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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 

Kel evre . . 

Negyed evre . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkeestőség: 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

< 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nézve 
a iap egy oldala 24 helyre van oeosztva 
Egy nely ara 90 *r. Belyegdij minden 

öeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor, könyvit eres ke-

ueseben is Ielvetetnem 

B< rmentetlen levelek csak ismerí kezek 
161 fogadtatnak él. 

N y i l t t é r - b e n r 

minden egyas sor közlése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Jelen hetenként háromszor: 

v a s á r a t p t k • d d • • é s p é a t s k s s u c 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sttrk Náadsr kiiyv- és papirksrssksiésélsa. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Az ország szine előtt, 
A Csongrád megyei szégyenteljes állapo 

tok, melyek a Zsilinszky és Stammer uralom 

alatt az egész megye lakosságának belbékéjét 

megzavarták — ma már az ország szine 

előtt vannak. 

Kétrendbeli interpelláció alakjában foglal-

kozott vele az ország törvényhozó testülete s 

intézkedni fog benne a belügyminiszter, a 

kinek egy száz tagu küldöttség nyújtotta át 

a megyében uralkodó s a vármegye vezetői 

által megteremtett türhetlen állapotok orvos-

lását kérő panasz feliratot. 

Komjáthy Béla országgyűlési képviselő 

apróra taglalta interpellációjában ama szégyen-

teljes dolgokat, melyek egyenesen a várme-

gye vezetőinek bűneiül róhatók fel; rámuta-

tott azon üldözésekre, melyek a megyei klik-

kel nem tartó férfiak ellen indíttattak, fel-

hívta a belügyminiszter figyelmét ezen állapotok 

orvoslására, melyek szerinte nemcsak a tör-

vény és közrend, — de a tisztesség érdeké-

ben sem tűrhetők. 

Tors Kálmán, városunk országgyűlési 

képviselője pedig — ugyancsak interpelláció 

alakjában, felhivta a kormány figyelmét Szen-

tes város önálló törvényhatósággá alakulásá-

nak kérdésére s ezzel egyidejűleg figyelmez-

tette a ministert azon aknamunkára, mely 

Csongrádmegye vezetői részéről Szentes város 

ezen jogos törekvése ellenében, ugy is akként 

folytattatik, mintha mögötte az országos 

kormány szándéka rejlenék. 

A miniszterelnök Komjáthy Béla inter-

pellációjára adott válaszában elismerte, hogy 
Csongrádmegyében oly szégyenteljes állapotok 
vannak, mint talán sehol az országban s ezen 

bajok orvoslását a tisztesség és megye nyu-

galma egyaránt kivánja. 

A ministerelnök ezen válaszából mi azon 

konzekvenciát vonjuk le, hogy a kormány a 

legrövidebb idő alatt erélyesen fog intézkedni, 

hogy a bajok orvosoltassanak s véget érjen 

azon példátlan üldözés és társadalmi felfor-

dulás, melynek megteremtésében Zsilinszky 

Mihály és Stammer Sándornak van legna-

gyobb része. 

Törs Kálmán interpellációja, — melyre 

a miniszter még nem válaszolt — tudtára 

adta az ország törvényhozó testületének, 

hogy Szentes városa megelégelte a megye 

gyámkodását s önálló törvényhatóság kiván 

lenni. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy 

Szentes város ezen törekvése a vármegye 

minden fondorlata dacára is valósulni fog s 

az által, hogy fel lett hiva rá az országgyű-

lés figyelme, a mi főispánunktól megszokott 

információk dacára sem fog a miniszter asz 

tala fiókjában megfenekleni. 

Hasonlóan a legjobb reménynyel lehe- bátor szavak voltak ezek a ministertől és tet-

tünk eltelve a miniszterelnöknek, a dr. Filó szettek nemcsak az ellenzéknek, hanem egy-

Tihamér, városunk főjegyzője ellen hozott mindenkinek, ki a tisztesség restaura-

fegyelmi határozat megváltoztatása céljából s t i óÍán
x

ak szükségét érzi Magyarországon. 

• türhetlen i p á t o k „ „ „ , „ J - ^ " S e ^ K t U 

lása iránt, a száz tagu küldöttség vezetője dóról vissza ne emlékezzünk azon gyanusi 

Horváth Gyula, városunk diszpolgára beszé- tásokra, melyeket hosszú évekig kiállottunk 

dére adott válaszán. a miatt, hogy a korrupció kiirtását követel-

A miniszterelnök inegigérte, hogy a t ü k s a J t ó b a n és a választók előtt programm-

torvény rendelkezéséhez képpest de igazság-

gal és méltányossággal fog eljárni s hatal- a megyékhez, vagy a belügyministerhez, az 

mának egész súlyával oda fog hatni, hogy ellenzéki ember mindeuütt elutasittatott. — 

az annyira óhajtott béke és nyugalom helyre Türelmes papirra azt irták a kortes korszak 

álljon. főnökei és szolgái, ami nekik kedvezett és a 

És e miniszteri kijelentés őszinteségét hivatalos hatalommal való visszaélést hami 
, i i /. x i • • , s i t o t t vizsgálatokkal palástolták. E miatt so 

0 k " u k k é , s é » b e ™ ,n"< s d t 1 D k á b b b , z ' kat kellett szenvedni az ellenzéki embernek 
ton reméljük annak alapián, hogy e bajok hazáukban mindenütt. Azon korrupció, melyet 
orvosoltatni fognak. m a a legelőbbkelő helyről maga a kormány 

Ezt a következtetést vonjuk le mi a mi- konstatált, volt az, ami a képviselőválasztáso-
niszter válaszából, nem pedig azt, melyet a k o u a z ellenzék ellen küzdött minden eszköz-
megyei lakáj-lap legközelebbi számában levont. z e j ^ s ennek jutalma volt hogy másfél évti-

zedig ezen korrupció büntetlenül virágozhatott. 
. , , . n . A „Budapesti Hirlap" szintén vezéreikben 
A csongradmegyei állapotok, ben foglalkozik vármegyénk szégyenteljes 

Budapest, april. 22. kormányzatával s a többek között a követke-
Mint vezércikkünkben jelezzük, várme- zőket mondja 

gyénk közigazgatása országgyűlési interpellá- „ . . . . : • Mint a kit a hideg ráz hirte-
tiók és a fővárosi sajtó utján immár az ország l e n kitöréssel, ugy érezte magát a kormány 
közvéleményének Ítélete alá van bocsájtva. a z interpellációk alatt. Pedig a kérdések 
Ezen interpellátiókkal kívánunk ezúttal fog- mind objektívek és semmi személyes táma-
lalkozui mi is és pedig első sorban a fővárosi d á s mnes azokban Szápáry vagy a kabinet 
sajtó véleményének kivonatos reprodukálásé- bármely tagja ellen, hanem a betegség benne 
val, melyből álljanak itt a következő szemel- lappang az ország közállapotaiban, mint kö-
vények : vetkezménye annak az életmódnak, melyet a 

A „Pesti Napló' csütörtök számának magyar állam és nemzet tizenöt esztendeig 
vezércikke „Az eddigi közigazgatásiról a kö- folytattak. A mig Tisza uralkodott s a hata-
vetkezőleg ir : ' o m minden eszközével rendelkezett, elfojtotta 

»Fájdalom, be kell ismernem, hogy ezen a betegséget: most azonban, hogy elment s 
megyei állapotok valóbau szégyenletesek . . . hatalma megtörött, a kórságnak a testből ki 
ezen bajok orvoslást igényelnek, ezt k i v á n j a kell jönni. Itt a korrupció, ott a nemzetiségi 
a tisztesség... számadások be nem terjesztése, kérdés, amott a hadsereg kérdése, a rossz 
előlegek és más pénzek el nem számítása, adminisztráció, az elhanyagolt juszticia, a 
községi adókönyveknek éveken át le nem nemzeti eszmének visszaszonttatása stb. okoz-
zárása és szabálytalan vezetése, felektől be- nak hevenyes vagy fertőző bajokat, ma|d lo-
szedett pénzek elsikkasztása és hamis ok kális, majd ismét általános betegség mutat-
mányok készítése miatt . . . Megjegyzem, hogy kőzik. Tudtuk, hogy el fog következni az 
ezen sikkasztások és egyéb visszaélések nem idd, midőn nem lehet többé a beteg éget sem 
mostanában keletkeztek . . . Nem alattam, ha- titkolni, :se.n elfojtani, midőn a kelevénynek 
nem elődöm alatt történt, hogy mintegy két ki kell 'akadma. , l r < W n v 

éven át működött igy törvénytelenül az ottani Vz tör éntt ma. Felfakadt több kelevény 
elöljáróság a törvényes határidőn tul is to- egyszerre. Nem csoda, ha a kormányt kirázta 

vább áiomásán illetéktelenül megmaradt tőle a hideg; nem csoda, ha Szápáry azt 
E S közel egy éve a belügyministeri állást mondotta, hogy ő ennek nem oka: ,Eme 

elfoglaltam, s X — r J ™ a < " * . T ^ Z T C 

kötel^s^gem^z^ügyekkel^ ^ ^ J^jQjstere| ^ l au történt. Ez mentség és 

nök és belügyminister beszédéből a képviselő- vád. Mind a kettő alapos, 
ház mai ülésén A z .Egyetertés* szennt „Komjáthy Béla 

Minő Ítélet ez a szabadelvű párt fejétől a ház általános figyelme mellett igen érdeke-
és vezérétől, hogy ilyen »szégyenletes* álla- sen adta elő azokat a szégyenletes állapoto-
potok uralkodnak Magyarországon? Leírhatat- kat, melyek e megye dolgait a közmegbotrány-
lan volt a hatás, melyet e szavak előidéztek, kozás tárgyaivá teszik, A ház valóságos meg-
lesujtó és felizgató az egész házra s arra az ütközéssel hallgatta azokat a konkrét eseteket, 
egész nagy pártra, mely megérte a hivatalos a melyeket Komjáthy bár tárgyilagosan, de 
korrupciónak a miniszterelnöki székből való mégis szemléltető módon jelsorolt a cson-
ilyetén beismerését és leleplezését, őszinte és grádraegyei botrányos állapotok illusztrálására. 



49. szám 

nyezők, hogy ha az alispán, ki az ottani klikknek a 

feje, a kormány részéről ilyesminek tétetnék ki, ak-

kor minden befolyásuk megsemmisül, mert ezzel 

azoknak adnak igazat, a kik ellenünk föl mernek 

szólani. 

De ez még nem elég t. ház! Az 1874: XXXIII. 

t.-cz. 12. §-a szerint a központi választmány meg-

alakításánál zsinórmértékül szolgál, hogy minden 

egyes választókerületből két választó p o l g á r válasz-

tassék be abba. A legutóbbi választás alkalmával 

történt, hogy a közgyűlésen megválasztott két ily 

polgár meg is kapta mandátumát és egy napon csak 

arra ébrednek föl, hogy, a mi még eddig sohasem 

történt, a megyei ügyész felebbezett a belügyminisz-

terhez a választás ellen és azt mondotta, hogy ezt 

meg kell semmisíteni, mert a választás egy kissé 

kellemetlenül ütött ki az ottani klikkre nézve, mint-

hogy több függetlenségi elem jutott be a központi 

választmányba, mint a mennyit az megengedhető-

nek talált. A tiszti ügyész tehát felebbezett, a bel-

ügyminiszter pedig, minthogy hivatalosan volt érte-

sitve, a választást megsemmisítette, azonban nem ér-

tesítette az illetőket, hogy a választás megsemmisít-

tetett. De ez nem történt, hanem a X. számú 

miniszteri rendeletet, mely erre vonatkozott, napi-

rendre tűzték s akkor a klikk megválasztotta azokat, 

a kik neki tetszettek, s hogy mily szépen folyt a 

választás, arra eklatáns példa az, hogy az összeírás-

nál elkövetett szabálytalanságok miatt ma is 74 

esetben büntető eljárás van folyamatban. (Mozgás 

balfelől.) 

Szentes város árvaszékénél kiderült 1886-ban 

hogy ott 18,300 forintot elsikkasztottak. — Jelentést 

tesznek erről az alispánnak, sőt az érdekeltek kérel-

mére maga a belügyminiszter ur Gunda Zoltán 

nevü megibzottját küldte le felülvizsgálatra, ki, hogy 

az a sikkasztas nemcsak megtörtént, hanem arról 

tudnia kellett már ezelőtt két esztendővel a megyei 

alszámvevőnek, s mert ő volt az, aki a zármérleget 

meghamisította. 

Ez van a min. kiküldött hivatalos jelentésében 

s ennek dacára Szentes város volt és jelenlegi pol-

gármestere ellen elrendelték a fegyelmi eljárást; de 

azon számvevővel szemben, akiről Gunda Zoltán oly 

terhelő vallomást tett, ezt feleslegesnek tartották és 

csak ót esztendő múlva, midőn a sajtóban egyre 

hangoztatták, hogy nem becsületes ember az, aki ily 

dologban a törvényes eljárás folyamatba tételét aka-

dályozza, látták szükségesnek tenni valamit s most 

már megtörtént az is, hogy az alispán végre nagy 

kegyesen önmaga ellen is kérte a fegyelmi vizsgá-

latot. 

De itt van a legutóbbi eset is. Szentes város 

főjegyzőjének esete, akit csak azért; mert az alis-

pannak éjjeli zenét adott, hivatalából egyszerűen el-

csaptak. Egy szavahihető egyén állítása szerint, aki 

a tanacskozásban reszt vett, tiltanozott ez eljárás 

ellen, erre azonban a megye élén álló férfiak egyike 

azzal felelt, hogy amennyiben Csongrád vármegyében 

az elvi harc megszűnt és személyes harcot kezdtünk, 

nekünk máskép eljárnunk nem lehet, nekünk ez ér-

dekünkben állt és ezért hoztunk ily határozatot. 

Ha ez igaz, t. ház, akkor a kormánynak csak-

ugyan kőtelessege ily nyilatkozatok tételét és azokat 

is, a kik igy nyilatkoztak, lehetetlenne tennie. 

De t. haz, nemcsak Szentesen, vagy Csongrá-

don történnek ilyen esetek. Az adatoknak egész 

tömege van itt nálam, de nem akarom a t. házat 

fárasztani. Itt van nálam tiz, vagy tizenkét fegyelmi 

ítélet, a mely sajátsagos színben tünteti föl, az ottani 

közállapotokat. A ki a klikknek nem tagja, az ellen, 

ha csak lehet, rögtön fegyelmi eljárást indítanak. 

Nagyon tekintélyes tanukra tudnék hivatkozni, hogy 

egy tisztviselő ellen azért, mert a disznót nem a 

kellő helyen perzselte, fegyelmi eljárást indítottak. 

Tudnék esetet felhozni Mindszentről, a mikor 

egy másik tisztviselő ellen tisztán csak azért, mert 

olyan vakmerő volt, hogy nem akarta eltűrni, hogy 

bizonyos uraknak marhái a közlegelőn ingyen legel-

jenek, fegyelmi eljárást indítottak. (Helyeslés a jobb-

° Idal°Ezen, általam elmondottak alapján, a nélkül, 

hogy a dolgoknak még bővebb illusztrációjába 

bocsátkoznám, a következő interpellációt intezem 

az igen t. belügyminiszter úrhoz; 

SZENTESI LAP. 

Interpelláció 
Szapáry Gyula gróf m. kir. belügyminiszter úrhoz: 

1. Van-e a belügyminiszter urnák általában tu-

domása arról, hogy Csongradmegye kormányzása -

különösen az utóbbi években — odáig sülyedt, hogy 

a közkérdések immár párt és személyi tekintetek, ro-

kon- és ellenszenv hatasa alatt nyernek elintézést? 

s e miatt a vármegye legönállóbb, legfüggetlenebb 

elemeiben a legnagyobb fokú bizalmatlanság és elke-

seredes uralkodik a varmegye vezetése iránt, mely 

ma már romboló hatásával teljes arányokban hat ki 

a magán és társadalmi életre? 

2. Van-e különösen tudomása arról, hogy Cson-

grád városának 1870, 1871. és 1872-ik évekről veze-

tett községi számadásai a varmegye által 

sincsenek fölülvizsgálva? 
meg ma 

3. Van-e továbbá tudomása arról, hogy 1889. 

okt. 6-án kiderült, miszerint a csongrádi járásban 

23,000 frt megyei kőzmunkapénz 1876-tól, tehát 13 

éven át elszámolás nélkül kezeltetett s azért az illető 

főszolgabíró állásától elmozdittatott, mig a megyei 

kőzmunkakezelés fölött közvetlenül hivatott megyei 

alispán ellen még csak vizsgalat sem rendeltetett el? 

4. Van-e tudomasa a miniszter urnák arról, 

hogy Csongrád varmegyében 1889. dec. 10-én meg-

választott központi valasztmany megalakitasa a telje-

sen törvényes és jogosított elemek hozzájárulásával 

történt; ennek dacára a valasztas azon okból sem-

misittetett meg a belügyminiszter ur altal, mert egyik 

választókerületből állítólag csak egy választó tag vá-

lasztatott be a megyei közgyűlés altal; pedig, 

mint a kezeim kőzött levő hivatalos okmányok-

ból kitűnik, az illető tápéi kerületbői Novak József 

és Eszes Matyas valasztók, tehát ketten választattak 

be, s igy a választasnal a törvény megtartatott, s a 

miniszter, a varmegye illető hivatalos közegei altal 

félrevezetve, részeséve tétetett. egy alapjaban törvény-

télén rendeletnek? 

5. Van-e tudomása a belügyminiszter umak 

arról, hogy a Szentesen 1886-ban kiderült 18,000 fo 

rintos arvatári sikkasztassal szemben a belügyminiszter 

által kiküldött vizsgáló biztos nyomban rámutatott és 

hivatalos jelentést tett az alispánnak arról, hogy ezen 

sikkasztás a megyei számvevő altal készített hamis 

zármérleg segítségével mozdittatott elő és ennek da-

cara az alispán az illető tisztviselő ellen fegyelmi 

vizsgalatot nem rendelt el, sőt a megyei ügyész vé-

leményével szemben kellett a megyei közigazgatási 

bizottságnak a sikkasztás után 5 év múlva a vizsgá-

latot elrendelni. 

6. Van-e tudomása a belügyminiszter urnák ar-

ról, hogy Csongrádvármegye alispánja alispani ren-

deletekkel szabályozza Csongrádvármegye egyes köz-

ségeiben a községi képviselet tanácskozási jogkörét 

s a törvény által biztosított szólásszabadságot? 

Ha nincs ezekről tudomasa, hajlandó-e ezekről 

sürgősen tudomást szerezni — és Csongrádmegye 

fölzavart nyugalma és az igazság érdekében is a leg-

szigorúbban eljárni? 

T. ház! Most csak röviden annak megjegyzé-

sére szorítkozom, hogy sem nekem, sem azoknak, a 

kik ezen interpelláció előterjesztésére fölszólítottak, 

ezúttal párttekintetek irányt nem szabtak. (Elénk he-

lyeslés a szélső baloldalon.) Itt nem egy part kér 

elégtételt, hanem itt partkülönbség nélkül a tiszteség 
és becsületről van szó (Élénk helyeslés a szélső bal-

oldalon.) 

Szapáry Gyula gr. miniszterelnök: T. haz! 

(Halljuk! Halljuk!) A t. képviselő ur által előterjesz-

tett interpellációban foglalt kérdések egyes részleteire 

valaszolni ez alkalommai nem szándékozom és azt 

hiszem, a t. ház ezt ma nem kívánja tőlem. (He-

lyeslés.) De a t képviselő ur suiyos vadakat emelt, 

sötét színben ecsetelte a csongrádmegyei állapotokat 

és kérdezte, hogy van-e tudomásom ezen állapotok-

ról ? Minthogy azokról tudomásom van, kötelességem-

nek tartom állásomból kifolyólag ezen interpellációra 

és súlyos vádakra, a t. ház eugedelmével, azonnal vá-

laszolni. (Élénk helyeslés. Főikiáltások: Halljuk! 

Halljuk!) Azt mondja a t. képviselő ur, hogy a 
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csongrádmegyei állapotok szégyenteljesek és hogy e 

bajok orvoslást igényelnek. Mindkét állításra nézve 

tökéletes igazat adok a t. képviselő urnák. .(Nagy 

mozgás.) Fájdalom, be keli ismernem, — arról nem 

csak most, de már egy év előtt nyertem tudomást, — 

hogy a csongrádmegyei állapotok valóban szégyenle-

tesek és alig van másutt az országban oly allapot, 

mint ott. Teljes igazsága van a t. képviselő umak 

abban is, hogy ezen bajok orvoslást igényelnek és 

hogy ezt kívánja a tiszteség és a megye nyugalma. 

Ezt teljes mértékben elismerem és az orvoslás iránt 

saját hatáskörömben mindent megtenni kötelességem-

nek tartom. (Általános élénk helyeslés.) 

Ezek előterjesztése után méltóztassék megen-

gedni, hogy szemben a képviselő ur állításaival, én is 

a magam szempontjából egész tárgyilagosan előadjam 

a helyzetet, ugy, a mint arról tudomásom van és a 

mint az ma előttem áll. (Halljuk! Halljuk!) 

Nekem, t. ház, tudomásom van arról, hogy 

Csongradmegyében és annak különböző községeiben 

36 fegyelmi vizsgalat van elrendelve; hogy ezen 36 

fegyelmi vizsgalat közül 15 van elrendelve Szentes 

város tisztviselői ellen; és pedig — nem akarom a 

t. haznak a neveket és a részletes adatokat, a me-

lyek szintén előttem fekszenek, előterjeszteni, hanem 

csak általanosságban jegyzem meg, hogy ezen fe-

gyelmi eljárások következő ügyekben vannak elren-

delve: (Halljuk!) szamadasok be nem terjesztese, 

előlegek és más pénzek el nem számolasa, községi 

adókőny veknek éveken át le nem zarasa és szabaly-

talan vezetése miatt . . . 

Polónyi Géza: Tisza Kálmán belügyminiszter-

sége! (Mozgás.) 

Szapáry Gyula gr. miniszterelnök . . . felektől 

beszedett pénzek elsikkasztasa es hamis okmányok 

készítése miatt. (Mozgás.) 

Mióta, közel egy eve, a belügyminiszteri állást 

elfoglaltam, számtalanszor volt alkalmam és köteles-

ségem ezen ügyekkel foglalkozni és én ezekben foly-

ton ugyanegy irányt követtem, azt t. i., hogy semmi 

akadaly ne görditessék a törvény altal szabályozott 

eljárás menete elé és hogy ezen ügyek lehető rövid 

idő alatt elintéztessenek. (Általanos elenk helyeslés.) 

Sajnalattal kell azonban konstatálnom, t. haz, hogy 

épen ezen fegyelmi vizsgálatok befejezése ellen több 

oldalról minduntalan tétettek lepések, megengedett és 

meg nem engedett módon, a mi főleg volt oka an-

nak, hogy ezen fegyelmi vizsgálatok máig befejezve 

nincsenek. 

Megjegyzem, hogy ezen sikkasztások és egyéb 

visszaélések nem mostanában keletkeztek és konsta-

tálhatom azt is, hogy épen a mostani főispán, mióta 

állásat elfoglalta, egyik főkötelességének tartotta és 

erre altalam utasítva is volt, hogy a maga hatáskö-

rében mindent megtegyen azon bajok szigorú és 

igazsagos orvoslasara. (Helyeslés jobbfelől.) 

T. ház! Az általam jelzett bajokon kívül, an-

nak illusztrálására, hogy Csongradmegyében és épen 

Szentes városaban mily nagy a törvény iránti tiszte-

let, bátor vagyok két más adatot is előterjeszteni. 

(Halljuk! Halljuk!) 

Szentesen 1890. május havában telt le a meg-

választott előjárók törvényes működésének hatarideje 

és dacára a törvény világos rendelkezéseinek és a 

kormány több rendbeli intézkedésének, csakis az alis-

pánnak felelősség melletti eljarasra történt utasítása 

után volt elérhető az, hogy a község előljarósaga a 

törvényes határidőn tul is tovább állomásán illeték-

telenül és a tőrvény ellenére meg ne maradjon. 

Ezt megelőzőleg nem alattam, hanem elődeim 

alatt történt, hogy Csongrád városaban, mintegy két 

éven át működött törvénytelenül az ottani elöljáróság. 

(Mozgás és zaj. Halljuk! Halljuk!) 

Hogy ily allapotok csakugyan szégyenletesek, 

abban teljesen igazat adok a képviselő umak és azt 

magam is teljes mértékben elismerem. (Általanos he-

lyeslés.) Nem akarom, t. ház, a vádlottakat elitélni, 

nem akarok fölöttük még véleményt sem mondani, 

mert a tényállás földerítésére a rendes törvényszerű 

eljárás van hivatva. És én semmikép sem helyez-

hetem kilátásba, hogy segédkezet nyújtsak ahhoz, 

hogy ezen rég folyamatban levő fegyelmi eljárások 

ne a maguk törvényes utján intéztessenek el; ellenben 

minden igyekezetemmel kötelességszerűig oda fogok 
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hatni, hogy azok rendes, törvényes uton mielőbb 

befejeztessenek. (Altalános élénk helyeslés.) 

Azt mondja a t. képviselő ur, hogy épen ezen 

klikk-uralomnál fogva a vármegyei tisztviselők egyes 

községekben gyűlöletet szítanak. Engedelmet kérek, a 

t. képviselő ur e tekintetben tovább megy a tények 

konstatálásában, mint én; én nem merem azt mon-

dani, hogy ezek szitják a gyűlöletet, de nem tartom 

kizártnak, hogy erre alkalmat adtak azok, a kik min-

den módon megakadályozták, hogy a törvényes eljá-

rás végleg befejeztessék. (Altalános helyeslés.) 

Ily körülmények közt álláspontom a következő: 

Az 1886. XXII. t.-c. és különösen annak 91. §-a 

világosan megjelöli az eljárást és azon hatóságokat, 

a melyek az ilyen fegyelmi ügyeket elintézik. Ezen 

hatóságoktól az ügyeket elvonni nem szándékozom. 

Ha ezen hatóság intezkedett és aztan az ügy elém 

kerül, akkor rajtam lesz a sor, hogy e kérdésekben 

a törvény értelmében véglegesen döntsek, és ha akkor 

eljárásomban részrehajló vagy igazságtalan lennék: 

volna helyén, hogy a t. képviselő ur, vagy a t. haz 

bármely tagja engem eljárásom miatt kérdőre vonjon. 

(Élénk helyesles.) Míg az ügy rendes utján befe-

jezve nincs; azt sem fáklyásmenettel, sem macska-

zenével, sem tömeges küldöttségekkel, sem inter-

pellációkkal eintézni nem lehet. (Helyeslés jobbfelől.) 

Biztosítom a t. hazat, hogy én a magam részéről 

meg fogom a szükséges intézkedéseket. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen előleges 
valaszomat tudomásul venni. (Altalanos helyesles.) 

Komjáthy tíela: T. haz! (Halljuk!) A föl-
hangzó eijenekhez én is csatlakozom. — (Helyeslés) 
A miket a t. miniszter ur mondott, én is helyeslem, 
azt azonban meg kell jegyeznem, hogy én nem ker-
tem, a mi nem törvenyes, nem pártoltam semmit, 
a mi nem jogos. Ezt nem tettem soha és nem is 
fogom tenni. Egyaltalaban én Szentes városaban és 
Csongradmegyeben folyamatban levő fegyelmi eljárá-
sok megakadalyozasáról nem szóltam, mégis ugy 
latszik, a t. miniszter ur folreertett, mintha én azt 
mondtam volna, hogy a törvény tiszteletét egyes 
szolgabirak és hivatalnokok megtámadják és azok 
okoznak valósaggal egyes helyeken izgalmakat. Ezt 
nem mondtam. Szandekomban sem volt ilyent mon-
dani, hanem azt mondtam, hogy ha azok a tények, 
a melyeket a nyert adatok alapjan itt fölhoztam, 
valók, ugy az ottani ailapotok szégyenteljesek és 
azokat tűrni tisztesseggel nem lehet. E kijelentésem 
mellett meg is maradok. (Elénk helyeslés.) Végül 
megjegyzi, hogy Szentes varosaban a képviselő-
testület ujjaalakitasanak elmaradasa nem az ő hi-
bája, hanem talan inkább t. előttem szólóé, a ki azt 
ott megtűrni méltóztatott. (Derültseg.) Különben ez 
Csongradvarmegyebeu nem az első, nem is az utolsó 
eset, mert Mindszenten mai napig sem tudtak az 
elöljáróságot, melynek mandatuma lejárt, újra al-
kotni, éppen a klikkhez tartozok akadékoskodasa 
folytán. 

Elnök: Horváth Gyula képviselő ur kivan sze-
melyes kerdésben szót emelni. 

Horváth Gyula: T. ház! (Halljuk! Halljuk! 
A t. miniszterelnök ur jónak latta igazan higgadt és 
targyilagos valaszaban, a nélkül, hogy engem meg-
nevezett volna, egy dologra alludallni, a mely senki 
mast sem érinthetett, csak engem. A t. miniszter-
elnök ur a többek közt azt mondta, hogy sem kül-
döttségekkel, sem faklyas-zenekkel azt a kérdést el-
ütni nem lehet. (Helyeslés. 

Midőn a t. miniszterelnök ur egy interpellá-
cióra adott valasz keretében ilykepen odavetőleg 
megérint egy esetet, melyre nézve félre volt vezetve, 
könnyen megtörténhetik, hogy ezzel öntudatlanul 
masokat is férevezet. Ugyanis az emiitett faklyás-
zene alkalmaval én is beszéltem és igy könnyen 
ugy tűnhetnék föl a dolog, mintha komoly kérdé-
seket, a melyek rendes törvényes uton kell, hogy 
elintéztessenek, fáklyás zenekkel akartam volna elütni. 

Engedje meg a t. ház, hogy ez esetet a maga 
valóságaban elmondjam. Hogy az ugy történt, mint 
el togom mondani, azt senki tagadasba nem veheti ; 
mert senki sem mondhatja rólam sem a hazban, sem 
másutt, hogy valaha hazudtam volna. (Halljuk! hall-
juk! a szélső baloldalon. 

Azon szép megyei állapotok között t. i. megtör-
tént az, hogy akadtak egyének, kik becsületes embe-
reket, olyanokat, a kik néptanítókból küzdötték fel 
magukat odáig, hogy az egész város bizalmát birják, 
azért megbélyegezni akartak, mert fegyelmi vizsgalat-
tal őket nem lehetett megijeszteni és odáig mentek 
— a mi a legvakmerőbb dolog — hogy erkölcsileg 
akarták az egyént megölni, a kit fizice megölni 
nem birtak. Verdiktet akartak kimondatni oly egyé-
nek által, a kik lovagias formák mellett másnak háta 
mögé akartak bújni. 

SZENTESI LAP. 4 9 ' s z á m ' 

A mikor pedig vprdiktet mondtak azon egyén földerítését pártcélok, vagy magánboszu tekin-
ellen, köteleségemnek ismertem, — mert az ellen- tétéből sürgette volna. Nagyméltóságod maga 
kezőről voltam meg.yőződve — én, ki soha semmi ha- e ] j s m e r t e hogy Csongrádvármegyében szé-
talom előtt nem szoktam dikciókat tartani sem fák- i ey ' é s d e s o l á l t állapotok vannak. Ezen 
lyasmenet mellett, sem a nelkul, mondom, köteles- gyeuicíjca ea a a P rxC7rPhíiHő-
ségemnek ismertem nyilvánosan, 30000 ember előtt állapotok okainak igazságos és részreliajiai 
kimondani, hogy azt az egyént becsületes embernek lan földerítését kérjük és követeljük mi. L>e 
tartom. kérjük egyszersmind és követeljük, hogy a 

Nem volt ez politikai kérdés, de hogy tisztes- f e g y e l m i j o g és a törvényes hatalom ne a 
ségesen megoldott és elintézet* kérdés volt, azt alli- , ' . x~ a hrw/n 
torn ma .s és politikai vonatkozást interpellációra szabad polgárok m e g f é l e m l í t é s é r e é s a bo*zu 
adott válaszokba beleelegyiteni sem a miniszternek, kielégítésére használtassák gáládul töl. üz 
sem senkinek jogában nincs. okból van szerencsém nagyméltóságodnak 

Csak ezt akartam elmondani. (Mozgás.) e g y kérvényt a Szentes városi főjegyző ellen 
Szapáry Gyula gr. miniszterelnök : Csak néhány 

szót kivánok a képviselő ur szavaira megjegyezni. 
(Halljuk! Halljuk!) Sem törvény, sem házszabály 
nem intézkedik az iránt, hogy a miniszter a hozzá 
intézett interpellációra milyen választ adjon; ennek 
megítélése a miniszter dolga, a t. háztól pedig függ, 
hogy tudomásul veszi-e, vagy sem ? (Helyeslés.) 

Midőn a fáklyásmenetet emiitettem, azt azzal 
hoztam összefüggésbe, hogy oly helyen, a hol akkora 
izgalom uralkodik, mint a fölhozott esetben, a fak-
lyásmenet nem szokott megnyugtatóan hatni. Ez 
meggyőződésem. (Élénk helyeslés.) 

Szentes v á r o s ü g y e . 

Törs Kálmán interpellációja Szentes r. ta-
nácsú város önallo törvényhatósággá emelése targya-
ban a belügyi tárca vezetésével megbízott minisz-
terelnök úrhoz: 

Van-e a belügyminiszter urnák tudomasa ar-
ról, hogy Szentes, Csongradmegyébe kebelezett ren-
dezett tanacsu varos, egyik közelebbi közgyűlésén 
hatarozatra emelte az óhaját, hogy önálló törvény-
hatósággal fölruhazott várossá emeltessek, ez iránt 
előkészítő lépéseket tesz? 

Van-e továbbá tudomása arról, hogy ezzel 
szemben az a hir terjesztetik, hogy ha Szentes va-
ros közönsége ezen törekvese mellett megmarad, 
nemcsak hogy azt a célját nem éri el, hanem még 
megyei szekhelyi jellegétől is niegfosztatik? 

Van-e tudomása arról, hogy e híresztelés ere-
dete 

hozott fegyelmi végzés ellen tiszteletteljesen 

átnyújtani. Egy másik kérvényt, mely a cson 

grádmegyei desolált állapotokra vonatkozik. 

Később, midőn a küldöttség miaden tagja 

ezt aláirta, leszek szerencsés ezt nagyméltó-

ságodnak átadni. Nagyméltóságod, mint az 

ország alkotmányos kormányának ez idő sze-

rinti feje, lesz hivatva e kérvények sorsa fö-

lött dönteni. Fölteszszük nagyméltóságodról, 

hogy magas állásának tudatában az igazság 

előtt elzárkózni nem fog és visszaadja 

Csongrádvármegyének és Szentes városának 

a nyugalmát, melyet bűnös szenvedélyek za-

vartak meg. Beszédemet a magam részéről 

azon személyes kéréssel fejezem be, hogy 

nagyméltóságod az által se engedje magát 

páratlanságában zavartatni, hogy e kérvények 

átadója s e küldöttség tolmácsa én valék. 

Nem csak most, már több alkalommal figyel-

meztettem a város és megye lakosait arra, 

hogy ne járjanak velem az én utamon ; mert 

ezen és személyem közbenjárásával nehéz ez 

idő szerint sikert elérni. 

ők kívánságuk mellett megmaradtak, én 

tehát teljesítettem kötelességemet; különben 
a megyekormanyzati köröknek tulajdoníttat* s ™ ^ ^ ^ ^ , — 

igy azon színben tűnik fel, mintha mögötte az or- biztosíthatom nmlgodat, hogy sem én, sem 
szagos kormány szandoka rejlenek? a küldöttség tagjai többet ez ügyben adandó 

Ha van tudomása, hajlandó-e nyilatkozni az információkkal terhelni rem fogjuk. Újból is 
iránt, hogy nyujtott-e a kormány ily föltevésre ala- Van szerencsém a kérvények igazságos, pár-

intenciója között? ságodtói, a mi íölött kételkedni nincsen okunk 
(Törs Kálmán beszédjét lapunk jöyő szamában 

közöljük.) 

A kü l dö t t ség ; S z a p á r y G y u l a b e l ü g y m i -
n i s t e r n é l . 

A küldöttség nevében Horváth Gyula, 

városunk diszpolgára a következő beszédet 

intézete a miniszterelnökhöz: 

„Nagyméltóságú miniszterelnök u r ! Ke-

gyelmes u r am ! Midőn Szentes városa és 

Csongrádmegye egy részének küldöttségét van 

szerencsém nagyságod elé vezetni, a szabad 

polgár jogával, a kérelmezési joggal élünk. 

Nemcsak az államhatalmat gyakorló kormá-

nyok, de koronás uralkodók sem szokták e 

jogot korlátozni. Dicsőségesen uralkodó kirá-

lyunk ajtaja soha a kérvényezők elől elzárva 

nem volt. Éppen ő Felségének, mint minden 

alkotmányos uralkodónak, valamint a kor-

mányoknak, ezen jog gyakorlásánál a polgárok 

a legszebb adománynyal, a bizalommal adóz-

nak. Ha e küldöttségnek nagy száma feltűnik 

nagyméltóságod előtt, ne tekintse azt egyéb-

nek, minthogy a város és a megye lakossága 

ezáltal is egyfelől az ügy iránt való meleg 

érdeklődését akarja kifejezni, másfelől nagy-

méltóságodat, mint az alkotmányos kormány 

és jogunk. 

E beszédre adott válaszában Szapáry 

Gyula gróf hangsúlyozta, hogy e kérdésben 

teljesen páratlan álláspontot foglal e l ; sem 

személyes, sem pártszempontból nincs oka az 

ellenkezőre, ép oly kevéssé, mint a hogy 

nincs oka, hogy bárkit is védeni akarjon. A 

csongrádmegyei valóban szégyenteljes és tür-

hetlen állapotokkal sokat foglalkozott és ezek 

tekintetében nem lehet más törekvése, mint-

hogy azok minden H n y b a n tisztáztassanak 

és azt hiszi, hogy a régi fegyelmi ügyek le-

bonyolításával e béke és nyugalom helyre 

fog állani. Ajánlja a küldöttségnek és kül-

dőiknek, hogy türelemmel várják be, a mig 

ezek az ügyek a törvényes fórumokon lebo-

nyoli*tatnak és addig is tegyen meg mindenki 

a maga körében miudent, a mi az ügyek 

tisztázására és a béke helyreállítására szol-

gálhat. Ha ezek az ügyek elébe kerülnek, biz 

tositja a küldöttséget, hogy azok elbírálásánál 

semmiféle más tekintet vezérelni nem fogja, 

minthogy a törvény rendelkezéseinek és az 

igazság és méltányosság követelményeinek 

elégtétel szereztessék. 

Az éljenzéssel többször megszakított be-

fejét, ily nagy számú és tisztes polgárokból széd után a küldöttség, melyben minden poii-

álló küldöttséggel megtisztelni. Téves feltevés tikai párt hivei képviselve voltak, a legked-

lehet tehát az csak, mintha a szám által vezőbb benyomások között távozott, 

bárminemű tüntetést akart volna az alkotmá — 

nyos kormány ellen gyakorolni a város és _ O l v a s ó i n k h o z . Lapunk jelen számat 

a megye azon része, a mely kebeléből e kül- teljesen Csongradvármegye szégyenteljes és botrá-
döttséget megválasztotta, valamint téves az ny° s közigazgatásanak az országgyűlésen és napi-

a feltevés is, mintha e küldöttségnek céljá- s a J t ó b a n l e t t ventillálásának óhajtván szentelni, az 

ban vagy érdekében állana a hibák és bűnök u L f j i d ? Í g ? m í a t t r ° v a t a i n k é s e ^ é b 

. . rí í r j « * X 1 kozerdeku közlemenyeink közlését jelen szamunkban 
leplezgetése. E küldöttség agjai és e küldött- mellőzni lévén kénytelenek, szíves elnézést kérünk, 
ség küldői csak azok, a kik egy évtizeden Reánk, szentesiekre nézve, ez a kérdés mindennél 
át éppen a hanyagságok, a bűnök, a hatalom- fontosabb s b:zonyára szolgálatot teljesítünk, midőn 
mai való visszaélések szigorú megvizsgálását i n l m a r a m• ^ir. belügyminiszter által is szégyentel-
és megfenyitését követelték, de az is igaz \es tür>"tlennek bélyegzett vármegyei közigazga-

\i\-7\ ocrv o u i x AAx t a s u n k n a k a képviselőház előtt lett feltárásáról le-
f o g y ezek közt egy se volt, a ki e kérdések hetőleg kimerítő és hü képet kívántunk nyújtani. 

Sxentas. 1891. NysmaUtt Sima Ferenci gyermjtéján. 




