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Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

A pohár csordultig telt. 

Dr. Filó Tihamér városi főjegyző fegyelmi 

esete immár kétségtelenné teszi mindenki előtt, 

hogy a mai vezetés mellett Csongrádmegye 

felettes hatósági joga a hatalmat, melyet a 

törvény ráruház, nem az igazság és tárgyila 

gosság higgadtságával gyakorolja, hanem a 

személyes boszu kielégítésére használja tel. 

S ezért a felelősség első sorban Zsiln-

szky főispánt terheli. 

Ez az ember, kinek első főispáni tény-

kedése az volt, hogy stammer kivánságára 

elejtette Csongrádvármegye tisztikarának egyik 

gyöngyét, Kádár Henrik főszámvevőt, azért ; 

mert ez az ember elég erkölcsi bátorsággal 

bírt nyiitan kijelenteni a Stammer külön 

kezelése alatt álló csongrádi számadásra, hogy: 

hamis ezen számadásnak a naplója, hamisak 

az okmányai, s ezen köztiszteletben álló em-

ber helyére állitá azon embert, ki ezen, test-

ben-lélekben hamis számadást Stammer kü-

iön óhajtására a számvizsgálói retortán ke-

resztül schvindlirozta. Az a főispán, kinek 

elnöklete alatt egész erővel megmenteni igye-

keztek a fegyelmi vizsgálattól azon megyei 

számvevőt, ki a Döme-féle sikkasztást hamis 

mérleg készítésével elősegitette, ki még a 

vizsgálat elrendelését sem találta szükséges-

nek azon Stammer Sándor alispán ellen, ki 

a közvetlen ellenőrzése alatt álló közmunka 

váltsági pénztár felett 13 éven át a felügye-

letet egyátalában nem teljesité, s e miatt 23 

ezer frt 17 éven át elszámolatlan maradt; ki 

a Döme-féle sikkasztási esetben a fegyelmi 

iratokat, önbünének tudatában 4 éven át fiók-

jában tartotta és ez által az elsikkasztott 

összeget a ¿elszaporodott kamatokkal ezrekre 

nevelte, melynek megtérítéséért isten, ember 

élőit egyedül Stammer a felelős ; az a főis-

pán, ki e botrányos mulasztásra szemet hunyt, 

kinek oldala mellett ott ül büntetlenül egy 

jegyző, ki egy sereg iparost megzsarolt, az a 

íőispán, kinek vezetése mellett a központi 

választmány megalkotásánál az alispán és 

megyei ügyész egy valótlanságot tartalmazó, 

tehát hamis jelentés alapján maga a belügy-

miniszter vezettetett félre egész odáig, hogy 

az egy, alappal nem biió rendeletet adott ki, 

mely jogokat koníiskált; — az a főispán, ki-

nek vezetése mellett a megye hataimi körei-

hez tartozók, mint fent leirtuk, békén, nyu-

godtan élnek: —ezen főispán elnöklete alatt 

hivatalvesztésre Ítélik, tehát a legnehezebb 

Ítélettel sújtják dr. F i l ó Tihamér városi fő-

jegyzőt egy oly tettért, melyért legfölebb csak 

megintét érdemelt volna. 

S ezt az Ítéletet kimondja Fekete Már-

tonnal szemben két állami tisztviselő és ezt 

már tudtuk előre; mert hirdették napokkal 

elébb, mint Zsiliuszky köre által megállapí-

tottat. 

Nemcsak Szentesen, hol dr. Filó Tiha-

mért, mint városunk társadalmának egyik 

legkedvessebb fiatal tagját és városi ható-

ságunk egyik legtehetségesebb és legjobb 

tisztviselőjét ismerik, de mindenütt, hol ez 

esetet hallják s ennek minden ténykörülményét 

ismerik, megbotránkozással vesznek tudo-

mást Csongrádvármegye fegyelmi választmá-

nyának Ítéletéről, melyben a csongrádmegyi 

állapotokat nem ismerők az ítéleti szigornak 

tulhajtását, — tehát igazságtalanságot, --

Szentesen és Csongrád vármegyében pedig még 

az elienpártiak is a személyes boszu kielégí-

tését látják. S éppen azért minden józan, 

józan elfogulatlan ember megvetését provo-

kálja ez az ítélet, mely nem igazságszolgálta-

tásra, hanem megfélemlítésre és pedig nem 

egy ember; de egy egész város megfélem-

lítésére van szánva. Arra nem is reflek-

tálunk, hogy közviselkeaes szempontjából a 

közitéletnek mily mértéke alatt áll az a 

megyei ügyész, aki önviselkedéséről valö 

legvakmerőbb megfeledkezéssel elő mert 

állani azon inditványnyal, hogy Filó Tiha-

mér hivatalvesztésre Ítéltessek, — hanem 

felhívjuk a közfigyelmét Zsilinszky főispánnak 

ezen fegyelmi Ítélet kimondása után tett azon 

kijelentésére, hogy a hol a közéleti küzdelmek 
már letértek az elvi magaslatról és a személyi 
harczok terére léptek, ott máskép Ítélkezni nem 
lehet. 

Ez annyit jeleut, hogy az a bizottság, 

melyben Zsilinszky Mihály a k a r a t a jut ér-

vényre, Csongrádmegyébeu nem tekinti többé 

az elvi szempontot, nem az ügyet, nem az igaz-

ságot, hanem a személyt, a kinek ügyéről 

szó van. S ha az illető Zsilinszky főispánnak 

útjában áll, még ha nincs is rá kellő ok és 

jogalap : a megyei alispánnak a fölött el kell 

gázolni gondolkodás nélkül, vakon. — Ez a 

legmerészebb és egyszersmind a legbrutáli-

sabb visszaélés azon állás hatalmával és mél-

tóságává!, melyet Zsilinszky itt közöttünk 

elfoglal. 

De a jogtiprás ezen brutális vakmerő-

sége itt, Csongrádvármegyében nemcsak hogy 

meg nem félemiit senkit; de minden józanul 

ítélő tisztességes, becsületes embert arra in-

dit hogy fokozott tetterővel keltse lel Cson-

grádvármegyének még eddig tétovázó, ha-

bozó lelkiismeretét s a méltatlankodás teljes 

felháborodásával álljon az ilyen boszu-ala-

pon nyugvó hatalom elé és dörögje fülébe, 

hogy: elég volt! 
Igen, elég volt! A pohár csordultig meg-

telt és pedig a méltatlan Ítélkezés, a szakadat-

lan hajsza által felkorbácsolt indulatok gerje-

delmével. 

Ezt a megtelt poharat tartja most a 

felháborodott közvélemény kezében. Nagyon 

téved azonban Zsilinszky főispán, ha azt hi-

szi, hogy ezt a poharat a szentesi közönség 

fogja kiüríteni. 

Nem! Ezt a poharat annak kell meginni, 

aki teleöntötte. S az nem mi vagyunk, nem a 

nép, hanem az, a ki hatalmát boszuszomja 

kielégítésére akarja használni. S ez a két 

ember itt Szentesen és Csongrádvármegyében 

Stammer Sándor és Zsilinszky Mihály, kik-

nek buesupohara leend az, melyet boszuszom-

juk kielégítésére a közönségnek felajánlottak. 

A biblia azt mondja: „ Legyen ugy, a mint 

te mondád!" 

Zsilinszky főispán azt mondta, hogy itt 

most már nem elvi, hanem személyi harc 

folyik: tehát legyen ugy ! Legyen harc, mely-

ben minket nem személyi, hanem elvi szem-

pont, tárgyilagosság, a jó és tiszta közigazga-

tás érdeke s Szentes iránti szeretet vezérel; 

és tartson addig, mig közbékénk feldúlóit a 

közvélemény vihara el nem sodorja ! © 

Pansiavizmus és ritualizmus 
az alföldön, 

i i . 

A vizsgalat szerint tehát, a vadak nem talál-

tak semminemű igazolast. A felháborodott hazatias 

közvélemeny, mely a felmerült eset alkalmaból a 

gyűlési teremben oly viharos jelenetekben nyilatko-

zott s a fővárosi napi sajtóban is oly élénk visz-

hangra talalt, arra volt kenytelen ébredni, hogy 

fel lett ültetve. 

Csak az a baj, hogy B.-Csaban az intelligens 

osztályhoz tartózó tekintélyes feríiak közül sokan, 

akik az absolutizmus koraban, a magyar pártnak 

voltak hívei és szószólói a presbyteriumban mind-

addig, mig okét a tót jegyzőkönyvek behozasa es a 

tót gimnasiumokert való lelkesedes onnan ki nem 

szorította, a fenforgó esetre nézve egeszen mas ta-

pasztalatokról tesznek bizonyságot. 

Kezeink között van egy tekintélyes b.-csabai 
evang. uri embernek sajat kezüieg irt levele, mely-

nek közzétételére felhatalmazast kaptunk. 

A level tí.-Csabaról, 1888. október 10-ről van 

keltezve és igy hangzik : 

„A nemzeti kerdes ügyében folyó harcban egész 

lélekkel és teljes meggyőződessel az ön pártján ál-

lunk. Ha az „Egyetértés" f. hó 26-iki szamaban 

megjelent, Zsilinszky Mihály altal irt replikára vá-

laszolni akarna, egész készséggel hajlandók volnánk 

bizonyos tényeket önnel közölni, melyek hatarozot-

tan azt bizonyítják, hogy konkrét eseteket tudatosan 
még mindig csak puszta gyanúnak allitanak. 

Ilyen különösen a Vcnich tanitó esete. Körül-

belől az 1870-es években, egy népes társaságban 

Venich oly haza- és nemzetellenes szónoklatot tar-

tott, hogy ennek folytán a megbotránkozottak nem-

csak kidobták a körükből, hanem lázító beszédjeért 

fel is adtak akkori főszolgabíró: aehai Omazta Sii-
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lárdnak, aki — hogy a vadlottnak nagyobb baja ne zunk azon szívélyes fogadtatásért, melyben minket, 

legyen, — az egyházi hatósagot hivta fel az illetőnek mint esperességet, részesíteni kegyes volt. Igaz, hogy 

megfenyitese végett. Ennek folytán a legközelebb akadt valaki, aki ezen esperesség papságában más 
tartott presbyteri gyűlésen, melynek elnöke dr. Sze- fogadtatást kívánt rendezni, midőn álnév alatt ezen 

herényi Gusztáv volt, — felvett jkőnyvi határozat esperességi gyűlést hírlapokban ugy tüntette fel, mint 

szerint kiküldetett Haan Lajos lelkész ur oly uta- valami veszedelmes tót íróknak gyülekezetét, mely 

sitással, hogy V. vádlottat a presbyterium nevében, isten tudja miféle titkos pánszláv fondorlatok által 

szigorúan dorgálja meg. A kiküldött H. L. — neve- akarja megbuktatni a hazát.**) Szerencsére azonban 

zett szolgabíró és az egyházi kurátor jenlétében — itt is csak az bizonyult be, hogy a tulbuzgalom 

a szigorú megdorgálást tényleg meg< jtette. Ennyiből bizonyos fokon tul nem veszedelmessé, de nevet-

áll a tényállás: mondhatni-e ezt puszta gyanusi- ségessé válik." 

tásnak? Majd igy folytatta Deák Imre ellen irányuló 

Mi ezen ügyben nem tartjuk az esperességet, elnöki beszédét: „A magyar vértanuk városának 

mint érdekelt felett, „kellő vizsgálat megejtésére; hazafias polgarsága tudja; mert hiszen nyilvános 

mert megeshetik még az is, hogy kellő időben a történelmi tény, hogy ennek az esperességnek pap-

kérdéses jkőnyv feltalálható sem lesz. Ezt ugyan saga, a megpróbáltatás nehéz napjaiban, kivételnél-
nem hisszük.* kül azon vértanuk zászlója alatt küzdött, akiknek 

Nem tudjuk, hogy az itt emiitett drasztikus emieke szentté avatta fel e város határát és tudja 

esetről jkőnyv szerepelt-e a fentebb emiitett vizsga- bizonyára azt is, hogy az a férfiú, a ki 184J. febr. 

latnál ? Annyi bizonyos, hogy ezen hiteles, tanukkal 8-án itt, az aradi főutcán golyozápor alatt meg-

igazolható tény nagyon érdekesen illustrálja a vizs- futamlott magyar nemzetőrseget visszafordította, 

galó bizottságnak azon jelentését, mely szerint a fel- győzelemre tüzelte, a hamvaiban is áldott Bockó 
merült vadak semminemű igazolást nem találtak Dániel evang. papnt \ a fia s ezen esperességnek 

Ugyanazon apostoli buzgalmat, mely a hitsor- egyik vezérférfia volt." 
sosok megmentését fölébe helyezi annak, hogy a té- És mig ezen szavak kellő hanghordozással 

nyek felderítése altal a helyzet tisztáztassek, tanú- szavaltattak az elnöki székből, — Veterán, aki maga 

sitottak a rituális irány képviselői, az oly nevezetes nem mert eljönni a gyűlésre; mert rosz lelkiisme-

hirre vergődött Veteránnal szemben is. rete nem tanacsolta neki, hogy mutassa magat a 

Ennek „Slovaci a Slobodau cimü könyve a vértanuk varosanak polgarai előtt, — otthonn, a 

Venich-féle affairrel egyidőben szerepelt a könyvpi- maga parochiajaban niegelegedetten dörzsölte a 

acon. Az „Arad és Videke konstatalta, hogy azt Sz. kezeit, hogy az „egy valaki aítal az esperesseg pap-

A. u—i ev. lelkész irta és káplanjai altal 50 krjaval saganak rendeztetni kívánt fogadtatas* felől világgá 

a nép között arultatta. eresztett hazugsagok — oly pompásán beütöttek ! 

Ezen könyvben Veterán elbeszéli országgyűlési Nem eleg, hogy Zsilinszky Mihály ur Boczkó 
képviselői minőségben szerzett tapasztalatait. Magyar Dániel érdemeire hivatkozott aKkor, midőn a Vete-
yyülöletet lehelő élénk fantaz.aval leírja: hogyan ra- ránnal es annak könyvevei keilett volna foglalkoz-

boltatta el a magyar kormány közős tanacskozasa nia, hanem ismeretlen egyenek „az esperesseg ősz-

alapjan Jekelfalusy a belügyminisztérium két hivatal- szes papsaganak neveben" ugyanazon alkalommal 

nuka altal a Malyica pénzgyüjteményet ejnek idején, egy nevteien nyilatkozatot tettek közzé az aradi 

közönseges betörők modjara azon magasabb poli- napilapokban, melyben „papi becsületök szentsege-

tikai célból, hogy a tót nemzeti part vezérfertiai a nek neveDen" kijeleutik, hogy a bekesi evang. egy-

lopás gyanújába kevertessenek? — minő brutális hazmegye papjai között panszlavok nincsenek! 

modon rabolják el a magyar szolgabirak a felföldi Hasztalan emelte fel szavát a közgyűlésben 

tot anyak kebeléről az árvákat, hogy őket az alföldre Uj. Jeszenszky Karoly lelkesz a felügyelő beszede-

szallitsak s belőlük itt magyar janicsárokat nevelje- nek jegyzőkönyvbe íoglalasa ellen, azt mondván, 

nek stb. hogy a magyar lapok nem az egyházmegyét, sem 

Veterán különben maga irja könyvében, hogy a i mak papsagat, hanem Veteránt és társait vadol-

ö és társai Aradon szoktak egymással talalkozni. t a k Pánszlávizmussá!, — tehát ne azonosítsa magat 

Erre tamaszkodva, Deák Imre a „Egyetértésiben*) a z egyházmegye ezeknek ügyevei. Hivatkozott a 

„Tót irók talalkozasa Aradon" cim alatt ismertette Panszlav lapokban megjelent cikkekre, melyekben 

a nevezett könyvet. az egyhazmegyehez tartózó tót gyülekezetek hívei arra 

Miután pedig nehany héttel ezen ismertetés szólitUtnak fel, hogy a hazafias irányban működő pres-

megjelenese után a békési evang. egyházmegye Ara- byteriumok ellen íazadjanak íel es magyar érzelmű 

don szándékozott tartani évi közgyűlést: ezen körül- P a P J a i k a t hamis prófétákként űzzek el. — Zsilinszky 

menyt az alföldi panszlávok ügyesen felhasználták u r a z elnöki szeken fészkelődve s arcat fintorgatva, 

a maguk céljaira. Elhíresztelték, hogy Deák Imre a e W r e a z t kerdezte a szólótól: Dehogy? Igazán? — 
tartandó egyházmegyei közgyűlés ellen kivanta cik- niegszakitva őt beszedében, kijelentette, hogy: 

kével feltüzelni az aradiakat és hogy ennelfogva eze^ a dolgok most nincsenek napirenden. 
az aradiak csakugyan tüntetni szándékoznák az ^ Veteránt es tarsait antuahzmus hívei esak-

egyházmegye ellen. ugyan megmentették a rosz lelkiismeretek altal 

Pedig Aradon, a fentebb emiitett helyi lap í a i r a lestett fogadtatás veszedelmétől. De hogy ezzel 

közleményei után, nagyon ju! tudták, hogy ki az a a z egyházmegye hazafias hírnevet is gyarapitottak 

Veterán és társai? s igy, ha tüntetni akartak volna, vo l aa> a z t , JaJ0S elhinni. 

legfeljebb azokat fenyegethette veszedelem, akik rosz Hogy mekkora pusztítást vitt veghez eddig is 

lelkiismerettel mennek vala a gyűlésbe. De maga az a z evang. egyház hazafias hírnévén a fentebbiekben 

egyházmegye, mint olyan, a maga küldötteivel a jellemzett ritualismus jillokszerája, annak meg csak 

panszlavok altal kigondolt híreszteléssel es ijeszt- Peldaja álljon itt, meiy — azt hiszem — némi 

getesekkel szemben, a maga biztonsaga szempontjá- nieglepetest fog okozni nemcsak a tót nyelvet nem 

boi teljes garanciát lathatott volna az aradi vér- Protestans körökben, hanem szerte a hazaban. 

tanuk városa polgarainak hazafisagaban és magas 

fokon álló műveltségében. 

Azonban nem hiaba dobta le a felfelé emel-

kedő Illés próféta a maga palastját hüseges szol-

gajara. A ritualismusnak felfelé törekvő hivei is 

Közigazgatasi bizottsági 
ülésből. 

— april 14. 

rádobtak ismételten az alföldi panszlavokra a maJ i / " í T " , ^ S i t í T * ^ k Ö ^ a z * a t a s Í 

„„l, , , j ' piiibziavoKra a ma- bizottsági ules letolyasarol különösebben ket kőrül-
guk palastjat, melynek redői között azok biztosan 

elbújhattak a figyelmessé lett hazafias aradi ooltrar- ^ • L* ' E « y t í t e r t e s * l 8 8 8 ' * 5 " i k i számában , A 

sagnak villámokat szóró szemei elől béke»tótPaPolc< cnnü vezére iket . Ebben az van mondva, 

V T u Vf a / i t ; u ,e« eioi. hügy D e a k l m r e egyszerűen tényeket konstatált és oly képte-

ZsiUnszky Mihály, az esperesseg felügyelője, lenseget, mintha az egyházmegye küldöttsége nem azért gyűlt 

1888. aug. 22-én ezeket monda Aradon az egyház- Vülna e W b e Aradon, hogy ott egyházi közügyeiket elintézzek, 

megyei közgyűlést megnyitó beszédében: hanem azért, hogy a .hazát titkos pánszláv fondorlatok által 

„Az aradi nemes gyülekezetnek hálával tartó- meKbukta8sak'* *enki sem m i o i i - E z eseti>en - úgymond -

az urak most nem Aradon tanácskoznának, hanem valahol a 

• L. az .Egyetértés« 1888. aug. 5-iki számának .Iro- hűvösön elmélkedhetnének a hazaarulas súlyos következ* 

dalom« rovatát menyeiről. 

46. szám. 

ményt kell kiemelnünk. Először, hogy az ominó-

zus Döme-féle fegyelmi vizsgalat vezetésétől Stammer 

alispán visszalépett s ezenkívül fegyelmi vizsgálatot 

kért elrendelni önmaga ellen is. — Stammer ezen 

lépését a vármegye hivatalos lapja ugy igyekszik 

feltüntetni, mint egy önzetlen közéleti embernek ne-

mes elhatározását, melynek célja az, hogy Stammer 

ur ezen nagy önmegtagadásról tanúskodó tényével 

az ominózus Döme-féle fegyelmi ügynek gyorsabb 

lebonyolítását elősegíteni kivanja. Mi azonban 

Stammer ur ezen tettében semmi nemes önmegta-

gadást, hanem a helyzet kényszerűsége előtt való 

kikerülhetlen meghajlást látunk; mert ha Stammer 

ur ezt önként nem teszi és pedig ugy a fellebbezők 

által felhozott indokok, mint a lapunk által formait 

közvélemény erkölcsi nyomása alatt, akkor elren-

deli ellene a vizsgalatot maga a minister, s onnan 

jött intésnek inkább, mint Stammer ur nemes áldo-

zatkészségének kell tekinteni a helyzet előtt való ki-

kerülhetlen meghajlást. 

Másodszor: hogy a Döme-fele fegyelmi vizsgá-

lat vezetésével és lebonyolításával Fekete Márton, 

Nóvák József és Vadász József bízattak meg, akik-

nek működése és tárgyíhgos véleménye elé előre 

is megnyugvással tekintünk. 

Az ülés lefolyásáról egyébként a következőket 

írhatjuk: 

Elnök Zsilinszky Mihály az ülést 9 órakor 

megnyitván, mindenekelőtt az alispáni előadmányok 

vétettek targyalas alá, és pedig: 

Dr. Filó Tihamér Szentes városi főjegyző fe-

gyelmi ügyében keletkezett ügyészi vadinditvány a 

fegyelmi választmányhoz tétetett at. 

Csongrád nagy község terhére elrendelt adóle-

számolasi munkalatokhoz, mint szakközeg, a szen-

tesi adóhivatal főnökenek kirendelése a pénzügy-

igazgatosagnal kerelmeztetni elhataroztatott. 

Bese Beniaminnak közvetlenül a belügyminisz-

terhez intezett felebbezése, mint határidőn tul be-

adott, elvettetet. Bese tudvalevőleg a közig, bizott-

ság azon hatarozata ellen felebbezett, mely szerint 

tőle a korcsmaüzleti jog megvonatott. 

Veres Sándor szentesi lakos panasza, mely 

szerint kérdést intéz a bizottsághoz hogy Balogh 

János vármegyei arvaszék elnök és közigazgatasi 

tisztviselő lehet-e egyszersmind igazgatója a cson-

grádmegyei takarekpenztarnak? — véleményes javas-

lattétel végett Soós Pal ügyésznek adatott ki. 

Veres e panaszának felolvasasa után Filó János 

arra íigyelmeztete a bizottságot, hogy ez is egyik 

bizonysaga annak, mely szerint bizonyos oldalról 

intézett támadással állunk szemben, melyek minden 

egyébre jok, csak az annyira óhajtott közbéke 

helyreállitasara nem. 

Ezután az üles legfontosabb tárgya, a Döme-

fele fegyelmi ügy került szőnyegre. Balogh János és 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester tudvalevőleg 

telebbezést adtak be a bizottsagiioz, amiért a Döme-

tele sikkasztasi ügyből kifolyolag elrendelt fegyelmi 

vizsgalat vezetésével Stammer bízatott meg. 

Olvasóink reszben isme ik e felebbezések 

szellemét, melyen mint árny vonul at Stammer al-

íspannak azon bűnös mulasztasa, hogy 18 éven át 

egyetlen egy esetben sem tartott községi pénztar-

vizsgaiatot, azért azt e helyen bővebben tárgyalni 

nem kívánjuk. A felolvasott felebbezéseket a bizott-

ság a miniszterhez felterjeszteni hatarozta, Stammer 

inditvanyara pedig elhatározta, hogy a Sarkadi 

polgármester telebbezésében a felsőbb hatósag ellen 

hasznait tiszteletlen és erős kiíeezések megtorlására 

a minister figyelme különösen is felhivassék, — 

arról azonban, hogy Stammer ur 18 éven át miért 

nem tartott penztárvizsgálatot, a hatarozati javaslat 

melységesen hallgat. 

Ezután Stammer Sándor allt fel s 40 év1 

„mindig hüseges" hivataloskodasara való hivatko-

zással kijelenté, hogy azon tainadasok után, melyek 

egesz vehementiával intéztetnek ellene, ezen fegyelmi 

ügy vezetesetől visszalep s egyúttal vizsgalatot kér 

maga ellen is elrendelni. (Ezt már előbb is megte-

hette volna!) 

Zsilinszhy e kijelentés után figyelmezteti a 

bizottságot, hogy miután Stamme ezen lépésével a 

Döme-féle fegyelmi ügy uj stadiumba tereltetett, 
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Ítéletének meghozásánál csak az „egyenes ut, öntudat 
és igazságu vezérelje. 

Filó János tudomásul veszi az alispán kijelen-

tését s a maga részéről Fekete Márton és Nóvák 

Józsefet ajánlja a megejtendő vizsgálat vezetésével 

megbizni. 

Fekete Márton hozzájárul Filó indítványához, 

ugy azonban, hogy a vizsgálatnak most már az alis-

pánra is kiterjesztésével ne két, hanem egy három 

tagu, minden irányban független bizottság küldes-

sék ki. 

Nóvák József szintén helyesli, bogy az alispán 

önmaga kér maga ellen vizsgálatot; mert ezzel az 

ügy végre-valahára egy lépéssel közelebb hozatik a 

végbefejezéshez. 

Hosszas vita után aztán, melyben még Réti 

Ferenc és Filó János vettek részt, a három tagu 

bizottságba Fekete Márton, Novak József és Vadász 

József választattak meg. 

Ezután Kovács Pál volt h. számvevő és hely-

pénzkezelő sikkasztási ügyében keletkezett ügyészi 

vélemény s ezzel kapcsolatban Szűcs János volt 

pénztárnok és Keresztes Nagy Imre volt ellenőr 

nyilatkozata olvastatott fel. — Az ügyészi vélemény 

szerint az elsikkasztott 2356 ft 38 kr. helypénzert 

Kovács Pal, Szűcs János és Keresztes-Nagy Imre 

egyetemesen lévén felelősek, ellenökben a vagyoni 

zarlat toganatositasat javasolja. Ezzel szemben 

Stammer alispán inditvanyara a városi tanacs ellen 

is vizsgalat rendeltetett el, és pedig azon okon; 

mert Kovács a sikkasztas csak ugy követhette el, hogy 

felette nem volt meg a kellő ellenőrzés. 

Stammer monda ezt, az a Stammer, aki 18 éven 

at egyetlen egyszer sem tartott penztarvizsgalatot 

Csongradmegyében, akinek pedig a közvetlen ellen-

őrzése alatt alió megyei közmunka váltsági pénztar 

13 éven at minden ellenőrzés nélkül kezelietett. 

Meg egynehány fegyelmi eljárás meginditasá-

nak kimondasa és a szakelőadók referadajanak ineg-

haligatasa utan, az üles délután 1 orakor veget ért. 

Helyi és megyei hirek. 
— A z i t é l e t . Dr. Filó Tihamér tölött Cson-

gradvarmegye íegyelmi valasztmanya altal kimon-

dott fegyelmi iteletről van szó, mely varosunk fő-

jegyzőjét azért; mert Stammer Sándor ablaka alatt 

a „Fatinica-indulot" elhuzatta, hivatalvesztéssel súj-

totta. Ez az itelet Szentes varos közönsége minden 

retegében mély felháborodást keltett s nyomban 

azon eihatarozasra indította varosunk független pol-

gárainak egesz sereget, hogy ama hallatlan meitat-

lansaggal szemben, mely ezen ítéletben foglaltatik, 

demonstráljanak a főjegyző mellett. Demonstrálja-

nak ugy, hogy ezt lassa a kormány és vegre-valahara 

vegyen tudomást arról, hogy Zsilinszky főispán ve-

zetese mellett a szemelyes boszu kieiegitesére szol-

gai es nem igazsagszolgaltatasra a hatalom. — La-

punk szerkesztőjet nyomban számosán felkertek, 

hogy értekezletre hivja össze a városi képviselőket 

a vegnől, hogy higgadt tanacskozas mellett hozza-

nak letre megallapodast az iránt, hogy azon bán-

talommal szemben, mely közszeretetben alió városi 

főjegyzőnk ellen kimondott, minden mereszseget túl-

haladott ítélet altal varosunk közönségét erte: minő 

allast kelljen foglalni s mely modon kelljen orvos-

lást keresni? 

A f. hó 19-án delelőtt 9 órára egybehitt ér-

tekezletre, bar a meghívók legnagyobb része az utolsó 

orakban ment ki, nagy számmál gyűltek össze a 

kepviselök s varosunk intelligens polgarainak azon 

resze, mely semmifele hivatal altal nincs lekötve. Az 

ertekeziet elnökevé Sima Ferencet, jegyzőjévé dr. 

Ecsen Lajost valaszta meg s bővebb tanacskozás utan, 

melyben Sima Ferenc, dr. Ecseri Lajos, Udvardy 

Sándor, Sarkadi-Nagy Ferenc, Szanthó Dániel és 

Bálint Jozset vettek reszt, s mely tanacskozas alatt 

történt íelszoialasokban minden oldairol a legnagyobb 

meltatlankodas nyilvánult az ítélettel szemben: ki-

mondta az ertekeziet, hogy Horváth Gyula és Törs 
Kalman orsz. kepviselök taviratilag keressenek fel 

azirant, hogy egy, a városi kepviselök és független 

polgárok körebői Budapestre utazandó nagyobb 

szamu küldöttségnek legyenek a belügyminiszter 
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előtt szószólói a főjegyzőre kimondott itélet hatá-

lyon kívül leendő helyezése iránt és egyszersmind 

feltárására azon áldatlan helyzetnek, amely Szentel 

városa és Gsongrádmegye között uralkodik, s mely-

nek egyenes kifolyása azon itélet is, mely mond-

hatni személyes boszuból, s nem komoly tárgyi in-

dokból sujtá a városi főjegyzőt hivatalvesztéssel. — 

Az értekezleten nyomban ötvenegyen jegyeztették 

be magukat, kik a küldöttségben részt kívánnak venni, 

s délután lapunk szerkesztőjénél, mint értekezleti 

elnöknél, 17 egyén jelenté be magát. A szentesiek 

küldöttségéhez Zsilinszky és Stammer vezetése mel-

lett türhetlenné vált megyei allapotok feltárása iránt 

Szentesről meginduló monstredeputatióhoz csatla-

kozni fog a mindszentiek és csongrádiak küldöttsége 

is. E küldöttségben leendő minél tömegesebb rész-

vétel végett, a városi kepviselök alairasi ivet köröz-

nek maguk és varosunk intelligens polgárai között, 

s igy előre latható, hogy nagyobb deputatió még 

nem igen járt Pesten. A küldöttség kedden a déli 

vonattal fog Szentesről indulni. 

— V á r o s i k ö z g y ű l é s lesz f. hó 20-án, 

melynek tárgysorozata a következő: 

1. A városi pénztarak időszaki vizsgálatáról 

szóló jelentes. 

2. Á gazdaszati szakosztaly véleményes javas-

lata a csordajarasi földek hasznositasa tárgyaban. 

3. Ugyanannak jelentése a tegia-telep haszno-

sitasa targyaban. 

4. Az üresedésben lévő arvaszéki ülnöki állás 

valasztas utján leendő betöltese. 

5. Gsongradvarmegye törvényhatósági bizottsá-

gának 1890. évi 473. sz. hatarozata, a szentes-

szegvár—mindszent—hódmezővásárhelyi vasút épi-

tésere megajanlott 60,000 frt hozzájárulási összeg 

targyaban. 

6. A városi arvaszék előterjesztése 178 frt 32 

kr. bíróilag meg nem itelt kamat leírásának elren-

delése iránt. 

7. A városi tanács előterjesztése az 1888. évi 

költségvetés keretén tul igenybe vett összegek jóvá-

hagyása iránt. 

8. Az 1890. evi gyampenztári számadás. 

9. Az 1888—9. évi iparos tanonc-iskolai szám-

adás. 

10. Az 1889—90. évi gymnáziumi pénztári 

számadas. 
11. Az 1890. evi községi adóról vezetett szam-

adas. 
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hiányzó szakosztályi és 

választás utján leendő 

12. Az 1890. évi végrehajtási költség szamadas. 

13. Az 1890. évi letetpénztari szamadas. 

14. Az 1890. evi szegénypenztári szamadas. 

15. Az 1890. évi Dosai-aiap pénztari szamadas. 

16. Az 1890. evi varosgazdai szamadas. 

17. Az 1886., 1887. es 1888. években a fogyasztas 

adókezelésnél befolyt nirsagpenzek elszamolasa. 

Ezzel kapcsolatban a városi tanacs kérelme, 

az altala megterített 2137 frt 43 kr. visszaadasa iránt. 

18. A gazdaszati szakosztály javaslata Hajdú 

János és tarsainak a temesvári kialhtasra segély-

adás iránti kérvényé targyaban. 

19. Ugyanannak javaslata, Kass Gusztáv bér-

lőnek a n a g y vendéglő sarok helyisege atalakitasa 

iránti kérvényé targyaban. 

20. Ugyanannak javaslata Mester András tiszai 

kikötő és rakpart bérlőnek 600 trt haszonbéri összeg 

leengedése iránti kérvényé targyaban. 

21. Bese Béniamin kerelme, korcsma-üzletének 

a II. tized 179. sz. hazba ujbol leendő athelyezese iránt. 

22. Szanthó Damel és tarsai előterjesztése az 

1891. évben a vadaszati jog bérbeadásából remélt 

jövedelem hovaforditasa iránt. 

23. A városi jegyzői 

lány engedélyezése iránt. 

v>4 a városi iskolaszék előterjesztése, a nagy-

méltóságú vallas- és közoktatásügyi minisztériumhoz 

kérvény intézése iránt, a városi népoktatasi célokra 

fordítandó évi segély megadasa tárgyaban 

25. A c s o n g r a d m e g y e i gazd. egyesület kerelme, 

a f évi május hó 18-án Szentesen rendezendő ló-

verseny céljaira a városi alsó csordajárási terület-

nek átengedése iránt. 

26. Pólya Ferenc kepviselői állasáról benyúj-

tott lemondása. 

Ezzel kapcsolatban a 

bizottsági tagsági helyek 

betöltése. 

27. Dr. Filó Tihamér főjegyző hat heti szabad-

ságidő engedélyezése iránti kérelme. 

— A z m á s ! Jellemzők közállapotainkra nézve 

azon kifakadasok, melyek a városi főjegyző fölött 

hozott fegyelmi itélet alkalmából egybehitt értekez-

leten kifejezésre jutottak. Egyik képviselő ugyanis 

ezt mondá, hogy van megyei tisztviselő, ki végig 

beverte a békés polgárok ablakait s ez nem volt 

közbotrány, még fegyelmi vizsgálatot sem rendeltek 

el ellene. Másik képviselő azt mondá: vannak megyei 

tisztviselők, kik éjnek idején verekedtek és ablakon 

kilövöldöztek s a fegyelmi vizsgalatot közben beszün-

tették s még csak meg sem dorgáltattak. S dr. Filó 

Tihamért egy muzsikaszóért, mely fölött nem volt 

oka senkinek megbotránkozni; mert a „Fatinica-

indulót* művelt közönség szórakoztatására szokták 

húzni, Csongrádmegye partatlan és igazságszeretet-

től áthatott főispánjának vezetése mellett, hivatal-

vesztésre iteltek. Erre egy harmadik kepviselő azt 

mondja, hogy: Hjak, ez más! 

— E s k ü v ő . Dr. Cukkermann Soma orvos 

f. hó 12-én vezette oltárhoz Budapesten özv. Reich-

linger Henrikné úrnőt. 

— A k a t a s z t e r i f e l s z ó l a m l á s o k határ-

ideje f. hó 15-én lejárt. A birtokosok legnagyobb 

resze megtekintette a közszemlére kitett birtokiveket: 

de fölszólamlás mindössze csak hat adatott be, ezek 

is legnagyobb részben lényegtelenek, s igy varosunk 

határanak kataszteri munkálatat immár befejezettnek 

lehet tekinteni. 

— H i m l ő o l t á s . A himlőoltás f. hó 19-én 

délután veszi kezdetét varosunkban. Az oltások a 

tul a kurcai volt iskolai épületben dr. Cukkermann 

Soma és dr. Lábos Endre gyakorló orvosok által 

fog eszközöltetni. 

— Lóos z t á l yo z á s . Belügyminiszteri ren-

delet folytan, a lovak elővezetése és osztályozása a 

f. évi april hó 20-án veszi kezdetét varosunkban s 

tart bezárólag april 25-éig. Az elővezetés és osztá-

lyozás az uj cédulahaz mellett levő sertésvásártéren 

fog megtörténni s mindenkor d. e. 8 órától 12, d. 

u. 3-tól 5 óráig tart. Idevonatkozó s lapunk jelen 

számában olvasható hirdetményre e helyen is fel-

hívjuk a lótulajdonosok figyelmét. 

— V á s á r . A kalocsai tavaszi országos vásár 

ministeri engedély folytán — f. évi april hó 19. és 

20-án fog megtartatni. 

— P u l y k a t o l v a j . Somodi Sándor helynél-

küli csavargót f. hó 14-én éjjel épp azon pillanat-

ban csipte nyakon a rendőri őrjárat, midőn hóna 

alatt egy jó kora pulykát és tyúkot emelt. Vallatóra 

fogtak. Előbb konokul tagadta a lopást, később 

azonban beismerte, hogy az allatokat Weiner Farkas 

I. t. 261. számú hazától tolvajlotta el. Somodinak 

ez mar a kilencedik tolvajlási ténye, miért is a 

rendőrség partfogása ala került. 

Vasúti menetrend. 

(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között) 
Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

kar kérelme lakbér-áta-

Szentes indul 5 ó. 35 p. 

Tőke , 6 ó. 11 p. 

Kszt.-Márton , 6 ó. 51 p. 

P.-Homok t 7 ó. 23 p. 

T.-Földvár , 7 ó. 41 p. 

Martfű , 7 ó. 59 p. 

Kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 

P.-Tenyö , 8 ó. 55 p. d. e. 

Szajol , 9 ó. 16 p. d. e. 

Szolnok órk. 9 ó. 44 p. d. e. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok—Szentet. 
B.-pestről indul 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 
Szolnok , 3 ó. 45 p. éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 
Szajol „ 4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 
P.-Tenyö , 4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 
Kengyel t 5 ó. 11 p. éjiel, 1 ó, 09 p. d. u. 
Martfű , 5 ó. 39 p. éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 
T.-Földvár , 6 ó. 08 p. d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 
Homok indul 6 ó. 20 p. d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 
Kszt.-Márton , 7 ó. 10 p. d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 

Töke , 7 ó. 38 p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 
Szentesre érk. 8 ó, 13 p. d. e. 4 ó. — p, d. u, 

éjjel, 12 o. 05 p. d. u. 

éjjel, 12 o. 41 p. d. u. 

d. e. 1 ó. 20 p. d. u. 

1 ó. 52 p. d. u. 

2 ó. 17 p. d. u. 

2 ó. 36 p. d. u. 

3 ó. 11 p. d. u. 

3 ó. 31 p. d. u. 

3 ó. 55 p. d. u. 

4 ó. 25 p. d. u. 

7 ó. 45 p. éjjel. 
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Balog Benedek 
III. t. 45 számú háza eladó, esetleg a dr. 
Kajlinger ur által birt lakrészek, mely áll 
három utcai és egy belső szobából, zárt 
honyha, kamra és tüzrevalósból, Szent-György 

naptól kiadó. 1 - 3 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. belügyminisz-

ter urnák 12921.|X. sz. a. kelt rendeletével 
a lovak elővezettetése és osztályo-
z ása elrendeltetvén a megküldött terv sze-
rint Szentes városában annak foganatosítása 
következőkép fog eszközöltetni, u. m. 

1. A lovak elővezettetése a f. é v i áp-
r i l hó 20-án fog megkezdődni és 6 na-
pon át fog tartani. 

April 20 án elővezetendők lesznek az I. 
tized 1. számtól számitólag végig s azonkívül 
a II. tized 1. számtól 95. számig lakó tulaj-
donosok lovai. 

April 21-én elővezetendő lesz a II. tized 
90. számtól 615. számig lakó tulajdonosoké. 

April 22 én a II. tized 616. számtól vé 
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gig és a III. tized 1. számtól 417. számig 
lakó tulajdonosok lovai. 

April 23-án a III. tized 418. számtól 
végig és a IV. tizedbeli tulajdonosok összes 
lovai. 

April 24-én a- alsóréti, berekháti, berki, 
bereklaposi, belső ecseri, derekegyházoldali, 
dónáti, felsőréti, hékedi, kajáni,kistőkei,lapistói, 
nagynyomási, nagytőkéi, nagyhegyi, szt.-lász-
lói, vekerháti, veker,:ugi tanyai lakosok lovai. 

April 25-én elővezetendők lesznek a belső-
ecseri, eperjesi ecseriréti, jaksori, királysági, 
nagykirálysági, külső ecseri, mucsiháti, pan-
kotai, veresegyházi és zalotai tanyai lakosok 
összes lovai. 

Az elővezettetés és az osztályozás az 
uj cédulaház mellett lévő sertésárulás körüli 
vásártéren fog történni és pedig akképpen, 
hogy az osztyályzás mindenkor d. e. 8 óra-
kor fog megkezdetni s tartani tog déli 12 óráig, 
d. u. pedig 3 órakor veszi kezdetét és 5 órakor 
fog végződni. 

figyelmeztetik a lótartó közönség, hogy 
lovait csak is a fentebbi határidőben kitűzött 
napokban vezetheti elő a megállapított sor-
rendben ; továbbá, hogy a bejelentett 2 éven 
alóli csikókat a törvény értelmében elővezetni 

46. szám. 

nem köteleség; ho^y ha valamely tulajdonom 
a közbejött országos vásár alkalmával be 
jelentett lovai közül eladna, arról a vásár 
ban a lóievél kiállítási helyén igazolványt föl-
kapni s az igazolványt a' elővezetéskor ma-
gával hozni tartozik; ha pedig lóállománya 
vétel által szaporodnék, maga iga olá ául a 
vett ló j ári a tát magával hozni tartozik 

Figyelmeztetik arra is a közönség, hogy 
a szintén elővezetendő, de törvényileg nem 
osztályozandó, engedélyezett tenyészmének és 
állami mén által fedezett tenyészkancák enge 
dély okmányait, illetve fedeztetési jegyét az 
elővezettétéskor fel kell mutatni; mert annak 
hiányában az elővezetett ló osztályozás alá 
fog esni. 

Végül felhivatnak a tulajdonosok arra 
is, hog ylovaikat oly egyének által vezettessék 
elő, kik azok'iak fékentartására elég testi erővel 
birnak, és a tulajdonosnak uevét, lakásának 
tized-, vagy tanyai számát határozottan be-
mondani tudják. Önként értetődik, hogy e 
hirdetmény ellen vétők a törvény által előirt 
birságai fognak sújtatni. 

Szentes, 1891. april hó 16. 

Szaká i Ittihály, Sa rkad i N. M ihá ly , 
aljegyző. polgármester. 

Az orszsigbaii az egyetliili világ-ttxiiiliax. 
Természettaui, mechanikai müszinház K iss Ado l f igazgatása alatt Szentesen, a vásá r té ren 

NAGY ELŐADÁS TARTATIK. 

M Ű S O R : 

1. Nagy regényes körutazás a föld körül 1 "2 képben és pedig a hamburgi 

kikötö, hajótörés Hamburg és New-York között, életveszélyes vadászat jegesmed-

vékre az északi sarktengeren, a keleti lok, Japán, Melbourne, Brazília őserdeje. 

Betlehem, a piramisok és sphynx-kolossok, homokfergeteg a Saharán, Koma, Nápoly. 

"2. Az indiai kötéltáncos mutatványai és szolgája. 

3. Egyptomi Alexandria bombáztatása angolok által tengeren és szárazon. 

4. Tizenöt perc falun. Svédországi csendélet. 

5. Mithológiai tündérjelenet. A tavasz ébredése Flóra kertjében. 

Ü. A közkedveltségű Dioprama (ködképek). Világ- és természeti tükör, karrika-

turák, szin- és vonaljátékok. 

A szünet alatt zenekar játszik. 

H e l y á r a k : Zártszék 50 kr., I. hely 40 kr., II. hely 30 kr., kar/at 20 kr. Gyermekeknek 10 éven alul, szüleik kíséretében: 

Zártszék 40 kr., I, hely 30., II. hely 20 kr. 

Jegyek elüre válthatók a színházt pénztárnál d. e. 10 órától 12 ig és délután 3 órától 5 ig. Esti pénztárnyitás 7 órakor. Kezdete 8 órakor. 
Színházi teljes miisor magyar, vagy német nyelven a pénztárnál kapható. 

Előadás mindennap. A színház v í zha t l an ponyvával van födve. 
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legújabb szerkezetű, a gyakorlatban legjobbaknak bizonyult, fölülmulhatlan kitünőségü, fa , szén- es szalmafütésre berendezett 

O, 8 vs ÍO léerejii locoinoblljait 
nagy tüzszekrénynyel, szabadalmazott szikrafogóval, valamint a hazai viszonyokhoz alkalmazott és számtalan versenyen eddigelé legyőzhetlen maradt 

48, 54 és 60 1 b széles vasszerkezetű gőzcséplőgépeit 
szabad, meghosszabbított rázóasztallal és sajátos szerkezetű szabad, nagy törekfarostával, mely rendkívüli előnyöket nyújtó újításokkal immár közel 1000 darab működik az 

országban a legfenyesebb sík rrel, úgyszintén a locomobil hátsó lutokerekén könnyen és kényelmesen alkalmazható uj találmányú 

. r . N t i l u : w r - f é l e *%al>a«laliiiazoft k ö r f ű r é s z e i t 
M melyek egyszerűség és célszerűség tekintetében az eddigi szerkezeteket felülmúlják. Továbbá a legcsekelyebb vonóerőt 

igénylő, leggyorsabban dolgozo és meg is legbiztosabb kötést végező 

Massey Toronto k é v e k ö t ő ara tógépet , 
mely a múlt evi párisi világkiállítás alkalmával Noisielben rendezett nemzetközi versenyen a világ leghíresebb készítmé-

nyeivel sikra szállva, a 

,,<3- r a . x i d L O b j e t I D ' ^ . r t " 

nyerte, az egyetlen kitüntetés, mely egy önálló üzemképes és áruba bocsátható kévekötő aratógépet érhet. Ve^ül a legkitűnőbb gyártmányú 2, 3 és 4 lóerejü irözcsénlő-
garnituráit és legszolidabb szerkezetű járgányos cséplőkészületeit, valamint mindennemű mezögazdasagi gépeit ajánlja kedvező fizetési feltételek mellett 

FEHÉR MIKLÓS, a m. kir. államvasutak gépgyára vezérügynöke Budapesten, Üllői-ut 25. „Köztelek." 
3KH6 Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
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Ssentei. 1891. N r « m * t e t l S i ro t Foroncx gyorssá ; t ó j án . 




