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Az uj megyeház. 
Csongrádmegye és Szentes város közönsége 

e hó lX-án ünnepélyt ült: a városunkban épülő 
megyeliáz alapköve letételének örömteljes ün-
nepélyét. 

Ha valakinek, ugy bizonyára Szentes vá-
ros közönségének nagy oka van ez ünnepélyt 
kellően méltatni; mert ez ünnepélyben e vá-
rosnak egy régi törekvése lőn sikerrel megko-
ronázva, egy előszeretettel ápolt jogosult vágya 
kielégítve, egy hosszú időu át lankadatlan ki-
tartással és csüggedetlen lelkesedéssel vivott 
nehéz küzdelme diadallal megkoszorúzva. 

S a mi e diadal értékét még százszorosan 
hatványozza, az ama benső meggyőződés, ama 
fölemelő tudat, hogy e nagy vívmányban egy 
szebb jövő záloga rejlik. , 

Lelkünk előtt a megye erkölcsi életének 
egy uj korszaka tárul fö l ; az a korszak, mely 
után szivünk minden hevével oly rég vágya-
kozánk ; az a korszak, a melyben az önző egyéni 
érdek h aj hászat átkos hydrájának fejét szét fogja 
tiporni a tiszta erkölcs bajnokainak hatalmas 
actiója; szóval az a korszak, a melyben a tér 
és időbeli akadályok megszűnése folytán lehet-
ségessé válik, hogy a törvényhatósági bizottság 
a megye közérzületének hü tükre, a megye 
közönségének valódi képviselője legyen. 

A tisztikar ki tog bontakozni a/.on párat-
lanul abnormis helyzet nyűgeiből, melyben 
eddig sinlett, hogy t i. kénytelen volt a megye 
székhelyétől távol, szétszórva lakni, nem tart-
hatta kezében az események fonalát s igy mű-
ködésében nem létesíthetett kellő összhangot. 

A törvény hatósági bizottság tagjai — kik-
nek fele része helyben lakik - azon kedvező 
helyzetben lesznek, hogy a megye közéleti 
működésében szakadatlanul résztvehetnek ; aka-
dály nélkül gyakorolhatják a felügyelet és 
ellenőrzés jogát, érvényesíthetik törvényes be-
folyásukat, kezükben tarthatják a kormányru-
dat, 8 őrködhetnek a megye erkölcsi és anyagi 
érdekei fölött. 

S ha meggondoljuk, hogy az általános 
corruptió dacára megyénk közönsége még mind-
eddig megőrizte a maga szűztisztaságában az 
ösi magyar erényt; a szeplőtlen becsületességet 
és a nemzet typicus vonását: a józan gondol-
kozást, — akkor szivünk örömtől dob< g fel, s 
szilárd hitté csontosul lelkünkben ama biztató 
remény, hogy az uj megyeház a tiszta erkölcs 
szentélye és az igazság temploma leend; s hogy 
annak csarnokában nem talál helyet a nemtelen 
önzés, a gyáva szolgalelkűség és a magasztos 
polgári jogokkal kufárkodó becstelenség; mert 
a törvényhatósági bizottság — mint a kohóban 
izzó arany — nem fog megtűrni kebelében 
semmi salakot. 

^ g y legyen! 

A corruptio. 
i . 

A dorozsmai szolgabiró választás alkalmá-
ból tartott értekezleten történtek után, h.punk 
fölszólalásai nem maradtak kiáltó szóvá a pusz-
tában. Azon erkölcsi harcnak, melyet lapunk 
és a szentesi megyei képviselők megindítottak 
a corruptio kiirtására, most már Csongrádme-
gye közönsége lépett élére. A megyei közgyű-
lésnek ugyanis f. hó 13-dikán tartott ülésében 
Stammer Sándor alispán felállt s előterjeszté, 
hogy tudomása van róla, melyszerint több 
megyei tisztviselő a közvélemény által azzal 
van vádolva, hogy vesztegetés utján jutott hi-
vatalához; azért ezen ügyben vizsgálat elren-
delését kérte. A közgyűlés egyhangúlag ren-
delte el a vizsgálatot. A vizsgálóbizottság tag-

jaivá: Ötömösi Magyar Imre elnök, Kiss Zsig- j 
mond alelnöklete mellett Radanich János, Kristó 
N. István, Újhelyi Nándor és Bányai József ' 
képviselők választattak meg. 

A vizsgálat elrendelése kötelessége volt 
megyénk közgyűlésének, s hogy ezt a fölme-
rült események után röktöu tette, csak elisme-
résül tudható be azoknak, kiket a megye gyű-
lése e tekintetben a kezd ményezés tisztessége 
illet. Ezt elutasíthatlanul követelte a megyei 
tisztviselők iekintélye és köv telte, sürgette a 
megyei képviselők kérdéssé tett jó himeve, 
beesülete 

Az igazság kedvéért löl kell emlitenünk, 
hogy tíoriszlovszki Leó ur is írásosan vizsgá-
latot kért ez ügybeu, azonban, fájdalom, ezt 
csak azután tette, midőn már a megyei köz-
gyűlés által a vizsgálat el volt rendelve. S igy 
ezen föllépést elkésettnek tartjuk és nem te-
kinthetjük az önigazolás tiszta szándékaként, 
mint inkább a kérlelhetlenué vált helyzet 
kényszerének 

Nem tudhatjuk, hogy mily eredménynyel 
fog végződni a kiküldött bizottság vizsgálata. 
Mert hiszen, a kik itt bizonyíthatnának azon 
tisztviselők, kik kénytelenek voltak a veszte-
getés hitvány fegyveréhez is hozzá yul i. hogy 
állást nyerjenek ezek nem fognak lámpást 
gyújtani, hogy a vizsgálóbizottság kényelme-
sen tekinthessen a megvesztegetettek bűnös 
táborába S bár hisszük, hogy lehet, de nehéz 
lesz a törvényes bizonyítékok megszerzése; de 
ha azzal végződnék is a vizsgálat, hogy tárgyi 
tényálladék hiányában nem lehetne a bűnöst 
kimondani senkire, még akkor is jó volt s nagy 
erkölcsi sulylyal bir a közgyűlés ezen eljá 
rasa, mert a vizsg.latból annyi mindenesetre 
ki fog derülni, hogy a társadalmi uton meg-
indult mozgalom jogos és elutasithatlanul szük-
séges volt. 

Hogy vannak, kiknek csak a törvényes 
formák szolgálhatnak védelmére, de a tiszta 
úton járó emberek szemébe egyéb semmi Ez 
is elég eredmény lesz arra, hogy a közvéle-
mény nyílt és szigorú Ítéletet tarthasson azon 
em berek teje fölött, kik a képviselői mandátu-
mot lelkűkkel, és becsületükkel egyetemben 
áruba vetik. Es nagy erkölcsi stilyja lesz e 
föllépésnek, mert ez erősen komoly intő példa 
arra mindeneknek e megyében, kiket a köz-
bizalom a legcsekélyebb szerepre is megbízott, 
hogy itt csak becsületes embereknek lehet 
szavuk 

A levegő már fojtó volt mindnyájunkra 
nézve, s ha nem ér is az erkölcsi Ítélet vil-
lám • , úgy a mint kelle ie, senkit is, de a le-
vegő mindenesetre tisztulni fog s ez jól fog 
esni a közéleti szempontból oly nagy mértékben 
megromlott erkölcsöknek. © 

Horváth Gyula nézete. 
Horváth Gyula kormánybiztost az „Ellenőr" napi 

lap szerkesztője fölkérte, hogy a Tiszaszabályozásról 
mondaná el nézetét. A kormánybiztos e kérelem foly-
tán egy hosszabb cikkben fejti ki nézetét e ránk nézve 
nagy fontossága kérdésben. Lapunk szűk tere miatt a 
terjedelmes cikket nein közölhetjük, de annak, ugy a 
társulatok administrálása, mint teherviselés szempotjá-
ból elvi jelentőségű részét a következőkben közöljük. 

„Az t sem akarom megemlíteni,— mondja a cikk, 
hogy a vizszabályozás kérdéséhez boldog-boldogtalan 
hozzá szól, akár ért hozzá, akár nein és az ismert 
stereotyp phrasis szerint vagy a nép józan felfogását 
vagy a tudomány jelen álláspontját emlegetve, bírál-
gatja azokat, kik a kérdéssel a gyakorlatban foglal-
koznak. 

Ha a Tisza és qirllékfolyóinak szabályozási mun-
kálatát ma egészen újra kezdhetnők s ott volnánk, hogy 
uj szabályozási rendszert lehetne megállapitaui, ínég 
akkor is számot kellene vetniiuk mennyi a munka 
költsége, inily arányban áll e költség a kormány és az 
érdekeitek pénztárával és mindenekelőtt inenuyi előnyt 
ér el a szabályozás által a kormány és az érdekeltség. 
Mennyivel inkább szükséges ez a számvetés ma, midőn 
a helyzet már tul van az első kezdeten s a munka 
félig kész. Tudnunk kell, mit követelhet az állam az 
érdekeltségtol és viszont. Mert bizony nem istenes do-

log azt a reményt kelteni a Tiszavölgy lakosságában, 
hogy az állam csak valamikor is viselni f og ja a sza-
bályozás költségét; de az is, a ki az államsegélyt me-
reven megtagadná, vagy megakadályozná, ssintén sokat 
ártana az ügynek. 

Ha a Tisza völgyének előbb siettek volna segit. 
s égé re, sokkal olcsóbb lett volna a vész elháritása. Min-
den p«ztendő egy milliónál többel felér és a helytele-
nül alkalmazott segély nagyobb kárt okoz, mint a 
milyen hasznot hajt. Szerves törvényt alkotni és egy-
szerre oldani meg a Tiszaszabályozás kérdésének mű-
szaki, közigazgatási és pénzügyi oldalát, ma még lehe-
tetlen. Ez eszme létesítésének megkisértésével az ügy 
beláthatatlan időre odáztatoék el. Ha azonban a mutat-
kozó bajokat erőnkhöz képest akarjuk orvosolni, intéz-
kedéseink ugyan lassú, de biztos és elmaradhatatlan 
sikerre vezetők lesznek. 

A hol a társulatok egybeolvasztását a szükség 
megkívánja, joggal és hatalommal ruházandó fel a kor-
mány annak keresztülvitelére. Azokat a társulatokat 
pedig, melyek eddig fenn bírták magukat saját erejük-
ből tartani, s ezután is képesek teljesíteni azt, a mit 
magukra vállaltak, meg kell hagyni a törvényekben 
meghatározott eddigi kormányfelügyelet alatt, kikötvén 
azonban azt is, hogv eddigi tevékenységükön kivül 
még egyszersmind a belvizek levezetését is kötelesek 
teendőik sorába felvenni. A z erre vonatkozó tervek és 
költségvetések elkészítését szintén a társulatokra kel-
lene bízni, a kormány dolga csak az volna, hogy meg-
bírálja s jóváhagyja azokat, valamint, hogy az érde-
keltek meghallgatásával megállapítsa a munkálatok sor-
rendjét és tartamát. Ezenfelül szükséges volna, hogy 
az oly társulatok ügyeit, melyek az állam által segé-
lyezetnek, oly egyén vezesse, a ki a kormány kineve-
zése folytán állíttatott a társaság élére. I ly társulatok-
nál a közgyűlés hatáskörébe a munkaprogramul ,és a 
költségvetés megállapítása csak annyiban tartoznék, a 
mennyiben ujabb munkák célba vételéről s a költségek-
nek a társu atot terhelő módon leendő megváltoztatá-
sáról van szó; de az ellenőrzés joga ily társulatoknál 
is egészben meg volna hagyandó. 

lg;iz, hogy sokkal jobb és helyesebb volna az 
összes viziügyek kezelésére külön közigazgatási ható-
ságot létesíteni, de az általam ajánlott inód«zat a kü-
lön administratiónál olcsóbb s nem ró oly nagy terhet 
sem az egyesekre, sem az államra s a mellett eléggé 
célra vezető. Aztán meg ugy sem szabad elfeledni, 
hogy nem volna valami igazságos eljárás, ha az oly 
társulatokat, melyek a nehezebb idők súlyos megpró-
báltatásai között fennállani képesek voltak, egyszerre 
megfosztanék autonoin jogaiktól. 

Azonban a kérdés megoldásának legnehezebb 
része tagadhatatlanul a költségek felosztása. 

E tekintetben mindenekelőtt kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy az állam által nyújtott tiszai kölcsö-
nöket határozottan drágáknak tartom, és nem hihetem, 
hogv ne lehetne a társulatok birtokainak lekötése és 
az állam jótállása mellett olcsóbb, s a befektetésre al-
kalmasabb tökét találni. Ehhez képest azt tartóin az 
állam legelső feladatának, hogy változtassa a 25 milli-
ónyi tiszai kölcsönt olcsóbb kamatlábúvá és szerezze 
be a még ezen felül szükséges tőkét. 

A másik, a mit szükségesnek tartok, annak az 
elvnek a kijelentése, hogy ott, a hol a társulatok to-
vábbi fennállását a kormány megkívánja, a mentesített 
területet a szabályozásnak nem szabad rosszabbá tenni, 
mint a milyen a nem mentesített. A miből következik, 
hogy a tulajdonos számára múlhatatlanul és tisztán 
meg kell maradnia : az eddigi tett beruházások kamat-
jának, a nem mentesített terület jövedelmével arányban 
álló hozadéknak és az adónak. Ugy, hogy csak az a 
jövedelmi különbözet képezné az évi kivetés alapját, 
melylyel a hozadék az ármentesítés következtében ja-
vult. E maximum erejéig a társulatot terhelné a költ-
ségek viselése. 

Ez alapot minden tizedik évben megalakítandó 
egy oly bizottság állapítaná meg, mely harmadrészben 
az érdekelt, két harmadrészben pedig a vizszabályo-
zás által nem érdekelt gazdákból képeztetnék. Nézetem 
szerint az igy összeállított kivető bizottság ugy a* ál-
lam, mint az érdekeltek javát és hasznát mozditaaá 
elő s legjobban, megóvná mind a két fél érdekét, mert 
oly adózó polgárok képeznék annak többségét, a kik 
a maximum megállapítása által esetleg magukra is ró-
nak terheket. 

Jgy aztán az illető vidékek lakói bi :tosittatnának 
az ellen, hogy jövedelmük ama részétől is megfosztat-
nak, mely a szabályozás előtt megvolt, és hogy » tul-



tel helttrtés, vagv a mentesített telkeknek ez által oko-
zott elértéktelenedése valaha kftvetkezzék. 

Igaz, ha a magyar államgazdasági és hitelviszo-
nyok virágzók volnának, nem haboznám egy percig 
lém, hogy eiöálljak-e azzal a javaslattal, melyszerint 
az állam ily hasznos befektetésekre oly kainattalan köl-
csönöket adjon a* érdekelteknek, melyeknek vissza-
fizetése és törlesztése csak a mutatkozó haszon arányá-
ban és az elért siker idejében történnék. En volnék 
az első, a ki e tekintetben Franciaország, Anglia és 
más jobb fiinánciáju államok példáját követésre aján-
lanám. De viszonyaink között csak a fent vázolt mó-
dozat ajánlkozik, melynek ínég az az előnye is megvan, 
hogy az állam az ily rendszeres segélyezés mellett még 
az istápolt társulatok vezetését is magához veheti. A 
mellett meg pénzügyileg sem fog, tekintetbe véve a 
közelmúlt viszonyait, kárt vallani. Eddig a mentesített 
területekből tényleg befolyt és a zárszámadásokban 
kitüntetett adójővedelem még távolról sem felelt meg 
a praelimináltnak. Késziut vízkárok címén, részint pe-
dig, mert inás okokból voltak behajthatatlanok, tetemes 
összegeket irtak le éveuként az adókból és ezenfelül 

m é g ugy az ártéri haszonbérlők — évről évre jobban 
nehezedvén rájok a teher s súlyosbodván körülmé-

végre is elpusztultak, tönkre mentek. 

De még indokoltabbnak tűnik fel az általam is 
ajánlott állami segélyezés^ha tekintetbe vesszük, meny-
nyi millió veszett el az utolsó évtizad alatt, rendsze-
rint elkésetten fektettetvén be a Tiszaszabályozásba 
és mennyi pénzről kell az államnak, mint egyáltalán 
vagy csak hosszú idők multán behajthatóról lemondani, 
és figyelemmel kísérjük, hogy mennyibe került az ál-
amnak Szeged pusztulása és felépítése, és hogv az ily 

katasztrófák más alföldi városoknál sincsennek kizárva. 

Még ha tisztán fiscalis szempontból vizsgáljuk is 
a Ti»zavidék ügyét, még akkor is csak két útban vá . 
lógathat a kormány az ügyek jelen állasa mellett. 

Vagy megtartja ugyanis a jelen helyzetet és 
a Tiszaszabályozást mint eddig, ugy a jövőben is tár- j 
sulati ügynek tekinti, minden áradás és katasztrófa al-
kalmával ki nein számitható, és soha vissza nem fize-
tett összegeket költvén az állampénztárból a bekövet-
kezhető baj enyhítésére, s ideig óráig leendő elhárítá-
s r a — vagy pedig komolyan megfontolja, hol és mikor 
van szükség segítségére, idején adja e segélyöszszeget. j 

A megyeház alapkövének letétele. 
Mielőtt magára az ünnepély leírására térnénk, 

szükségesnek látjuk a végrehajtó bizottság eljárásáról 
pár szóban megemlékezni. 

A megyebizottság tagjai emlékezni fognak, hogy 
a f. 11-iki közgyűlés alkalmával az alispán bejelentette, 
miszerint az ünnepély bankettel lesz egybekötve: egy-
szersmind fölhívta a bizottsági tagokat, hogy a részt-
venni szándékozók az alispáni hivatalban e célból ki-
tett iven írjanak alá. A z aláírás mégis kezdetett; azon-
ban a közgyűlés után a végrehajtó bizottság ülést tart-
ván, ott a főispán kijelentette, hogy ő a banketten részt-
venni nem fog ; mire a megyei fő jegyző sietett hasonló 
értelemben nyilatkozni: az alispán pedig constatálta, 
hogy ily körülmények között — horrendum dictu — 
nem lehet semmiféle társas összejövetelt rendezni; s a 
végrehajtó bizottság a bankett eszméjét végkép elejtette. 
Nem akarjuk most feszegetni azt, hogv a megye fejei-
nek egyáltalában lehet és szabad-e mellékes magán 
körülmények ürügye alatt a megye életében ily fontos 
ünnepélvről elmaradni: de azt a felfogást mér lehetetlen 
meg nem rónunk, hogy ha a főispán és fő jegyző hiva-
talos állásukkal összeegyeztethetőnek vélik az ünne-
pélyesség kiegészítő részét képező társas összejöveteltől 
visszavonulni, akkor aztán az egész vármegye huzódjék 
a sutba. Hogy mily absurd felfogás ez, mutatja az a 
körülmény, hogy Szentes város hatósága, a megve iránt 
táplált nagymérvű reverentiája dacára is becsületbeli 
kötelességének tartotta a bajon akként segíteni, hogy 

ha inár a megye közönyös a maga ügye iránt, hát a 
város tegye magát tul a végrehajtó bizottság kicsinyes 
indokain és rendezzen egy díszebédet. 

De egyéb tekintetben is föltétlenül el kell ítélnünk 
a végrehajtó bizottság péhLiian indolentíáját; mert 
nem tett semmit, hogy az ünnepély csak egy kissé 
impozáns, vagy legalább tűrhetően sikerült legyen. Nem 
volt semmi programin ; a rendszeresség és egvöntetű-
ségnek még nyoma sem; derűre borura tett kiki a n ; 
épen eszébe jutott. A szomszéd hatóságok meg volt,... 
híva, de a küldöttek elhelyezéséről nem gondoskodott 
senki ; a város hatósága még arról sem értesüli, hogy 
kik a meghívottak ; s maga a végrehajtó bizottság sem 
tudta, hogy kik és milyen minőségben jelentek meg. 
Mikor már az alapkőletétel folyamatban volt, akkor 
hajszolták a hatósagi küldötteket, a kik szerteszórva 
álldogáltak, mintha csak egyszerű bámulok lennének. 
A zene szólt mikor hallgatnia kellett volna, és nein 
volt található, midőn szükség volt rá : senki sem tudta, 
hogv ki és inikor fog szónokolni; az intéző urak csak 
tapogatództak, mint tót a hajnal után. — Egy szóval a 
végrehajtó bizottság egész eljárásában a rendszernek 
és tapintatnak nyomát sem láttuk. 

Ezeknek előre bocsátása után térjünk át az ün-
nepély lefolyására. 

A helybeli és vidéki közönség már 10 órakor el-
foglalta a zöld galyakkai földíszített városháza termeit, 
folyósóját és udvarát. Kevéssel 1 1 óra előtt megérke-
zett a főispán az alispán kíséretében : majd Horváth 
Gyula kormánybiztos. 

A főispán megérkezését a közönség némán fo-
gadta, a mit sokan az a fölötti meglepetésnek, hogv 
ne mondjuk megütközésnek tulajdonítottuk, iiogy sein 
ő méltósága, sem az alispán nein tartották szükségesnek 
ezen — a megye életében századok alatt egyszer elő-
forduló díszes ünnepélyen "hagyományos szokás szerint 
diszmagyarban megjelenni, hanem elegendőnek vélték 
a szokott egyszerű napi öltözéket. 

A főispán megérkezését zeneszó tudatta: ki is a 
folyósón a polgármester által fogadtatván, a tanácste-
rembe vezettetett. — Itt Balogh János polgármester 
egy udvarias beszéddel fogadta a főispánt; kérvén őt, 
hogy a Szentesváros közönsége irányában jövőre is az 
eddigihez hasonló kegyes jó indulattal, igazságszere-
tettel viseltetni szíveskedjék, — mire a főispán rövid, 
de fölötte halk hangon tartott beszéddel válaszolt, a 
közvetlen közelében állók előadása szerint megköszön-
vén a szives fogadtatást, jövőre is minden jót igért. 

Ezután az egybegyűlt díszes közönség a már 
épülőfélben lévő, s föllobogózott megyeházhoz ment át. 
Itt az elhelyezkedés megtörténvén, a I Ivbeli dalárda 
a „himnusz44 elzengéséhez fogott, meh . i jelenvoltak j 
kalaplevéve áhítatos meghatottsággal ha .gattak végig, j 
A z ének elhangzása után a főispán emelt szót. Előre 
bocsátotta, hogy nem azért jött ide, hogv az épület j 
első alapkövét letegye, inert hiszen a falak immár kie- < 
melkedtek a földből ; hanem feladata az, hogy az ősi 
szokáshoz liiven egv emlék iratot helyezzen az épület 
fundamentumába. Elmondotta, hogy a megye székhelye 
a közigazgatás kára nélkül tovább Szegváron hagyható 
nem volt, s igy merült föl az eszme, hogy az Szen-
tesre, mely mind értelmiségénél mind vagyoni viszonyai 
és népességénél fogva a megyei élet hivatott köz-
pontja — helyeztessék át: Ileflectált az ellen törekvé-
sekre, melyek mérvadó és befolyásos oldaláról intéz-
tettek, dicsérettel emlékezett meg a szentesiek kitartó 
tevékenységéről és a helybeli sajtó odaadó működésé-
ről. De különösen kiemelte a miniszterelnök jóakaratú 
és alkotmányos érzületre valló támogatását, a ki kije-
lentette, hogy a megyei székhely meghatározására első 
sorban maga a megye illetékes. Végül kívánta, hogy 
az uj megyeház hosszú századokon át az igazság föl-
szentelt temploma legyen; s éltetve a kormányt, me-
gyét és Szentes várost, zárszavában fölhívta a megyei 
főjegyzőt, hogv a fundamentomban elhelyezendő emlék 
iratot olvassa fel. A z emlékirat a mostani király, mi-
niszternek és a főispán neveinek elsorolása után meg-
nevezi azon megyei és miniszteri határozatokat, mely-
lyeknek alapján az uj megyeház - - M.ikav terve sze-
rint készült; hozzácsatol tátott ahoz a mostani megyei 
tisztikar, törvényhatósági bizottság névlajstroma és a 
megye kötelékébe tartozó községek elöljáróinak név-
szerinti jegyzéke. Az emlékirat fölolvasása után az 
alispán fölkérte a főispánt, hogy az alapkő letételt 
eszközölni méltóztassék. 

A z építés emlékére letett okmányok egy üveg 

szelencébe zárattak és a főispán által az üveg szelence 
egy, az alapkőbe vésett urnába lett elhelyezve és erre 
az első kő letéve. Utána Stammer Sándor alispán vette 
a nemzetiszin szalaggal feldíszített kőmives kalapácsot 
kezébe és Csongrádmegye felvirágzását hangoztatva 
ütött a letett téglára. Horváth Gyula kormánybiztos 
éljen a király! éljen a haza! felkiáltás mellett, Fekete 
Márton fő jegyző „az alkotmányosság és igaz&ág," Ba-
logh János polgármester „Szentes város és Csongrád-
megve nevében" felkiáltással ilesztett egy téglát a falba. 

Itt azután élénken tünt föl és méltán bánthatott 
bárkit is a programnatalanság; mert ezek után ugy 
lettek egyenként inkább elővonszolva, mint a programm-
szerü sorrend következtében előhíva, kik mint a megye 
önálló községének küldöttei szintén hivatottak voltak 
arra, hogy egy téglát beillesszenek a f i iba . Láttuk, 
hogv a kalapácsot kezökbe vették: Mágocs részéről 
Illés Lajos tiszttartó, Cs >ngrád részéről Kujtár Pál es-
küdt biró, Dorozsma részéről Zádory Károly, Mind-
szent részéről Zsotér Mihály és Huszka Károly, kik 
szintén egy egy téglát tettek le. 

A további lerakást folytatták : Makai Endre terv-
készítő, Schwarz Pál vállalkozó, Mondok művezető pár 
kőmiveslegény segédlete mellett. 

Erdekednek és méltónak tartjuk ide jegyezni azou 
4 napszámos leánynak nevét, kik mint napszámosok 
állandóan a megyeház építésénél dolgoznak és az alap-
követ targoncán előhozták, ezek: Bernát Mari. Sipíts 
Mari, Détár Julcsa és Viskovics Mari, kik a falbei a. 
káshoz szükséges malter előszállítását is teljesítették. 
E négv leánv nemzeti szin szalaggal volt derékon 
keresztülkötve. 

Ezekután az alispán szólt még pár szót és utánna 
a helybeli dalárda „Hazádnak rendületlenülu-t kezdé rá. 

Majd a na^y számmal egybegyűlt diszes férfi és 
női közönség szétoszlott. A z ünnepély Szentes városa 
által délután 2 órára Rambovszky József vendéglőjé-
ben rendezett társas ebéddel folytattatott. 

Közel 2<X>-an vettek részt a banquetten. Kétszer 
annyian lettek volna, de az idő rövidsége okán igen 
sokan nem jutottak belépti jegyhez. 

Ott láttuk a banquetten : 
Horváth Gyula kormánybiztost, Stammer Sándor 

alispánnal a megyei tisztikart nagyobb része, Balogh 
János polgármesterrel a városi tisztikart Csongrád, Mind-
szent és Dorozsma kiküldötteit s mondhatjuk a város 
összes intelligentiáját. Mindenkinek méltó megbotrán-
kozására elmaradtak a banquettről megyénk főispánja 
és a megyei fő jegyző. Távol maradásuk okául családi 
gyászukat hallottuk említeni. Mi részvéttel vagyunk az 
apai és f.ui gyász iránt, de azért osztjuk a banquetten 
részt vettek megbotránkozását a főispán és j egyző elma-
radása miatt. Mert, midőn egy századokra szóló esemény 
emlékére rendezett ünnepély kiegészítéséül ősi szokáshoz 
híven disz ebéd adatik, onnan meg j e i éietüuk két főténve-
zőjének elmaradására az ismeretes gyász esetek egyátalá-
ban nem szolgálhatnak indokul. Mert egy ily esetnél a 
köz várakozás sem apát, sem fiat nem ismer, hanem 
főispánt és megyei főjegyzőt. Es annyival is inkább 
bántó lehet ez az egész megyére, mert az alapkő leté-
tel éppen azért halasztatott el ilyen hosszú időre, hogy 
a főispán gyászának éve leteljen. Le is telt s igy az 
elmaradást nem vehetjük másként, mint méltóságos és 
nagyságos ignoraiásául az egész ünnepélynek. Egyéb-
iránt ezen méltán feltűnést keltő körülménytől eltekintve 
a disz ebéd az ünnepély méltóságához képest folyt le. 
Hallottunk emelkedett szellemben tartott magvas to -
asztokat Különösen emlékezetes, szép és magvas két 
beszédet mondott Horváth Gyula kormánybiztos. Külö-
nösen egyik beszéde oly erőteljesen és oly közelről 
érinti a mi helyi viszonyunkat, hogy a mennyiben köz-
lésére jelen számunkban már tér nincs : jövőre külön 
cikkben fogjuk közölni. 

A z ebéd d. n. 4 óráig tartott. Meg kell említe-
nünk, hogy Kambovszki konyhája híréhez méltó j ó 
ételeket és jó borokat szolgáltatott ki 

A z ünnepély eseményéhez tartozik följegyeznünk 
azt is, h.»gy a szegváriak tüntetőleg maradtak távol, 
de az ő helyzetöket méltányolni tudjuk, mert bizony 
a megyeháznak Szentesre télele Szegvárra nézve min-
den esetre nagy veszteség. 

I gv folyt le a megyeház alapkő letételének ünne-
pélye. Ha valami, ez az ünnepély nag\on is eclatánsan 
bizonyítja, hogy nyomorúságos vármegye ez ami várme-
gyénk, de hisszük, hogy Szenté* az uj megyeház meg 
nyitásával föl fog ja frissíteni a r*'£Í fuladt levegőt. 

^ b o s s z " c r . 
— ÜPHx^ly — 

Irts: 8. F. 
( F o 1 y t a t á s.) 

Megyek, mondám, de ne feledd Adamovics, hogy 
gyermekem vagyonát is elraboltad Hangosan beszél-
tem, a grófn/k hallhatott mindent és láttáin, hogy re-
megve közeledik felénk. 

Adamovics némán, lesulvtva állt, egy hangot sem 
bírt önvédelmére felhozni a nyomorult. 

— Nődnek köszönd életedet gazember! ismétel-
tein és megindultam, hogy örökre elhagyjam az Ada-
movics p rkot. S már nehánv lépést tettem, midőn 
Adainovicsné kiáltott ntánnam. 

— Megáljon uram! szólt és én visszafordultam 
A grófné közeledett felém, Adamovics még min-

dig mozdulatlanul állt helyén; de midőn látta nejét 
felém jönni és látta hogy én bevárom, akkor tánto-
rogva, mint egy részeg indult meg és megragadta neje 
kezét 

— Mit akar ön ön grófné? kiáltott vad rekedt 
hangon Adamovics: nem engedem, hogy ezen ember-
hez közeledjék. 

— De ez az ember önt gróf, gazembernek mondta 
és ön nem védekezett ellene. 

— Meg fog érte lakolni a nyomorult! 

— Tudni akarom, hogv ki az az ember V Mért 
nem fogatja ön el a cselédekkel hogyan merészel ide 
betolakodni ? ! 

Mellemen összefont karokkal álltam ott és néz-
tem, hallgattam a történteket. 

Adamovics karjára vette nejét és mielőtt velem 
szólhatott volna megfordult vele és elsétált. 

— De ez az ember bűntelen marad? kérdé a 
szép grófnő. Adamovics nem felelt elvonszolta magá-
val a nőt. En haza indultam Káposztásra. Vérbéltől 
Pányig mintegy 6 mérföldön kocsin kellett utaznom. 
Este ti óra volt, mikorra vasúton Vérbélig értem, itt 
röktön kocsit fogadtam Pányig, ugy akartam, hogy 
reggelre Káposztáson legyek, azért éjfélután 3 órakor 
a pányi állomásnál kellett lennem, hogy inuen gőzko 
csín Káposztásra mehessek. 

Este hét óra volt mikor Vérbélből kiindultam. 
Fuvarosom gyáva oláii paraszt volt, ki betyárokkal 
ijesztgetett. 

— Nínes okom félni tőlük biztattam a parasztot 
mert, sem pénzt sem értékes dolgot nem hordok ma-
gammal. 

— Agyon verik itt az embert egy forintért is 
uram, mondá emberem. 

— Nincs okom nagyon ragaszkodni az élethez, 
mondám a parasztnak; de a másik pillanatban gyer-
mekein életem ez egyetlen öröme jutott eszembe és ön-
kéntelenül megborzadtam a gondolattól hogy valami 
szerencsétlenség érhet. 

Este mindjárt koromsetét lett, utunk mintegy 
két mértföldön hegyek között vezetett. En gyermekem-
ről gondolkoztam fuvarosom pedig folyton imádkozott 

és közben elbeszélte, hogv egv héttel ezelőtt két ka-
tona tisztet gyilkoltak meg éppen ezen az uton. 

— Ha ennyire félsz mondám a parasztnak ; akkor 
minek állsz el éjjeli útban fuvarra. 

— Nagy családom van uram és másként gyer-
mekeimnek nem tudok kenyeret adni. 

— Most nem messzire tőlünk puska lövést hal-
lottunk, melyre más irányból puskalövés felelt. 

A z én parasztom inegállitá lovait. 
— Veszélyben vagyunk uram, szólt reszketve 

az oláh : a betyárok adtak itt egymásnak jelt. 
— Mindegy mondám fennhangon : nálam is van 

f e g y v e r : menjünk tovább. 
— „ D e nem mindegy a z " szolt most a hátam 

megett egy hang: megáliatok! 
— Közelebb ne j ö j j kiáltám, midőn az utonnálló 

3 lépésre ért kocsimhoz, inert lelök mint egy ebet. 
Emberem nem hallgatott rám, hanem vakmerően 

közeledett kocsimhoz. Ez a bátorság engem annyira 
lefegyverzett, hogy kezem tétlenül állt nem bírtam lőni., 

Midőn emberem kocsimhoz ért, halkan azt mondá 
hogy hatod magával van és hasztalan minden ellenállás. 

— Útonállók vagytok, szóltam minden ijedelem 
nélkül és pisztolyos emberem homlokának szegeztem. 

Emberemet a rá meredő bisztoly csöve nem ré-
mité el, hanem villámgyorsan ugrott mellém a kocsira 
és mielőtt lőhettem volna, kicsavarta kezemből a pisz-
tolyt és most egyszerre több kar ragadott meg, s min-
den ellenállásom dacára bekötöttek számat és azután 
kiemeltek a kocsiból és vitték magokkal. 

(Folyt, köv.) 



Megyei közgyíílés. 
i i . 

A közgy&lés második napján a tárgyalás egy 
kis intermezzóval vette kezdetét. Ugyanis a napirend-
retérés előtt Aradi Kálmán biz. tag. interpellálta az 
alispánt az iránt, hogy amennyiben Gorzsa község a 
Miegyébül kikebieztetett, s ez által a törvényhatóság 
virilis tagjai néhánnyal kevesbedtek — intézkedett-e 
hogv azok helyett a sorrend szerint következő virili-
gek a bizottságba behivassanak ? Mire az alispán ki-
nyilatkoztatta, hogy a ielzett intézkedést nem tette 
meg, mivel arra magát följogosítva nem érezte ; egyéb-
biránt a törvény a bizottsági tagok lajstromának kii 
gazitásáról világosan intézkedvén, interpellálót a tör-
vényre utalja. Halnjh János azon véleményének adott 
knejezést, hogy itt egészen külön eoiierét eset forog 
fenn, a inennviben itt nem arról van szó, hogy jogai-
kat vesztett biz. tagok helyére mások hivassanak be, 
hanem arról, hogy az időközi kikeblezés folytán meg-
kevesbedett létszám Kiegészíttessék : azért a fenforgó 
esetben a törvénynek a lajstrom kiigazítására vonat-
kozó általános rendelkezésétől eltekinteni, s a kisebbé 
lett létszámot azonnal kiegészíteni lehetséges. Udvardi 
S indor hosszulére eresztett fölszólalásában azt állította 
hogy itt voltakép az ügyész mulasztásában van a hiba; 
a mely alaptalan vádat azonban a tisztiiigyrsz nyomban 
visz autasitván, Udvardit felvilágosította, hogy egész 
okoskodása légből kapott. Ónodi Lajos a törvénv vi-
lágos rendeletére támaszkodva, azon nézetének adott 
kifejezést, hogy a viriíisek lajstroma &/ év vége előtt 
semmi változás alá nem jöhet. föispvn megjegyezte, 
hogy az egész vita ingatag alapon nyugszik, mert a 
híz. tagok létszáma a népesség arányától függ, s ha 
a gorzsai tagok a bizottság kebeléből kiváltak, egyide-
jűleg kilépett a megye kötelékéből Gorzsa község népe 
is s igy legalább is nagyon kétsége*, hogy a mostani 
népességi arány szerint biz. tagok létszámát kiegészí-
teni kellene. 

Aradi Kálmán általános feltűnés közöt azt jegyezte 
meg, hogy ő nem akarja a minisztert törvényszegéssel 
vádolni, miut az alispán és Ónodi Lajos tették. Ugyanis 
ők azt állították, hogy a laistroniot évközben kiigazí-
tani törvénytelenség volna ; minthogy p^dig a belügy-
miniszter a hm vásárhelyi bizottságba évközbeu hivatta 
be ; annálfogva az alispán és Ouodi La jos szerint tör-
vénytelenséget követett volna el. Mire az alispán azon 
felvilágosító megjegyzést tette, hogy az ő állítása nem 
involvált a belügyminiszter irányában semmiféle vádat, 
mivel a gorzsaiaknak a hm vásárhelyi bizottságba tör-
tént behivatása nem miniszteri rendelet, hanem spéci-
ális törvény alapján történt Ezzel a közgyűlés e tárgy 
fölött egyszerűen napirendre tért. 

Következett Szentes város azon határozata, mely 
a Szécaényi ut kiépítési költségeihez való hozzá járu-
iasára ntzve tett ismeretes ajánlatát foglalja magában. 
Ez a dolog nagyon érdekes és tanulságos vita tár-
gyává lőu. Első ielszólaló az alispán volt, a ki hatá-
rozottan ellene nyilatkozott annak, hogy Szentes város 
30 évig részesülhessen a vámszedési jog élvezetében 
mivel ez nyerészkedésnek nyithatna tért, már pedig a 
városnak ez ügyben üzérkednie nem szabad ; annál-
fogva csak oly módosítással kívánta jóváhagyatni a 
város határozatát, hogy a vámszedési jog esak addig 
illesse a várost, a mig az utépitési költséghez adandó 
30 ezer forintja vissza térül, továbbá kimondatni kí-
vánta azt is, hogy a vám kiktől lesz szedhető. Jfalgh 
János polgármester erélyesen védelmezte a város állás 
pontját, különösen hangsúlyozván és számadatokkal is 
kimutatván, hogy 30 évi vámszedési jog mellett n 
város nyerészkedéséről beszélni sem nein jogos, sem 
nem indokolt. Fekete Márton fő jegyző teljesen sz al-
ispánállás pontjára helyezkedett, de annak indokolását 
ínég azzal egészítette ki, hogy igazságtalannak látja a 
vár«»s azon kívánságát, miszerint az útfenntartás ter-
heit a megye viselje azon idő alatt is, a mig a váiu-
jövedehnet a város fogja húzni; — egyébiránt föl 
szólalázát azon tetszetős phrárissal édesítette meg, 
hogy ők csak a város javát akarják, mert ha vélet-
lenül 30 év alatta nem térül meg a 30 ezer forint be-
ruházási költség, akkor tovább is élvezheti a város a 
vám jövedelmet. Mire a főispán ezen kecsegtető esz-
mébe kapaszkodva, több izbeu ajánlotta az alispán 
indítványának elfogadását. — Ónodi Lajos kiemelte, 
hogy a város tulajdonkép nem 30, hanem 54 ezer fo-
rint befektetést tesz; amennyiben a készpénzben meg-
ajánlott 30 ezer forinton tul még 24 ezer forintnak meg-
felelő anyagot ád és természetbeni szolgáhnányt teljesít; 
ennélfogva a városi határozat jóváhagyását pártolta.— 
tiima Ferenc az alispán, fő jegyző és főispán indokainak 
cáfolata mellett kiemelte, hogv ha a városi határozat 
ezúttal jóvá nem hagyatván, az ügy még egyszer vissza-
kerül a városi közgyűlés e lé : nincs rá kilátás, hogy a 
várost bármiféle ajánlat megtételére rábirni lehessen; 
s igy az utépitési költség előteremtésének gondjai 
egyedül a megye vállaira nehezednének. Kokai l'ál ugy 
vélekedett, hogy az utépitési költség csupán az állain 
és megye által viselendő ; s igy ö nem esak a város 
által fölajánlott 30 ezer forint készpénzt kívánja vissza- j 
téríttetni, hanem azt is kéri kimondatni, hogy a város , 
által anyagokban és szolgálmányokban adandó 24 ezer 
forint is a közmunkaváltsági pénztár terhéül tekinteudő 
s miut ilyen, később a városnak visszatérítendő lesz. 
Kiss Zsigmond mindenben egyetértőleg szólt az alispán 
és fő jegyzőve l ; ellenben Kristó Nagy István Sima Fe-
renc beszédéhez hasonló szellemben beszélt. Stammer 
Sándor alispán közbevetette, hogy ha az utépités a 
szentesiek magatartása miatt elejtetik — Szentes akkoj 
magára vessen. Erre B>dogh János polgármester erélye-
sen visszautasítja az alispán most jelzett állítását; a 
mi ellen az alispán védekezve, a többség méltó álmél-
kodására kinyilatkoztatta, hogy ő Szeutes város érde-
keit szivén viseli. Kádár Henrik kifejti, hogy itt csak 
az a kérdés, jóvá hagy atik-e a város határozata vagy 
nem ; kéri tehát, hogV a vita ezen kérdésre szorítkoz-
zék Balogh János hasonló értelemben szólva, meg-
jegyz i , hogy a határozat azért is jóváhagyandó lenn,e 
mivel a város érdekei iránt maga a városi képviselő-
testület bizonyára inkább lehet tájékozva, mint a inegye. 
E megjegyzés a főispán részéről egy, szenvedélyességet 
épen nem nélkülöző philipicát vont maga után, mely-
ben a megye felügyeleti és a községek irányában gya-
korolt gyámkodási jogát önkénykedésre valló hangon 
fejtegette. Ezek után föltétetvén a kérdés, a többség a 
város határozatát jóváhagyta. 

(E vita folyamában tapasztaltakra lapunk legkö-
zelebbi számának valamelyikében még visszatérünk.) 

Ez ügyből kifolyólag a Széchényi uton szedendő 
vámtarifájának megállapítása iránt a kormányhoz föl-
irat intézése határoztatott; oly értelemben azonban, 
hogy a kik a kérdéses uton saját földjeikre gazdászati 
célokból közlekednek, a vámfizetés alól fölmentve 
legyenek. 

Tárgyalás alá vétetett a tiszaniuneni járás szolga-
birájának A lgyő nagv községi szervezetének vissza 
állítása tárgyában tett jelentése. A közgyűlés A lgyő 
nagyközségi szervezetének visszaállítását elvben elfo-
gadta ; s a módozatok megállapítása végett a megyei 
fő jegyző elnöklete alatt egv bizottságot küldött ki azon 
utasítással, hogy a Sándorfalvától való elválás tekinte-
ben az érdekeltek között egységet létesíteni igyekezzék, 
s a további teendők iránt a legközelebbi közgyűlés elé 
kész javallatot terjesszen. 

Érdekes volt még Szathmármegye közönsége azon 
föliratának tárgyalása, melyben az Oroszországból be-
özönlő zsidók bevándorlásának megakadályozását kéri 
az országgyűléstől. A jobbára már csak tisztviselőkből 
álló közgvűiés aé alispin <s főjegyző ellenzése dacára 
elhatározta, hogy Szathmármegye álláspontja alapján 
Csongrádmegye is föliratot intézzen az országgyűléshez. 

Különösen figyelemreméltó volt még az alispán 
ama tölszólalása, melyben reflectálva azon megyeszerte 
szállongó hírekre, hogy némely megyei tisztviselők 
vesztegetés utján jutottak hivatalba, — indítványozta, 
hogv a dolog megvizsgálására egy részrehajlatlan bi-
zottság küldessék ki. Ezen indítvány egyhangúlag el-
fogadtatván, a vizsgálóbizottságba Otöinösi Magyar 
Imre elnöklete n!*tt Kiss Zsigmond, Bányai József, 
Radenich János. Újhelyi Nándor és Wi . imer Károly 
kiküldettek. — Készünkről ezen intézkedést szivünk-
ből üdvözöljük ; s hisszük, hogy a bizottság működé-
sét siker fogja koronázni. 

Köszönet nyilvánítás. 
Elmulhatlau kötelességét véli teljesíteni a tanuló 

ifjúság nevében a reudezőbizottság, mid m e helyen is 
nyilvánosan hálás köszönetét fejezi ki azon tisztelt párt-
fogóinak, kik szívesek voltak a majális megtartásához 
hozzájárulni, hogy a tanuló ifjúság minél kevésbbé ter-
heltessék. 

Első sorban legőszintébb háláját fejezi ki a ren-
dező bizottság Kristó NT. Juliska és Esztike kissszo-
nyoknak szives fáradozásaikért. Továbbá mély hálát 
érez szivében Zsoldos Ferenc, Lázár és Sonnenfeld, 
Dobrai Sándor, kristó N. bűre urak, és mindazon tisz-
telt partfogók iránt, kik szívesek voltak segély kezet 
nyújtani. 

Szentes, 18*2 Május 19. tisztelettel 
a rendező bizottoi;} 

Helyi és vegyes hirek. 
— Szemelyi hirek. Horváth Gyula kormrfnyhiz-

tos f. hó 16-án körünkbe érkezett, s 18-áti Budapestre 
visszautazott. — Rónay Lajos megyénk főispánja, a 
megyei székház alapkövének letételére f. hó 18-án ren-
dezett tinepélven való résévé,tel végett f. hó l#-án váro-
sunkba érkezett és 19-én Kis Zomborra vissza utazott. 

— Törs Kálmán, városunk szeretett képviselője 
f. hó 27-én, vagyis Pünköst ünnepek szombatján fog 
körünkbe jönni, hogy a lefolyt országgyűlési évről 
beszámoló beszédét megtarthassa. Hozza Isten! Oröin 
mel várjuk. 

— A 48-as kör f. hó 14-én tartá tisztújító köz-
gvülését. Sima Ferenc elnök határozottan kijelenté, 
hogv ő továbbra az elnökséget el nem fogadja és 
pedig azért, mert a megyei és városi választásoknál 
állítólag elkövetett vesztegetésekkel egy pár 48-as 
ember neve is kapcsolatban áll. kik a körnek 
tagjai ; igv, hogy a corrupíió kiirtására megindított 
mozgalomnál teljesen függetleníthesse magát minden-
kivel szemben: a kör elnökségétől határozottan visz-
szalépett. Sima Ferenc határozott nyilatkozata folytán 
elnökké egyhangúlag Pólya Ferenc a körnek volt 
kitűnő főjegyzője, alelnökké: Pataki Imre. fő jegyzővé : 
Döme József, a l jegyzővé: Beszédes István, pénztár-
nokká: Kanti Horváth Lajos, zászlótartóvá: Soós 
Ferenc választattak meg. Gratulálunk ezen minden 
tekintetben szerencsés választáshoz. 

— Dalardank f. hó 14-én tartá elnökválasztó gyű-
lését, s miután Szathmári Ede határozottan kijelenté, 
hogv ő nem fogadja el az elnökséget : az egybegyűl-
tek titkos szavazás utján szó többséggel Stammer Sán-
dor, megyénk alispánját válatzták meg elnökül. Mint 
hallottuk többen azzal korteskedtek Stammer ur mel-
lett, hogy ha nagyságos ur lesz a dalegylet elnöke; 
akkor az országos dalár versenyen mindjárt többre 
nézik a da'árdát. Szegény dalárda! Ez a cím egy 
kolozsvári gigszer mellett nem bizotositja számodra a 
győzelem babér koszorúját. 

— Vasutügyünk. Hogv a végrehajtó bizottság f. 
hó 15-ke előtt ösnze nem ülhetett, annak a bizottság-
ban levő alispánok és polgármestereknek fontos köz-
igazgatási dolgokban volt elfogl altatás a szolgált okul. 
Most már vége van a Csongrád megyei és Jász-nagy-
kunszolnok megyei közgyűlésnek, székház alapkőleté-
teli ünnepélynek ; szeretnénk tehát, ha most már semmi 
akadály nem forogna fön a végrehajtó bizottság össze-
hívására annyival is inkább, mert most már ismét 70 
nap mult el semmit tevéssel ; s pedig a kik vasutat 
akarnak építeni, azoknak azt hisszük, hogy nem tulzunk 
midőn ismételve állítjuk, hogy t nni is kell valamit. 

A belvizek ieereszthetése céljából a töltés át-
vágási munka a legnagyobb erővel f. hó 22-én fog 
megkezdetni. Midőn az átvágás be lesz fe jezve a kur 
cával összeköttetésben álló Veker és Kórógy vizei is 
megfo-nak eresztetni. A töltés átvágás és a kivezető 
csatorna elkészítése mintegy 10 napot vesz igénybe. 

— Zsandarainknál Január l eje óta. most már 
a 3-ik őrmester van. Al ig sej»i egvik vaíjy másik a 

i helyi viszonyokat az< r.nal teszi a tisztelt parancsnok-
ság tovább. Természetes, hogy ezen gyors és örökös 
változtatgatásnak az lesz az eredménye, hogy egyet-
len csendőr őrmesternek sem lesz ideje a helyi viszo-
nyokat kellő képpen megismerni, s igy egyik sem ké-
szítheti el magát, hogy benne és legénységében köz-
biztonságunk hivatott őreit láthassuk. Ez a változtatga-
tás, ide-oda lökdösés a katonai fegyelem és rendnek 
megfelelhet, de hogy közbiztonségi érdekeinknek ha-
tározottan rovására megy azt föltétlenül ki koll jelente-
nünk. 

— Orszajutaink jobb karban tarthatása céljából 
a közigazgatási bizottság f. hó 7 én tartott ülésében 
elhatározta, hogv minden jártabb útra ut javítót fog 
alkalmazni. A lapistó- fábián,-aradi országútra junius 
l-jétől két ut javító fog alkalmaztatni. Sima Ferenc 

' közigazgatási bizottsági tag felszólalása folytán utasít-
tatott a megyei állam építészeti mérnök, hogy a kun-

: szent-mártoni és szentes-szarvasi országutakon leendő 
utjavitók alkalmazása iránt legközelebb tegyen javas-
latot. Ez minden esetre örvendetes intézkedése a köz-
igazgatási bizottságnak, mert inúutak hiányában rendes 
éves utjavitók nélkül utainkat járható állapotba tar-
tani teljes lehetetlenség. 

— A Széchenyi ut kikövezési munkálata már 
megkezdetett s igv a s/.éehenvi uton a közlekedés el 
is lett zárva. S ma a Tisza felé csak a vámházi uton 
lehet közlekedni. 

— Magyar Általanos Hitelbank. A sorsolás alá 
kerülő magyar .állami és városi kölcsön-, valamint va-
súti és magnnintézeti értékpapírok sorsolási jegyzéket 
Budapest, 1KS2 ik évi május 15-én. 1 isza-szegedi 
magyar kir. nyeremény-kölcsön. V l l - ik húzás. Kihú-
zott sorszámok : (Minden sorszám 100 nyerőszámot 
tartalmaz.) 1131 13*9 1111 2059 2358 2581 3494 
3591 3021 392H 433$ Kihúzott nyerőszámok: Sorszám 
1131 2358 2358 3494 .9494 3621 Nyerőszám: 1 48 

H* 28 94 76 Nyeremény forintokban : 100000 45(30 
1000 1000 1000 1000 a kihúzott sorszámokban foglal, 
többi sorsjegyek mindegyike 112 frttal lesz beváltva. 

— A CSOngradiak színészeket kaptak Szigeti 
Géza társulatával f. hó 25-én kezdi ott meg előadá-
sait. Mint bennünket Mindszentről, a társulat legutóbbi 
tartózkodási helyéről értesítenek, Szigeti megérdemli 
a pártolást, mert oly társulatot szervezett, mely a kis-
városi igényeket minden tekintetben kielégítheti. Minél 
több élvezetet kívánunk a csongrádiaknak és minél 
nagvobb pártolást a színtársulatnak ! 

KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
Sima Ferenc kurcaparti házánál egy bútorozott ké-
nyelmes szoba egv évre vagy havonként kiadó. — 
Zoó János 1. t. 157. sz. háza szabadkézből eladó. — 
Derekas Andrásnál több rendbeli bútor, konyhai és kam-
rai eszköz jutányos áron van eladó. I I I . t. 250. sz. — 
Sehmigelski Róza éjszaknémet nevelőnő lakik Horváth 
István I I I . t. házában egy uj német tanfolyamot eiő-
nvös feltételek mellett Sept. 1-sején szándékozik nyitni. 
Előleges bejelentéseket Május 31-éig elfogad — 
Tordai József 1-sö tized 2«N0 szám alatti házánál 
egy bútorozott padolt szoba haszonbérbe adandó. — 
Itju ('irbus Sándornénak kajánzugi tanya földjéből kaszá-
lója van holdanként kissebb és nagyobb részletekben 
és kaszálás után pedig mintegy 50 hold legelőre kiadó. — 
( )zv . Széli István né I. t. 593 sz. ai. lakosnak nádja, 
gvékénvje és vályogja van eladó. — Horváth Sándor 
I I I . t. 041. szánni házától mult héten az élés kamrát 
felverték és onnan 8 oldal szalonnát, melyek közt 
kettő darabban volt, sonkát és több csontos húsokat, 
két csomó tollatt és egy csomó pehelyt elvittek, a 
nvomba utasítónak neve titokban tartás mellett a meg-
károsult által 50 forint biztosíttatik. 

CSARNOK. 

A Y É R D í J J. 
Elbeszélés. 

Franciából fordította: Szalay Miklós. 
III. 

E l u t a z á s . 

(Folytatás.) 

Renouf, ki alapjában véve, nem volt épen rosz 
ember, maga is meg volt hatva, de nem vétette észre. 

— Vezess engem az öreg nő és az ő unokái 
lakosztályába, mondá, meglehet, hogy ott fogok találni 
valami je l t . . . . 

Cyrille azonnal engedelmeskedett; még mindig 
kezében tartotta a gyertyatartót s bevilágította az utat. 
A biztos roppant csodálkozására mindent teljes rend-
ben talátt a hölgyeknél és semmi jel sem mutatott a 
hirtelen történt elutazásra ; Tais hímzése a himzőrámá-
val együtt ép ugy, mint reggel, egy kis asztalva téve 
volt, mellette feküdt a Szentek élete cimü könyv, me-
lyet a marquisné olvasott. Pucherie korbácsa és pisz-
tolyai vadász módra elhelyezve a falon függőitek. A 
kandalló tüze be voit takarva hamuval, hogy estig ki 
ne aludjék s ismét fel lehessen gyujtani. 

— E szerint hát vissza fognak jönni? mondá. 
— Azt én nem tudom, mert a marquisné asszony 

semmi rendeletet nem adott ki. 
A biztos teljesen meggyőződött arról, hogy ő 

ügvesen ki lett játszva. Sem ő, sem emberei nem is-
merték a kerületet nnuvira, hogy ott biztosan nyomoz-
hassák őket, a kalauzok pedig, kikre számíthattak 
volna, annyira hódolói voltak uraiknak, hogy inkább 
tévedésbe ejtették volna őket, mint útba igazították 
volna, azonkívül pedig a menekülők már nagyon sok 
órával vol*ak előnyben s igy kivül eshettek bizonyosan 
az ő hatalmi kötén. Nem volt tehát számár* más esz-



köz hátra, mint az, hogy zár alá helyezze vagyonai-
kat s törvényen kivül helyezze őket. Tönkre juttatni 
akarta őket. 

Lehet, hogy ez még hathatósabb lesz rájuk nézve, 
mint a halál. 

Renouf az éj egy részén át a többi biztosokat 
várta, de hiába, mert azok nem érkeztek meg. Hajnal-
ban elment gyalog a faluba, hogy megrendelje a köz-
társaság ellenségeinek üldözését, azonban mikor meg-
jelent, követve szolgája és néhány, a félelem miatt 
gyáva, haszontalan ember által, a kunyhókat üresen 
találta, mindnyájan elmenekültek. 

— Valóságos pokol az arisztokratáknak ez a 
fészke, kiáltott fel dühösen. 

Már azt sem tudta, mit tegyen, mikor egyszerre 
szemybe tünt társainak a kocsija. Elbeszélte nekik ka-
landját, de azt nem, hogy miképen szedték rá s az egész 
felelősséget a marquisnéra és gyermekeire hárította. 

— Igazuk volt önöknek, tevé hozzá, ezek való-
«ágos viperák, hinnem kellett volna önöknek. Dardenne 
iránti barátságom tántorított el; én nem tudom, miért 

oltalmazza igy őket, de megesketett engem, hogy még 
egy hajuk szála se legyen megsértve. Most gyönyörű 
zavarba hozott! Mit mondjak én PárisbanV 

A most érkezettek is felette zavarban voltak, 
hogv nem lettek tzerenc»<i*ek ut jókban. Majdnem min-
den lakást üresen találtak s a népség is roppant hideg-
séggel viseltetett irányukban. Ők keveset gondoltak a 
dolgok uj rendjével s megsiratták Capet Lajost. 

A köztársasági biztosok e közben szabadságot 
kaptak az eltávozásra 8 zárgondnokot hagytak a kas-
télyban a lefoglalt javak felügyeletére, meghagyván 
neki, hogy a legkisebb lázadási jelenségről is mit észre 
vesz, jelentést küldjön. 

— Csak legyenek nyugodtan polgártársak, én jó 
hazafi vagyok, ismerem ezeket a butafejü parasztokat, 
értek a nyelvükön, nein fognak azok botlást követni* el 
8 egváltaíján szükségtelen, hogy ide katonaságot küld-
jenek. En jót állok mindenről. 

— Az is jó, válasaolt Renouf, de sokkal jobban 
szeretném én azt tudni, hogy hol vannak azok a höl-
gyek és milliódon tudtak igy elpárologui. 

A zárgondnok, kit Leneuf néven neveztek, tisz-
teletteljesen kisérte ki a biztosokat egészen a kocsi-
jókig s tőlük még némi utasításokat átvéve, kezeit 
dörzsölgetve ment az özvegy szobájába, hol megtele-
pedni szándékozott Pompás ügylet volt ez ránézve, 
kénye kedve szerint halászhatott a zavarosban 8 teljes 
kényelembe helyeztette magát; a jövedelmet oda for-
díthatta, hová akarta, senki sem jött ellenőrizni. 

Leneuf kiadván rendeleteit, bement lakosztályába. 
Tüzet gyújtottak neki s csináltatott magának pompáa 
vacsorát, mit a legjobb borral öntött le, fejedelmi bor, 
inondá. A legfinomabb kelméből készült ágyat mele-
gítettek ineg számára. A z arisztokraták eléggé tudták 
élvezni az élet örömeit; miért ne lehetne olyan- nagy 
ur most ő is, mint a másik, gondola magában. 

(Folyt, köv.; 

Felelős szerkesztő : S i m a F e r e n c . 

H I R D K T K S £ K . 

Hirdetmény. 
A nagymélt. magy. kir. belügyminiszté-

riumnak a nagymélt magy kir. pénzügymi-
nisztériummal egyetértőleg 16779. |1*82 sz a. 
kiadott rendelete szerint, a k a t a s z t e r i rész-
l e t e s f e l m é r é s i m u n k á l a t o k , Szentes 
városának mind bel-, mind külterületén, f évi 
május hó első felében meg fognak kezdetni 

Felhivatnak annálfogva a város föld és 
ház birtokosai, miszerint saját jól felfogott ér-
dekükben és az egyes földrészletek helyes föl-
vételének elősegítésére, birtokukat részletenként 
bejárván, m i n d e n részlet körvonalának törési 
pontjait, szegleteit, görbületeit, az illető birtokos 
vezeték- és keresztnevével, úgyszintén házszám s 
tizedének megjelölésével ellátott j akarókkal; rétek-
nél és legelőknél pedig — szükség esetén 
ezenkívül még árokkal vagy más jelzés által 
és egész tüzetességgel, olyan erősen jelöljék 
meg, hogy ezen megjelölés még a részletes fe -
mérés után eszközlendő helyszínelés — ugy-
szintén előfordulható felszólamlások (reclamatió) 
alkalmával is könnyen felismerhető legyen. 
Bővebb felvilágosítást ad még ezenkívül a bir-
tok nyilvántartó. 

Kelt Szentesen, 1882. május hó 8-án. 

Balogh János, 
polgármester. 

Ü z l e t m e g i i y i U s . 
o 

* 

Van szerencsém a n. é. közönség becses • 
tudomására hozni, hogy az uri-utcában ÍL 
lévő festő Szabó lülihály-féle házban egy ® 

: r es ve. Ét 
nyitottunk, és kellő ismeretekkel s jól Q 
berendezett raktárral birva, azon kel le-
mes helyzetben vagyunk, hogy t. ve- j 
vŐink kívánalmainak minden tekintet- £ 
ben megfelelhessünk. A 

A u. é. közönség szives pártfogását A 
kérjük tisztelettel A 

Szabó és Balogh.. % 

) o | o f o 0 o § o f o f o t o O o f 

L ISZT -ELADÁS . 
Alólirottak, — saját lisztkészitmé-

nyünkböl, saját gozmalomhelyiségíinkben, 
teljesen felszerelt 

l i s z t - ü z l e t e t 
rendeztünk be, és ott mindenféle 

finom lissstels: 
úgy szinte 

k o r p á n l i s z t 
a legjutányósabb árért kapható, a mit 
egy próbavétel beigazolni fog 

Ugyanezen lisztjeink, t á r s u n k 
Sonnenfeld Sámuel házánál hasouló 
áron kaphatók. 

Lázár és Sonnenfeld 

^ p c z z x z z x : :x=xiz>cn 
H i r d e t é s . 

A z 1867. évben alapított, 
legfelsőbb helyen engedéyezett 

f r 

8 - 8 8 7 , 0 0 0 fr tnyi kezességi tökével 
elfVv. ad minden ös.-zegü biztosításokat ju-
tányos dijak mellett: 

a) Tűzkárok ellen, ingó és ingatlan 
vagyonra gazdasági épületeket, gyárakat, 
áruraktárakat, házibutornemüeket és gaz-
dasági készleteket, aratási terményeket y 
é marhát tÜZ és villám okozta károk ellen ^ 

b Jégkárok ellen, mindennemű mezei I 
termén vekre, és végre U 

c) élet-, jövedéki és kiházasitási biz-
< tositásokat, az ezen biztosítási osztályok 
; mindegyikére nézve nyomtatásban ki-
J ad< >rt biztosítási teltételek szerint, 

w A károk azonnal meobec-ültetnek és kész-
t pénzbeit kifizettetnek Azon csekély dij, me-

lyet a biztosításért fizetendő, alkalmat 
szolgálhatna arra, lio<ry minden vagyon 
szerencsétlenségek ellen biztosittassék. 

A lói irott föügynök a legfelsőbb he-
lyen enged lyezett Duna biztosító társa-
ságot a legmelegebben ajánlja és teljes 
készséggel áda biztosifásra vonatkozó fel-
világosításokat 

S c D a l e i e r I s t v á n 
főügynök, Szentesen 

rxrzzrxn:xzzx9 
A szentesi I í l . tized 141. szára alatti 

P o l l á k E m n n e l í é e h á z b a n 
egy utcai lakás, bolti helyiség, pince, m a g t á -
rok és kert bérbe adandó Bérelni szándékozók 
bővebb értesítést Dr. Schiesinger Károly ügy-
véd, végrendeleti végrehajtónál nyerhetnek. 

A Szentes Szeged és Szeged Szentes< 
közötti rendszeres személy-szállítást — a< 
szombati menetet — további intézkedésig 
ezennel beszüntetjük. 

Szentes, 1882. maj 15. 

NAGY TESTVÉREK. 

mit a ii. é. közönség tudomására ho-
zunk tisztelettel 

i s ti zár és S o n n e n f e l d . 

• 0 « 0 » 0 « 0 8 0 I 0 Í Ő 0 « 0 9 0 9 0 « 0 I 
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• d í s z m ü , n o r i n b e r g i , 
0 A t üzletében azonnal telvétettk. J 

9 0 « o f o t 0 9 o « O H O G o o o e o » o i o ! 

Egy jó házból való fin tanoncul • 

i t o j f i n a n n J a k a b « 

r ö v i d á r u • 

KSfi f laaaHD 
i l a r hí 
| Leté 
1 •• r • 

^áiria-celli ^ 

? o m 3 r c s e p p e k ! 
jeles hatású gyógyszer ^ 

a gyomor minden bántalmai ellen, ^ 
és fölülmulhatlan az ét- ^ 
vagyhiany, gyomor-gyen- A 
geseg, roszszagu lehelet, ^ 
szelek, savanyu felbüfó- ^ 
ges, kolika, gyomorhurut, 
gyomorégés, hugykökép-
zödés, túlságos nyalka- Á 
képződés, sargasag, un- A 
dor és hanyas, föfaias (ha T 
az a gyomorból ered) gyo- * 
morgörcs, székszorulat, a ^ 
gyomornak túlterheltsége ^ 
etel és ital altal,giliszta, lép ± 
ésmajbetegseg,aranyeres T 

bantalmak ellen. J 
Eqy üveg ára használati utasítással 36 kr T! J| 

Kapható Szentesen V Á R A D Y L A J O S ur t j ! * 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar ^ 

T birodalom minden nagyobb gyógyszertárában ^ 
f «s kereskedésében. —" Központi" szétküldési Í | 
^ raktár nagyban és kicsinyben. T 

• ^ r> ^angyalhoz" címzett gyógyszertárában 18—) 4 
T Kremzierben, Morvaországban ^ 

r d e t é s. 1 

itétemények és 

üzéri vásárlások 
mindenféle alakban, 

üzérkedések, szövetkezetek és jutalékok 
csak az általánosan elismert biztos és azosztr.-
magyar-monarchiában egyedül irányadó 

BÉCSI BÖRZÉN 
érhetők el a „ Leithau bankháznál, Bécs 
Schottenring 18. Ugyanitt szakszerű, gyors 
és biztos értesítések, sürgönyök, tudósítá-
sok eszközöltetnek, mutatvány-számok a 
„ Leithau cirnü pénzügyi és sorsolási lapból 
tartalomdiís füzetek valamennyi európai 
soisjátéki tervezetek, felvilágosítások a be-
tétek felöl, az üzérkedés mindennemű fa-
jai stb ingyen és portomentesen küldet-
) nek meg. ^ J 

t o o o o o o o o o c o o o o o o o i 

ÜZLETMEGNYITAS. 
Ezennel bátorkodom a. t c. kö-

zönségnek tudtára adui, hogy a Gláser 
doktor-féle házban dúsan felszerelt 

EÖHEEH&SEEDÉST 
rendeztem be, és azon kedvező hely-
zetben vagyok, hogy csakis elsőrendű 
gyárakban tett bevásárlásaim által 
minden igényeket ezen irányban ki-
elégíthetek, biztosítom pontos és jutá-
nyos kiszolgáltatás, nemkülönben k i -
tűnő árucikkeim által t. vevőim párt-
fogását kiérdemelni. Tisztelettel 

Pollácsek Jakab 
bőrkereskedő. 

o o o o o o o o o o o < 
Szentesen, nyomatott, a kiadó-tulajdonos: Cherrier ,János könyvnyomdájában 1882. 




