogy 50 évig nem mondhatják 
föl, mely idő alatt fillérenként minden megterhelte-
tés nélkül visszafizet hetjiik. Sajnálni csak azt lehet, 
hogy a kormány akadékoskodása miatt hamarébb nem 
jutott a társulat ezen előnyös kölcsönhöz. 

Sima Ferenc: E11 is Szentes város közönsége ne-
vében szólok és megszavazom városom részéről a 
társulat részére szükséges kölcsönt, megszavazom nem 
csak azért, mert erre határozott utasításom van ; de 
mert a tervelt kölcsön által lesz a társulat életképessé 
téve feladata megoldására. Teljesen egyet értést előttem 
szólóval, abban, hogy ha egyébbért nem, már csak 
azért is meg kell szavazni a kölcsönt, hogv a társu-
lat mai adóságától megszabaduljon. Ma ugyanis van a 
társulatnak 2<>2 ezer frt. adóssága. Ezen összegtől 8% 
kamatot tizet; már most kérdezem, hogy nem sok-
szorosan előnyösebb-e a társulatra nézve ha ö fölveszi 
az állam kölcsönt mely után 0% kamatot tizet és e 
kamattal le van fizetve a tőke is, ugyanis : fizet a tár-
sulat 50 évig a felveendő kölcsön után 0% kamatot 
és c kamattal le van fizetve 50 év alatt a tőke is. 
Ma pedig fizet a társulat 8% kamatot és fenn marad 
a tőke is. Hat hiszen akinek a 2-szer kettőhöz érzéke 
van, annak be kell látni, hogy a társulatnak kapva 
keli kapni a kölosönvételen. Megszavazom a kölcsönt 
és fájdalom, hogy ezt az elmondottakon kivül szomorú 
dolgokkal fogom indokolni. Önök mindnyájan tudják 
már, hogy a kormány közigazgatási végrehajtás utján 
rendelte el a gátak jó karba helyezését Es ezen in-
tézkedés az mely egyik szomorúbb indoka a kölcsön-
vétel szükségének ; mert a kormány által a közigaz-
gatási végrehajtásra kiutalt 300 ezer frt azonnal ki 
fog rovatni az ártérbirtokosokra és végrehajtás utján 
be fog hajtatni, hogy tehát a ma is eladósodott társulati 
tagok a végrehajtás e váratlan és tönkre tevő terhétől 
szabadulhassanak: föl kel venni az olcsó kölcsönt és a 
közigazgatási végrehajtással beépítendő költséget — 
még mielőtt annak behajtása végrehajtás alá kerülne 
— vissza kell az államnak fizetni. No uraim! ide jut-
tatott bennünket a kormánybiztos tétlensége. Most, a 
tél idején csináltatja a kormány kétszeres költséggel 
sárból gátainkat. Midőn mértéktelen mulasztások foly-
tán óriási károkról van szó, mely károkat a réti bir-
tokosságnak tehát nekünk kell kiizzadni: akkor ne 
vádoljon engem senki személyeskedéssel, ha elő állok 
és komoly, erős ítéletet mondok a kormánybiztos el-
járása fölött. — Hát kérdezem, hogy nem-e nyáron 
kellett volna gátjainkat megcsináltatni, akkor, mikor 
Pallavicini őrgróf gát munkáival két ezer munkás ke-
zet elvittek tőlünk, hogy saját embereink kezével épít-
tessék ki a tul oldali gát és igy segittessék elő a mi 
bekövetkezhető elpusztulásunk. Azt hozzák föl a kor-
mánybiztos védelmére, hogy a kormány akadékosko-

dása az ok, hogy nem kapott kölcsönt és nem építtet-
hetett annak idején. Tagadom, hogy a kormány aka-
kékoskodása lett volna az o k ; oka az, hogy pa kor-
mánybiztos ur annak idején nem fejlesztette~?az ártért 
nincs ártértelekönyvlink, melyre az állam kölcsönt ad : 
de az "'ártérfejlesztés körül elkövetett muladékosságot 

; igyekezett-e a kormánybiztos a kormánynál, hogy a 
kölcsönt annak idején kieszközölhesse, kellő erélylyel 
mentegetni. Nemcsak, hogy nem igyekezett ; de egész 
működésén rendszerként vonul végig a muladékosság. 
Hiszen uraim ! ha a kormánybiztos lelkiismeretes buz-
galommal akart volna a kölcsönvétel körül eljárni, ak-
kor nem okt. 15-re hívja össze a társulatot ; de össze-
hívja júliusban és ha ártértelekkönyv nélkül nem kap 
a kormánybiztos kölcsönt: állt volna azon miniszter 
elé ki öt kinevezte és állását fenntartja azt mondván, 
hogy uram miniszter engem tik küldtetek ide én pénz 
nélkül becsülettel nem állhatok mege társulatélén lehetet-
len feladatom megoldani: adjatok pénzt, vagy ha nem 
visza lépek és nem kompromittálom magam. Ki meri 
kétségbe vonni, hogy, ha a kormánybiztos ezt teszi, 
ha van ereje önérzettel fölemelni a szavát, szóval ha 
teljesiti kötelességét a társulat érdekei iránt, hogy pénzt 
nem kapott volna a kormánytól. Kapott volna, de nem 
tett érte lépéseket és én ezért mindig vádolom ót 
(zajos helyeslés, zúgás.) 

Stammer Sándor. Csak tessék, vádolgassanak önök 
tessék, ki hagyok beszélni mindenkit. 

Sima Ferenc. En jogommal élek, midőn itt szó-
lok és kötelességem teljesítem, ha vádolok. 

Stammer Síndor. Nem önnek szóltam. 
Sima Ferenc. A muladékosság rendszer a kor-

mánybiztos működésében. Hát kérdem, hogy ha erről 
nem, miről tesz tanú bizonyságot azon tény, hogy a 
kormánybiztos a belvizek leeresztésére szolgáló csöve-
ket, melyek már két éve, hogy megrendeltettek, most 
tél viz idején építteti be. Hiszen az épités ideje nyá-
ron van amikor fele árért megcsinálták volna. De 
most midőn 15—20 frtba kerül egy egy ezer téglának 
kiszállítása mig nyáron G—7 frtba hát hiszen akkor 
lehetetlenség, hogy két áráért ne dolgozzanak. Ez a 
kormánybiztos ur rendszere melynek folytán zsilipünk 
két árért készülés rossz, mert tagadom azt ezer szak-
értővel szemben is, hogy most oly jó munkát le-
hessen készíteni, mint nyáron. 

Stammar Sándor. ()n nem illetékes annak ineg-
birálására, hogy jó lesz-e vagy rossz az a munka. 

Sima Ferenc. Szakértő nem vagyok, de azt állí-
tom ismételten, hogy minden okos ember — ha csak 
rend kívüli körülmények nem kényszeritik rá nyáron 
szokott építkezni. Ismételve mondom, hogy megszava-
zom a kölcsönt; de nem teszem ezt föltétlenül; mert 
nem érthetek egyet azon prokátori felfogással, hogy 
itt a kölcsön megszavazásnál egyebet nem lehetne tár-
gyalni. Helye van és épen itt van ideje fölvetni a kor-
mánybiztos elleni bizalmi kérdést. Es én ezt fölvetem 
azért is; mert Szentes városa, melyet itt képviselni sze-
rencsés vagyok fölirt a kormánybiztos ellen és ugyan 
akkor megkereste őt, hogy bizalmatlansági írásos in-
dítványát bocsássa a társulati gyűlés tárgyalása alá. A 
kormánybiztos ezt az ügyet kihagyta a tárgysorból ; 
mert nem meri állását a bizalmi kérdés ítélete alá bo-
csájtani. De figyelmeztetem önöket, hogy ezt az ügyet 
itt tárgyalni kell. A mult gyűlésen történtek a közön-
ség elkeseredésének kifolyásai voltak. En tiltakozom 
azon jog és erkölcsi absurdum ellen, hogy akár van 
e társulat megelégedve a kormánybiztos eljárásával, 
akár nincs, öt tűrni kelljen helyén. 

Azt sugdossák itt, hogy jelenleg csak a kölcsön-
ről lehet beszélni. Hát jól van! beszélek arról is. A 
kormánybiztosi előterjesztésben 14 ezer írtról is van 
szó, mely összeget a kormánybiztos a megyei köz-
munka váltsági pénztárból vett föl. Hát kérdezem, 
hogy ha csak a társulatnak van joga kölcsönt meg-
szavazni, honnan vette a kormánybiztos a jogot ezen 
összeg fölvételére. Ez hivatalos hatáskörrel való jog-
talan és menthetlen eljárás a kormánybiztos részéről. 
Ily tények után — midőn ujolag kijelentem, hogy e 
kölcsönt a társulat létfeltételének tartom és. azt meg-
szavazom, de ismételve mondom, hogy a kormánybiz-
tos eljárásával nem vagyok megelégedve s tőle a köl-
csönvétel utón sem várok semmi eredményt 

liódi János megszavazza a kölcsönt, de csak 
oly összeget, miből a társulat adóssága kitelik. < > je-
lenlegi kis társulat terhére nem kíván nagyobb adósá-
got venni mint amekkora jelenleg van. Mért nem fej-
lesztette a kormánybiztos az ártért és akkor lehetne 
kölcsönt venni. 

Sarkadi N. István. (Mikec vő.) Megszavazom a 
kölcsönt; de az alapszabályokat kívánom oda módosí-
tani, hogy a pénz fölhasználása kellőleg ellenőriztessék, 
mert ha hizom is bennünk; de nem megnyugtató, hogy 
a pénzt a kormánybiztos és az igazgató utalják ki. A 
mai ellenőrzési móddal nincs megelégedve; mert ez 
nem egyéb minthogy két embernek akár látott akár 
nem látott valamit alá irja a jelentést vagy az utal-
ványt. Tehát az alapszabályt keli módosítani. 

Töbljen. Nem lehet még a társulat vissza nein 
nyeri önrendelkezési jogát. 

Farkas Gedeon. T. közgyűlés! En részemről a 
kormánybiztos ur által felvétetni indítványozott köl-
csönt meg nem szavazom. 

Nem szavazom meg azért, mert hahár beösme-
rem is azt, hogy ezen társulat hahogy fennállását biz-



tosifam, rendkívül elhanyagolt töltéseit felépíteni, s ez-
által a Tisza inneneső partján elhúzódó területnek a 
tiszai árvízveszélytől megóvni akarja , tekintve a birto-
kosság egy részének a közelebbi években a fakadó 
vizek által okozta vesztesgekből eredt kimerültségét, 
célját^könny ebben el nem érheti mintha az országos 
tiszai kölesönt vernie igénybe, ellen kell mondanom 
annak mégis következő okokból. 

Kormánybiztos ur még ma is csuhán azon 202f>G 
hold ártérbirtokosaira kívánja a kölcsönt megszavaz-
tatni és azt az illető birtokosok terhére felvétetni kik 
a társulat terhét eddig is viselték tekintet nélkül arra 
hogy ezen birtokok hátterében tagad hatatlanul több 
százezer hold föl<l birtokozai a bökény-mindszenti ti-
szaszabályozó társulat védmuvcinek hasznát veszik. 

Nézetem szerint kölcsönt felvenni a fennálló tör-
vények alapján csak oly társulatok vannak jogosítva, 
mely társulatoknál az ártérfejlesztés keresztül vitetvén 
a kölcsön alapjául ártéri telekkönyvet felmutatni képe-
sek. Hogy pedig ezen társulat ily telekkönyvekkel bir, 
kormánybiztos ur maga sem állítja sőt beösmeti, hogy 
az ártérfejlesztést, mely a telekkönyvnek készítésére 
alapul szolgálhatna, hogy saját szavaival éljek még 
csak most akar ja nyélbe ütni, — át nem láthatom 
ennélfogva: micsoda alapon kívánja ő a kölcsönt fel-
venni, hiszen csak nem fogja ráfogni, hogy azon ösz-
szeirási lajstrom, melyet a társulati 202öt> holdról ké-
szítetett meg felel azon kellékeknek, melyekkel a köl-
csön alapjául törvény szerint szolgálható ártéri telek-
könyveknek birniok kell. 

Igaz hu kormánybiztos ur kormányi megbízatá-
sához híven hivatásának pontosan megfelelni akart 
volna, — ma már volnának ártéri telekkönyvek, mert 
az ártérfejlesztés minek keresztvitelét a magas kor-
mány ismételve megsürgette, régen keresztül hajtatott 
volna s ma már ott állanánk, hogy ezen tiszai öblözet 
védm un kainak tökéletes karban hozására szükséges 
tiszai kölcsön alapjául ártéri telekkönyvet lehetne fel-
mutatni, ezekre kölcsön lehetne venni, ebből elő le-
hetne állítani mindazon munkálatokat, melyek a tár-
sulat és e vidék nyugalmára szükségesek. 

Mert, hogy állunk : dacára annak, hogy a nagy-
méltóságú közmunka s közi. ministerium elrendelte, 
hogy az ártérfejlesztés mindazon birtokokra kiterjesz-
tessék, melyek a töltések jótékonyságát élvezik, elren-
delte, hogy a társulatunk eddigi központján kivül eső 
körösi, báboekai, egész Öcsödig terjedő töltések átvé-
tessenek és a szükséghez képest kiépitessenek s a kor-
mánybiztos ur mint maga mondja a töltésekről tervet 
is készített, amely terv szerint a munka 7X2,155 frt. 
32 kr. kiadást igényelne, o elmulasztván a társulati 
ár térbe tartozó birtokok ártérbe bevonását most elő-
áll azzal, vegyünk fel egy 35fi,708 fr . 23 kros tokét a 
függő adósságok letörlesztése, ártérfejlesztési kiadás, 
vadvíz leesapolás és megrongált töltések helyre hozá-
sára szükséges pénz előállítása végett. 

Hiszen ha a társulat csakujjvan fölveszi ezen köl-
csont, nem mondom, hogy u kormánybiztos ur által 
törvény ellenesen felvett 2t>2,f>ll frt 93 kr . vissza nem 
fizettetik, nem állítom, hogy a vaszsilip leállitási költ-
sége 20Ö5* frt, az ártérfejlesztési munkálat 35,<XX) fo-
rintot tevó költsége nem lesz fedezhető, de tagadnom 
kell azt, hogy a töltés kiigazítása és belvizszabályozás, 
az eloszámtott 12f» írtból eszközölhető lenne. 

Maga a mostan társulati kézben létezó 15,500 
folyó öl töltésből csak 500 öl van ez sem olv alakban, 
mely megálhatna kiépítve, 15 ezer folvó öl pedig oly 
rosz karban van, hogv ezeknek kiépítéséhez folyó öl én-
ként legkevesebb Ö kubik öl föld szükségeltetik, me-
lyet köb ölenkénk 2 frt. 50 krral számítva, e munka 
előállítására magára 225,(XX) frt. szükségeltetik. Szük-
séges emellett bányagödrükül a gát melyett 2<> öl szé-
lességben 240 1200 ngysz. öles hold földnek kisajátí-
tása mitha holdanként 50 frttal veszünk 12<XX) frtot 
tészen belvizszabályozás is szintén nem 10/ H)0, hanem 
50,(XX) frt . mindenesetre felmegy. Ha már most ezek-
hez a kormánybiztos által számításból kihagyott töltés 
védelmi munkálatra egy évre, ugy a tiszti- és segéd-
személyzet fizetésére együtt 1*<X)0 frtot veszttuk fel 
ezen tételek összeszámítása után a társulat eme szük-
ségeinek fedezésére 5ö3,Sl»!) frt. 03 kr. szükségeltetnék. 
Világos ezekből, hogv a kormánybiztos ur által felve-
endő kölcsönt, ha az az utolsó krig kifizettetnék is a 
társulatnak szükséglete csupán a mostani 15,5<>0 fo-
lyóöl töltés fentartása mellett a szükséglet 2<)7,1C>1 frt. 
70 krral haladja felöl. 

ISátor vagyok kérdeni, miből lesz ezen utóbbi 
összeg fedezve, talán kirovásból ? Hiszen, ha kirovás-
ból lesz fedezve, ebből ismét minden holdra 10 frt. 
esik. Hogy ezt a kölcsön ráták fizetésével együtt az 
ártérbirtokosság azon része mindeu vagyonát csak 
ezen ártérbirtok képezi, lehetetlen, hogv meggyőzze, 
inert e mellett még viselni kell a köz- és városi adó 
terhét is ami holdanként Szentesen 3 fr t ra tehető, meg 
nem bírható terhet tehát én részemről önkényt el nem 
vállalok, a mostani kormánybiztosnak pedig ki iránt 
hivatalos eljárásaiban a társulatra kiható káros mulasz-
tásokat ösiuertem fel, egy negyedrész krajcár t sem sza-
vazok meg. 

Ár y<'(jjj lat vőn: A kölcsönt megszavazom és igen 
csodálkozom azon, hogy Farkas Gedeon esak azért 
nem szavazza meg, mert nézete és számítása szerint 
sokkal nagyobb összegre van szükség, miut amennyit 

a kormánybiztos megszavaztatni kér. H a áll az, amit 
én sem vonok kétségbe, hogy a kormánybiztosi előter-
jesztésben kért összegnél több kell, épen azért lehe-
tetlen meg nem szavazni a kevesebbet. Csudálkozoin 
azon, hogy Sima Ferenc, mikor semmit tevéssel vá-
dolja a kormánybiztost, ugyan akkor megtámadja azért 
is, amit tett, hogv ugyanis kölcsönt vett a közmunka 
váltsági pénztárból és dolgoztatott. Szentesen a kor-
mánybiztosnak csak elismeréssel tartozunk azért, hogy 
minden utasítás nélkül felvette a kérdéses kölcsönt és 
dolgoztatott. 

ti ima Ferenc: Kr. Nagy István pronoeáló beszéde 
után utalva érzem magam a felszólásra. Kn nem azért 
hibáztatom a kormánybiztost, mert ő valamit építtetett 
a gáton, s azért sem, mert ezen munkát a közmunka-
váltsági pénztárból vett pénzen tétette. De hibáztatom 
és vádolom azért, mert törvény szerint neki nincs joga 
ezen társulat részére pénzeket szedegetni föl; mert 
kétségbe vonom azt, hogy ót e tettre a rendkívüli 
szorultság vitte. A kormánybiztos, midőn valamely mun-
kához fogatott, tisztában kellett uekí lenni azzal, hogy 
ingyen nem fognak dolgozni, neki tehát kötelessége 
lett volna előre gondoskodni pénzről és azt előre meg-
szavaztatni a társulattal. De ő ezt nem tet te; nemcsak; 
de midőn e pénzt törvénytelenül felszedte, dacára, hogy 
ennek egy éve már, soha a társulatnak ezt be nem je-
lentetie és most is két íves jelentésében egy pár sorban 
említi föl az egészet, mintha 14 ezer frt csak annyi 
volna, hogy annak elköltését a kormánybiztos külön 
indokolni nem tartoznék. Kn az ilyen eljárások után 
nem vagyok Kr. Nagy István ur azon neiu irigylendő 
helyzetében, hogy elismeréssel és köszönettel tartozzam 
a kormánybiztosnak. Nem tartom a társulat ügyét Csáki 
szalmájának, hogy vele aképen gazdálkodjunk, amint 
tetszik, se kérdve, »e hallva kölcsönöket szedegessünk 
föl a társulat terhére. 

Farkax Benedek Fizetek, tehát beszélek! Nem 
szavazom meg a kölcsönt; mert a kormánybiztos 3 év 
alatt nem tett semmit, Hosszasabb beszédét azzal fejezi 
be, hogy remélem, hogy jelen beszédem nem kerül 30 
frtba. (Megjegyzendő, hogv a mult gyűlés alkalmával 
mondott beszédéért 30 frtig birságoltatott meg. Lásd 
hir rovatunkat.) 

Stammer Sándor. Minden támadás és váddal szem-
ben nyíltan, fölemelt fővel merek megállani. Néni fogok 
megszökni a városból és bármikor nvugodtan viselem 
el a felelősséget azokért, amik kormánybiztosságom 
alatt történtek. (Hát azokért, amiknek történni kellett 
volna és nem történtek?) Nem is szólnék, ha Farkas 
Gedeon és Sima Ferenc urak beszédjében oly passzu-
sok nem volnának, melyeket hallgatással mellőznöm 
nem lehet. Azt mondja ugyanis Farkas Gedeon, hogy 
midőn én átvettem a kormánybiztosságot csak 00 ezer 
frt volt a társulat adóssága. Itt van a Farkas Gedeon 
által készített jegyzőkönyv a kezemben, melyből kitű-
nik, hogy 1(XJ ezer frt volt az adósság, sőt a száma-
dások vizsgálásánál én 12 ezer frt ínséges kölcsönt fe-
deztem fel, akkor, mikor már ez kamataival 24 ezer 
frt volt. 

Farkas Gedeon. On mindig az én jegyzőkönyvemre 
hivatkozik. Hiszen én abban az időben nem voltam a 
társulatnak sem pénztárnoka, sem jegyzője, sem igaz-
gatója. Az általam felvett jegyzőkönyvben az van, amint 
akkor egy bizottság a társulat ügyeit találta. 

Stammer Sándor Sima Ferenc megtámad, mert a 
megyei közmunka válsági pénztárból 14 ezer frtot föl-
vettem és azt a társulati töltésekbe beépítettem. Ezen 

I tettemre mindig büszke vagyok, mert a társulat és e 
í vidék védelmére tettein. Ks Sima Ferenc azon mondá-
í sát, hogy én a társulat pénzével ugy gazdálkodom, 
' mintha az (<sáki szalmája volna, kijelentem, hogy be-
i csUletes ember vagyok és voltam életemben mindig és 
j a társulatnak egy krajcár já t sem költöttem el, miről 
1 számolni nem tudnék és azért visszautasítom a gyanu-

sitgatásokat. 
Sima Ferenc Kn nem gyanúsítom a kormán v-

biztos urat a pénz hu fölhasználását illetőleg. Távol 
legyen tolom. Amit ezen összeg fölvételére nézve 
mondtam, azt jogtalan, törványtelen és rendetlen eljá-
rására értettem. 

Pataki Imre nem szavazza meg a kölcsönt, mert 
a jelenlegi kormánybiztostól eredményt nem vár és nem 
biz rá egy krt se. 

Ezután következett a szavazás, minek eredménye 
a kölcsön megszavazása lett. 

Az eredmény kihirdetése után a kormánybiztos 
fölolvastatá a miniszteri rendeletet, mely a társulat 
gátjainak jókarba helyezése iránt a közigazgatási vég-
rehajtásra vonatkozó intézkedést foglalja magában. Ata-
lános zuggás volt, midőn a miniszteri rendeletnek azon 
pontja olvastatott, hol a kormány Stammer ur kormázy-
biztosi buzgalmát emlegeti. 

Horváth Ferenc ur szóllalt fid először is és indit-
ványozá, hogy a kormány kéressék meg, hogy a gát 
munkálat ne egyes, haszonra dolgozó vállalkozónak 
adassék ki, hanem utaltassuk ki a kormánybiztos ke-
zéhez és ő csináltassa meg a gátat. 

Sima Ferenc. Nem fogadom el Horváth Ferenc 
indítványát; mert én a kormányban nagyobb garanciát 
látok, mint a magát teljesen tettre képtelennek bizo-
nyította kormánybiztosban. Nem kívánom rá bizni azt, 
minek teljesítésére a koémány már embereket küldött 
ki. Indítványozom, hogy szavaztassék köszönet a kor-

mánynak és miután most már a kormánybiztosra sziik" 
ség nincs, kéressék föl a miniszter 

Stammer Sándor kalapját vette és elment a gyű-
lésből és be sein rekeszté azt, sem a gyűlés jegyző-
könyvének hitelesítésére nem küldött ki senkit. Tehát, 
hogy a kölcsön megszavazásra vonatkozó végzés végre-
hajtható legyen; uj gyűlést kell a hitelesítésre összehívni. 

Kz volt a gyűlés lefolyása. 
Stammer ur az oktoberi gyűlés után azzal véde-

kezett, hogy a gyűlést kénytelen volt szétoszlatni és a miatt 
a kölcsön uieg nem szavaztatott és igy lehetetlen volt 
neki pénzhez jutni, ez ÍIZ oka a közigazgatási végre-
hajtásnak, — Hát most már azt kérd jük tőle, hogy 
annak ki az oka, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére nom 
küldött ki küldöttséget és e miatt ki ellen indit ke-
resetet ? 

Ezen gyűlésen tapasztalhatta Stammer Sándor ur, 
hogy a félrevezetett miniszter hízelgő rendelete nem 
biztosítja renomméját, sőt erkölcsileg még inkább le-
hetetlenné teszi kormánybiztosi állását, melynek már 
utolsó napjai következnek. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A pap választás vasárnap, nov. 21-án dél-

előtt, isteni tisztelet végeztével veszi kezdetét. A vá-
lasztás elé nagy érdeklődéssel néz a közönség. Ez eddigi 
párt küzdelmek a tisztesség határvonalai között mo-
zognak. 

— A v a s u t ü g y b e n az épitési előmunkálatok 
engedélyezése iránti kérelmet Sípos Orbán, Stammer 
Sándor, Ábray Károly és Balogh János urak aláírták 
és még a mult héten fölküldék a minisztériumhoz. Az 
első nagy és határozott lépés tehát meg van téve a 
vasútépítés tényleges munkálatba vételére nézve. 

— A szántó vető ekével a próba f. hó 17-én 
a városi téglaháznál megtartatott az érdeklődők igen 
nagy számának szeme láttára. A gép még tökéletesí-
tésre vá r ; de mind e mellett mai szerkezetében is hasz-
nálható, kifogástalanul szórja a magot. Hogy mily előny 
a gazdára nézve, lm a szántással együtt elvégezheti a 
vetést is, azt bizonyítgatni sem kell. Az eredmény 
megitélhetésére nézve a próba aképen tétetett meg, 
hogy egv hold be lett vetve ssabad kézzel, egy hold 
a géppel, mag egyformán vettetett mind a két holdba* 
Egy fél holdnyi föld bevettetett Zsoldos Ferenc ur 
fakereskedési telepe mellett is. 

— Kormánybiztos éa alispán. Far kas Re-
nedeket a főkapitány 30 fr t pénzbirságban marasztalta 
el az okt. 15-én tartott társulati gyűlésén mondott be-
széde és ott beterjesztett bizalmatlansági indítványért. 
Farkas ur megfelebbbezte ezen ítéletet Stammer Sándor 
alispán úrhoz, mert a megyei alispáni hivatal a másod 
fórum. Most már miképen fog ítélni Stammer Sándor 
alispán ur Stammer Sándor kormánybiztos ügvében? 
vagy miképen fognak ítélni a hetyettes alispánok fő-
nökük ügyében? A harmadik fórum a közigazgatási 
bizottság, hol Stammer urnák szintén igen erős befolyása 
van. Ezen érdemében különben jelentéktelen ügy is 
eclatans módon igazolja az alispánság és korinánvbiz-
tosság ősszeférhetlenségét. Különben kandi vagyunk 
a felettes hatóságok Ítéletére. 

7 " Az italmérés kiadása tárgyában megtartott 
árverést a közgyűlés jóváhagyá és e szerint a jövő hat 
évben a rátarendszer lesz életbe léptetve. 

N é p é s i s k o l a i könyvtárak felállítása iránt 
adott be a városi közgvüléshez "még augusztus hóban 
indítványt Kovács Pál ur a „Szentes és Vidéke^ lap 
szerkesztője, ezen indítvány az iskolaszék véleménves 
javaslata kíséretében a hétfői közgyűlésen tárgyaltatott 
le, amikor Sima Ferenc inditvánvára a közgyűlés ki-
mondá, hogv az általa fenntartott 4 tanyai*iskolánál 
iskolai könyvtárat fog alapítani, u g r hogy erre az első 
évben <>0 frtot, a második, harmadik évben 40 frtot, 
a többi években pedig 20—20 frtot áldoz. 

— Városi aljegyzővé f. hó 15-én tartott köz-
gyűlésen egyhangúlag Szakái Mihály ur válazztatott meg. 

— A z á r t é r f e j l e s z t é s i föltételek ellen több 
rétbirtokos .által beadott észrevételt a kormánybiztos 
visszautasitá; ceruzával irt rá, hogy elkésett és azután 
a társulat pénztárnokával -visszaküldé Farkas Benedek 
ártérbirtokoshoz. Mondanunk sem kell, hogv ez amily 
szabálytalan, ép oly botrányos eljárás, mely ellen az 
érdekeltek a kormányhoz folyamodnak fel. 

— A műkedvelő társulat alapszabályai elké-
szítésére kiküldött bizottság készen van munkálatával. 
Az alapszab ílyok jóváhagyás végett a mi lisztermmh >z 
fognak felterjesztetni. 

— P a l l a v i c i n i . őrgróf aug. hótól uj évig 40 ez< r 
frt adó hátralékra nézve halasztást kapott. Egy 1<HJ 
ezer hold földdel és több millió frt készpénzzel biro 
dús gazdag gróf fizetési halasztást kap, a napszámost 
pedig derűre bórura exekválják és hiába mondja, hogy 
nincs! 

— A 48-as kör 60 kros beléptidij mellett a 
Oéhháznál f. hó 21-én bálát rendez. 

— L a p u n k tárcáját térszűke miatt jelen számban 
nem folytathatjuk. 

— Zágrábot f. hó 10-án egy ujabbi földrengés 
rázta meg. A polgárok már nem mernek falak között 
tartózkodni, sátrakba költöztek, A kár kiszámithatlan. 

— Megdöbbentő merénylet Bartha Miklós, 
kolozsvári polgárt, az ,, Ellenzék "-nek szerkesztőjét f. hó 
14-én szerkesztőségében, lapjának egy közleménye miatt, 
két közös hadseregbeli tiszt karddal megtámadta és bru-
tális módon összevagdalta. Bartha életéhez kevés a 
remény. Kolozsvár közönsége ez eset miatt rendkívüli 
izgalomban van. A város, közgyűlésből, a polgárság 
népgyűlés bői irt föl a kormányhoz, országgyűléshez és 
a királyhoz a merénylők példás megbüntetése végett. 



CSARNOK. 
j S z E V É P ^ S Z E R E L M E . 

— Töredék egy verses regényből. 
(Folytatás és vége.) 

Es ment. — S/akadt a tajték jó lováról, 
F a útját állta, köbe megbotolt, 
Kuháját csipke-rózsa megfogá. 
Ne menj Szevér! tilos az már neked, 
Clarissa már nem a szép szerető, 
Hanem csak egy nő, asszony, mint a többi, 
Kit eskü zár el csókjaid elől; 
Szól aboz már a férj is, a pap is . . 
llallá is azt a vágtató lovag ! 
Ott látta már a kastélyt, a fehér 
Oszlopokat villogni messziről. 
Ott a virágos, repkény fogta tornác . . . 
S talán, mint a k k o r , most is ott van ő, 
Nézvén nyugt) tra, kéklő ködhomályba 
A merre eltűnt síró kedvese, — 
Mig könybe lábad drága két szeme 
Mint olvadó tó, tündérek hazája. 
Ott intnek a fák, hivja ót a kert, 
A hol tanúja mindenik bokor, 
Minden virág — rég elhervadt, igaz, — 
Az édes csóknak, édes szerelemnek. 
Ott áll a hárs, — még rajt a régi s eb : 
KezdŐ betűik, koszorúba vágva 
Sz(evér), C(lar issa) . . . boldog, szép idők / 
Itt van a pad : hol együtt hallgatták 
A szökőforrás anda csevegését. 
Itt a pagonyban a Venus szobor, 
Melynek fejére együtt fonogatták 
Minden reggelre a fris koszorút. 
Amott a kisded kerti lak, hol ő 
Először látta meg Clarissát — 
Ott ült, igen, ott a patak felől 
Kis ablakánál ; szép kezében egy 
Picinyke tő, s darau selyem . . . 
Megnézem egyszer még e szent helyet, 
Legalább itt kisirom jól magam. 

Szegény bolond szivem tragédiája, 
Ez a hely itt az — expositiód! 

S bement. Követte két szó s egy sikoly.— 
Csakúgy mint akkor, ottan ült a n ő . . . 
(,)h gazdagabb e Indiák királya, 
Es koldusabb-e a helóta, mint 
Két sziv a melynek édes- mindene 
Egy szerelemnek tilos mennyországa ? . . 

— Bocsánat grófnő . . . Törte meg Szevér 
A síri csöndet. — Óh Szevér, ne i gy ! 
Nevez, mint egykor, régi kedvesednek, 
Csakúgy, mint egykor, ott a völgy ölén, 
A rossz világtól eltakarva jól, 
Hol átöleltek rózsák bokrai 
Mindakettönket én meg tégedet. 
Beteg vagyok. A lelkem fáj nekem. 
Szomjas vagyok. A szivem szomjazik. 
Itass meg engem, és gyógyíts meg engem 
Vágy, szerelemben meghalok Szevér! 

Késő! Felelte komoran Szevér. 
Bohó sugár, mit akarsz ? itt az ősz 
Nem hoz virágot ugy sem a berek 
Hiába kéred . . . Ugy-e asszonyom, 
Most már belátja, most már érezi, 
Most már megérti, mit szenvedtem én. 
Most már jól tudja, hogy a fényözön 
Arany, ezüst, selyem, hat ló, batár, 
Ah, indiáknak minden gyönyöre 
Silány kavics, haszontalan göröngy : 
Egy nyomorult vihartól megcibált, 
Zápor-beeste kalyibához képest, 
A melyben a nyomor eondrái közt 
A hűség és a szerviem lakik! 
Most tudja már csak, mostan érti már csak, 
Midőn a múltba nincsen vissza út, 
Nincsen a Jákób lajtorjája meg! 
Hahahaha! . . . Nos itt van asszonyom, 
Itt az arany: lakjék jól fényivel ! 
Im itt a bársonv, puha szőnyegek: 
Legyen boldog, takarózzék bele! 
Itt az inas : parancsol osztrigát, 
Vagy fülemile-nyelv-pástétomot ? 

Itt a batár elő áll fényesen, 
Elő azonnal, nos — örülni h á t ! 
Itt a gyönyör, a pompa, kényelem, 
Csak intsen egyet s minden teljesül ; —• 
Sziv, balgatag sziv ! kell-e hát egyéb?! 
S kegyed azt mondja : mindez semmiség, 
Hiú bolondság . . . el velők ! 
Hanem itt van ez a bohó fiú, 
A ki azt mondja „szeretlek ma ís, 
Ma is csakúgy, mint a feltámadáskor, 
Hanem szivemnél több kincset ne vár j" 
S kegyed azt mondja ; vesszen minden el, 
Csak te maradj meg, csak te légy az ényingJ 

Es szólt a nő, mig könnvei peregtek, 
Mint széllebbentett rózsából a ha rma t : 
Vádolj, gúnyolj, taposs meg engemet, 
Kiállóm én azt szisszenés nekűl, 
S még ráadásul kezed csókolom — 
ó h én szerelmem! tilos mennyországom! 
Mert igazad van s én bűnös vagyok. 
S Szevérnek arcát elfutá a vér, 
Szemébe könny tolult fel akaratlau; 
Aztán leomlott szótlan, kínosan, 
S csak átölelte a nő térdeit. 
De az lehajlott égő epedéssel 
Es összeforrott hosszan a jakuk. 

Ki festi nékem liiven ezt a képet, 
Ki irja ezt le, — édes csókjokat? 
Minthogyha két tó ezredéven által 
Szétostromolta szikla-gátjait, 
Minthogyha két rab — titkos éjszakákon 
Dolgozva hosszan, tollkés hegyivel 
Altalfaragja börtöne falát, 
S egymás karjába omlanak, zokogva: 
Megvagy Szabadság ! élet! napvilág ! 

Még a jk az ajkon, sziv a sziv fölött . . . 
De nyil az ajtó ottan áll a férji 

(Wiesbaden. 1877.) 

\ 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC 

H I R D E T E S E K . 
Pályázati hirdetmény. 

Csongrádinegye törvényhatóságánál, a „cson-
grádi járás" felállítása folytán rendszeresített 
s évi 1200 forint fizetéssel és 200 frt utiáta-
lányny al javadalmazott szolgabírói állásra pályá-
zat nyittatván: fölhivatnak mind azok, kik 
ezen, a f. é v i d e c e m b e r hó 1 6 - á n tartandó 
rendkívüli megyei közgyűlésen betöltendő szol-
gabírói állomást elnyerni óhajtják, hogy ez 
iránti jelentkezéseiket legkésőbb folyó évi de-
cember hó 1-ső napjáig Kis Zombori Rónay 
Lajos főispán ur ő méltóságához benyújtani 
igyekezzenek. 

Szegvárt, 1880. nov. hó 8-án. 
Stammer Sándor, 

Csongrádinegye alispánja. 

H i r d e t é s . 
Alólirott tudatom a n. é. közönségei, hojrv OO ' O J 

e liéten érkezett a legjobb minőségű ' g y e r -
t y á n fa , melynek öle a tiszaparton 14 frt. 
É g e r ölfa öle 9 frt Gőzmalmomban pedig 
szitált és korpás liszt, ugy szinte I. rendű kása 
jutányos áron, házhoz szállit\a kapható 

Tisztelettel 
W e i l l S a l a m o n . 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó 238 

hold felső, és G6 hold alsó csürhejárási földek 
1881. január 1-től 188G. december végéig, 
tehát C egymást követő évre f. hó 2(J-én, dél-
előtt (J órakor a városi tanácsteremben meg-
tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog-
nak adatni. 

Az árverési feltételek alólirtnál hivatalos 
időben bármikor megtekinthetők. 

Szentes, 1880. nov. 19-én 
S i m a F e r e n o , 

tanácsnok. 

Pályázati hirdetés. 
A Szentes város határában fekvő király-

sági tanyai tanitói állomásra ezennel pályázat 
nyittatik. Ezen állomáshoz javadalomként 300 ft. 
évi fizetés, 30 ft fűtőpénz és szabad lakás van 
kötve. Folyamodók kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket folyó évi december hó 10 ik napjáig 
Szentes város iskolaszéki elnökéhez tartoznak 
beadni. 

Szentesen, nov. 18. 1880. 
Zolnay Károly, 

isk széki jegyző. 

VŰCOOCCCCCCO 
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SEBESI ZSIGMOND-féle I. t. 572. szám 

alatt levő 347 négyszög öl udvartérrel szabad 

kézből, kedvező feltételek mellett eladó. Érte-

kezni lehet Grünvald József, regále bérlővel. 
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Zsoldos Ferenc téglagyá-
rában csinosan készített c s e r é p -
k á l y h á k és t a k a r é k t ű z h e l y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-

és kőszénnel is tüzelhetők. 

'v 

H i r d e t m é n y . 
A városi nagy vendéglő épületében levő, 

Szentes város tulajdonát tevő e g y m é s z á r 
széki helyiség 18*1. jan 1-től 187fi-ik év 
dec végéig terjedő időre, f. év nov hó 24-én 
délelőtt 9 órakor a városi tanácsteremben nyil-
vános árverésen haszonbérbe fog kiadatni. 

Az árverési föltételek addig is alólirtnál 
megtekinthetők. 

Szentes, 1880. nov. 12-én. 
S i m a F e r e n c , 

tanácsnok 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város haszonvételi jogához tartozó 

tiszai rakpart és cölöp helypénzszedési 
Jog f. 1881. jan. 1-től l*86-ik év december 
végéig, tehát fi évre, f hó 24-én délelőtt 10 
órakor a városi tanácsteremben nyilvános ár-
verésen haszonbérbe fog adatni. 

Az árverési föltételek és a helypénzszedés 
árszabályzata addig ifi alólirtnál megtekint-
hetők. 

Szentes, 1880. nov. 12-én. 
S i m a F e r e n o , 

tanácsnok 

i 
H i r d e t é s . 

Ezennel van szerencsém a nagy-
érdemű közönségnek tudomására hozni, 
hogy az 

eszi és téli idényre 
legújabb divat szerint készült — 

plus, bársony, és filc KALAPOK, 
valamint magyar fe jkötők , dekl ik 
és ha jak a legnagyobb választékban, 
és legjutányosabb árak mellett szol-
gálhatok. 

Továbbá bátorkodom még a t. 
közönségnek tudomására hozni, hogy 
pli s o r o z ó és g u v r é r o z ó gépeimmel 
bármely időben is, a t. közönség be-
cses megrendeléseit pontosan eszközlöm. 

A nagyérdemű közönség becses 
pártfogását kérve vagyok alázatos 
szolgájok 

Groszmann Adolfné, 
divatárusnő. 

Uzlethel viscf' uri utca Izsóné-fcle húz 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst érem Pária 1878. 

I 
I 

Brogle J. és Mtiller 
g é p - és ros ta- lemez g y á r a 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

Trieur k e t (konkoly választó) 6 külön-
. féle nagyságban. 
Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára. 

I 
Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




