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Szentes, 1891. april 25. 
Helyi érdekű dolog és panasz tárgyát 

képező felszólalások még oly átalános érde-

ket és izgatottságot soha sem keltettek a ma-

gyar képviselőházban, rnint a csongrádme-

gyei állapotok feltárása. Midőn Horváth Gyula 

a Komjáthy interpellátiójában foglalt vádak fel-

sorolásával közben-közben felkiáltott, hogy ez 

is ugy van, az is igaz ! az ellenzéki oldalról 

jövő támadásokkal szemben rendszerint kö-

zönyös kormánypártot, a miniszterelnöktől 

kezdve végig, zavar és átalános izgatottság 

lepte meg. Különösen siri csend volt a tisz-

telt házban, mikor Horváth Gyula személyes 

kérdésben tett felszólalásában kijelentette, 

hogy: én, aki sohasem ebben a házban, sem 

ezen kivül életemben nem hazudtam, hangoz-

tatom, hogy: a miniszterelnök ur hivatalos 
uton történt félrevezettetése által öntudatlanul 
félrevezet másokat, tudniillik az országgyűlést, 
olyan megdöbbentő csend ült a teremben és 

lelki zavar fogta el magát a belügyminisztert, 

is, hogy alig volt képes pár szóval válaszolni, 

s bár még két fontos interpellátió volt ezen 

eset után előterjesztve, nem hallgatott többé 

az oszággyűlés senkire, hanem a képviselők 

párttekintet nélkül gruppokra szakadozva, 

izgatott hangulatban tárgyalták a megszellőz-

tetett dolgokat, melyeknek szégyenteljes vol-

tát maga a belügyminiszter is beismerte; de 

mindazokkal szemben hivatalos uton, tehát 

a főispántól nyert informatióra, azzal igye-

kezett megnyugtatni a házat, hogy ezek Zsi-

linszky főispán által támasztott s a multak 

bűneit tárgyazó fegyelmi ügyekből erednek, 

melyek csak acfcHg tartják izgatottságban Cson-

grádmegye közvéleményét, mig ezen fegyelmi 

ügyek rendszeres elintézést nem nyernek. S 

amily átalános elégültséggel vette elébb tu-

domásul a ház a Komjáthy interpellátiójára 

adott azon nyilt és mindenkit kielégitő férfias vá-

laszát a belügyminiszternek, hogy pártatlanul 
és igazságosan fog ezen ügyekben dönteni, ha 

eléje kerül, éppen oly arányban zavarta fel 

a megelégedést és keltett ujabb izgatottságot 

Horváth Gyulának a belügyminiszter válaszára 

tett azon kijelentése, hogy a miniszter hamis 
informátió alapján, öntudatlanul is félrevezet 

e kérdésben másokat. 

A zavart és megdöbbenést, melyet ez a 

kijelentés okozott, legnagyobb mértékben a 

belügyminiszter érezte, kinek joga van hinni, 

hogy az, amit ő hivatalos uton a vármegyé-

től informátióra kap, megdönthetlen valóság. 

Az interpellátióra adott válasz után azonban 

nyomban fel lett világosítva a miniszter ar-

ról is, hogy hamis azon, Szentes megbélyeg-

zésére szánt megyei adat is. hogy Szentes 

város mai elöljárósága ellen 15 fegyelmi vizs-

gálat van elrendelve, melynek azért lett ily 

nagy szám adva a vármegye vezetése részé-

ről, hogy igazoltassák az ország előtt az, 

mely szerint Szentesen és Csongrádmegyében 

az ujabban elrendelt tömeges fegyelmi vizs-

gálatok okozzák a megyei kormányzattal szem-

ben az elkeseredést. — Fel lett vi-

lágosítva a belügyminiszter, hogy Szentes 

mai elöljáróságának csak négy tagja ellen 

folyik fegyelmi vizsgálat, tehát nem tizenöt ellen, 

mint ezt a háznak bejelenté, s fel lett vilá-

gosítva arról is, hogy itt a panasz tárgyát 

nem a szentesi fegyelmi ügyek elrendelése, 

hanem Csongrádmegye tisztikarában levő egyes 

tisztviselők mulasztásának, hanyagságának és 

visszaélésének takargatása képezi a közvé-

lemény felháboritásának okát. - S a bel 

ügyminisztert és az egész kormánypártot 

ez annál nagyobb izgatottságba hozta; mert 

az állítás valósága iránt a konkrét ese-

tek oly tömege lett a beadott panaszban 

nyilvánosságra hozva, melyről a kormánynak 

eddig semmi tudomása nem volt, s melyek 

felett a tárgyilagos Ítélkezés immár annál 

kevésbé kerülhető el; mert ezekre nyilváno-

san fel lett hiva az egész ország figyelme. 

Megyénk közállapotai rég más fordula-

tot vesznek, ha ezen ügyek a magok igaz 

valóságában már kezdetben az országgyűlés 

szine elé hurcoltatnak; mert ezzel utja van 

annak állva, hogy a minister hivatalos uton 

nyert és rendszerint személy- és pártérdeket 

istápoló informatiókra bona fide intézkedjék. 

Rég fel kellett volna ezen viszonyokat 

az ország előtt tárni; de a mi népünkben a 

türelem nagy, s csak akkor viszi baját isten 

és ember elé, ha már a rendszerrel űzött 

bünpalástolást és igazságtalanságot tűrni nem 

birja. 

A csongrádmegyei szégyenteljes állapo-

tok most már az egész parlament és sajtó 

közfigyelme mellett vannak a kormány igaz-

ságos Ítélkezése alá bizonyítva, s igy annál 

nyugodtabban nézhetünk ügyeink pártatlan 

elintézése elé; mert a belügyminiszter a be-

adott panasz adataiból és az utóbb nyert fel-

világosításokból határozott meggyőződést sze-

rezhet az iránt, hogy Gsougrádvármegye mai 

kormányzata, ha saját hibáinak palástolásá-

ról van szó, nem riad vissza még attól sem, 

hogy magát Magyarország belügyminiszterét 

félrevezesse. 

A beadott panaszok tömegéből meggyő-

ződik a belügyminiszter arról is, hogy hal-

latlan tévedésbe lett ejtve Zsilinszky Mihály 

főispán informátiójával akkor, mikor arról 

igyekeztek őt meggyőzni, hogy a Zsilinszky 

által elrendelt tömeges fegyelmi vizsgálatok ál-

tal érdekelt tisztviselők szítják itt az elkese-

redést; mert hiszen azok, akik a belügymi-

niszterhez a pauaszt beadták, nem az elren-

delt fegyelmi vizsgálatok tömege ellen pa-

naszkodnak, hanem azért; mert Zsilinszky 

főispán vezetése alatt, a vármegyei vezetés-

hez tartozó klikk uralom által a megye néhány 

tisztviselőjét egész erőfeszítéssel igyekeznek 

kivonni az őket megérdemlő büntetés súlya 

alól. De meggyőződik a belügyminiszter ar-

ról is, hogy az sem igaz, mintha a kérdéses 

fegyelmi esetek Zsilinszky elődjének idejéből 

származtak volna, s igy megyénk közigazga-

tásának pusztán csak múltját terhelné; mert 

igaz ugyan, hogy a sikkasztások és vissza-

élések, melyek felett most intézkedni kellene, 

részben a múltból erednek, de a fegyelmi el-

jsrásnál egyesek bűnének nyilt palástolása, 

mely a közvéleményt felháborodásra kelté, 

Zsilinszky főispánságával kezdődik, s ezért a 

multat vádolni nem lehet és a felelősség mást, 

mint a mai vezetést, éppen nem terhelhet. 

Ezek azon körülmények, melyekre a 

Budapesten járt nagy küldöttség által bemu-

tatott panaszban felsorolt konkrét esetek 

kétségbevonhatlanul reámutatnak, s ezek azok, 

melyeknek alapján nemcsak a két ellenzéki 

körben; de magában a kormánypártban is 

általánosan van hangoztatva azon vélemény, 

hogy oly vármegyei vezetés, mely ily hibá-

kat megengedett magának, s mely éppen ez 

által keltette fel az ország elé hurcolt jogos 

felháborodását és igazságos ítélet követelését 

egy egész vármegye közönségének. Az a me-

gyei vezetés, mely ezen tettei által magát a 

kormányt is kompromittálta, elnézésre semmi 

körülmények között nem tarthat igényt. 

Ezt egy tiszta, becsületes adminisztratió 

elveit hangoztató kormány egy percig sem 

tűrheti el büntetés nélkül. S ezt Szápáry 

belügyminiszter meg is igérte s Horváth 

Gyula által vezérelt küldöttségnek, s igy mi, 

kik eddig a legélesebben harcoltunk és kö-

veteltük a tiszta és becsületes administratió 

nevében a visszaélések és mulasztások pár-

tatlan ostorozását, egy ideig hallgatunk és 

nyugodtan várjuk a ministerelnök Ítélkezé-

seit, melyeknek végeredménye más nem le-

het, sőt nyíltan merjük hangoztatni, hogy 

nem lesz, mint az, hogy vármegyénk éléről 

pusztulni kell azoknak, akik közbajaink for-

rásait képezik. 

Pusztuljanak, aztán a béke azonnal 

helyreáll és újból nyugodtan élhetünk me-

gyénk és városunk előhaladása iránt egy év-

tized óta megkezdett közmunkák áldásainak. 

Addig, mig ez be nem következik, a megkez-

dett harc és küzdelemnek vége nem lehet. 

S nem lesz ! 0 



1 oldal. 

Csongrádmegye dolga. 
— Ki a bűnös? — 

A „Szegedi Napló * f. évi április 24-ik 

számának vezércikke viseli e cimet, mely 

egész terjedelmében a következőleg szól: 

9Végre tehát oda került Csongrádvármegye, 

ahol rég raegj kellett volna fordulnia, a legmaga-

sabb nyilvánosság: a képviselőház elé. 

Alkalma volt a t. Háznak nagyot nézni, hogy 

ez a falat vármegye, az ő tizenegy községével mily 

tömegét produkálja a botrányoknak. 

Amit mi oly nagy idő óta tudunk, irunk és 

bírálunk, tudomást vett hát róla végre a parlament 

is, hogy Gsongrádmegye példájából Ítélve, a köz-

igazgatás nem azért rossz, mert választott képvise-

lők végzik, hanem azért, mert hiányzik a kellő fel-

ügyelet és ellenőrzés azért, mert a főispán nem tö-

rődik semmivel, az alispán pedig természetesen kö-

veti a példáját es azért, mert a szolgabirókat és 

jegyzőket nem engedi .üldözni- a hatalom, mivel-

hogy máskülönben kitűnő szolgálatokat tesznek a 

mindenek fölött fontos kortoskedés terén. 

Így történtek Gsongrádvármegyében is azok a 

csúnya visszaélések, melyekről tegnapi interpelláció-

jában említést tett Komjáthy Béla. 

Mutatják a fölsorolt esetek is, hogy nem ujabb 

keletű dolgokról van szó, mert hiszen 10, 13, 15 

esztendőre visszanyúló sikkasztások, szamadasmeg-

tagadasok és hasonló „tarka macskak" azok, me-

lyek miatt most egyszerre tömeges fegyelmi vizsgá-

latot akasztottak a Szentes városi es egyes megyei 

községi tisztviselők nyakába. 

Harminchat fegyelmi vizsgálatról számolt be 

maga Szapáry Gyula miniszterelnök és konstatálnunk 

keli, hogy a fegyelmi vizsgálatok három negyed 

resze visszavezet a tavolabbi múltba, oda, ahol még 

egy nagyon derék, de nagyon gyönge és jószívű, 

minden áron bekét és nyugalmat óhajtó főispán 

mellett Stammer Sándor alispan uralkodott a me-

gyeben. 

Égésien világos e szerint, hogy kié a felelős-

seg azért, ha ma Csongrádvármegyét hírhedtnek ki-

altjak ki, melyben tűrhetetlen, tisztessegtelen es 

megbotránkoztató viszonyok uralkodnak. 

£s annal súlyosabb a telelősség, mert nincs 

megye az orszagban, melyet könnyebb volna kor-

mányozni, melyben az ellenőrzést és íelügyeletet 

könnyebb volna gyakorolni, mint a becsületes, 

tisztességtudó, magyar nép altal lakott Coongrad-

megyeben. 

Ez a megye az, melynek székheiyeről kora 

reggel kiindulva, az alispan eDed előtt bejarhatja az 

egyik fél megyét, vacsoraig a másikat és ha nagyon 

ragaszkodik az otthon kenyelmehez, az éjszakat is-

mét a maga agyaban töltheti, miután végig nezte 

varmegyéjenek minden irodáját. 

Csodálatos, hogy ebben a varmegyében mégis 

olyan ritka vendeg volt az alispan vagy husz esz-

tendőn keresztül, amikor pedig — ő neki kellett azt 

legjobban tudni — már olyan szolgabírói voltak, 

mint most, akiknek persze sok része van a fe-

gyelmi vizsgalatok mostani fölszaporodásában is, 

mert ambíciójukat sértené, hogy a megye tovább is 

hírhedt legyen és mert a jelenlegi főispánnak is ta-

gadhatatlanul az a törekvése, hogy nelyreallitsa a 

közigazgatas hitelet és hogy eltörölje a mult bűnei-

nek nyomát. 

Hanem van itt egy végzetes nagy baj. Az, 

hogy Zsilinszky Mihály főispán még a viharos tiszt-

újításkor mindenekelőtt le nem számolt azzal, hogy 

ahol csak keresni fogja a múltnak bűneit, sorba 

mindenütt ott fogja találni az eredő bünt, a felügye-

letnek teljes elhanyagolasában. 

Csongrád vármegye főispanja azt hitte, hogy a 

regi alispánnal is lehet uj közigazgatast csinálni, de 

megfeledkezett arról, hogy a tizenöt esztendőre 

visszamenő fegyelmi esetek üldözöttjei mind az al-

ispan részességében, elnézésében fogják keresni 

magukra nezve ha nem is a mentséget, hát az eny-

hítő körülményeket. 

Valosagosan és igazán ez a története annak, 

hagy mért jár a rendnek és békességnek fölfordu-

lasával az a tisztító munka, mely csongrádvárme-

gyében folyik. 

SZENTESI LAP . 

A fegyelmi vizsgálatok lehetnek jogosultak, az 

Ítéletek lehetnek igazságosak azok ellen, akiket utói-

érnek, de lépten-nyomon fölvetik a kérdést: mért 

váratott magára ez az „igazság" tizenöt esztendeig 

és mért nem mutatott hasonló erélyt az alispán 

akkor, mikor harminchat fegyelmi vizsgálat helyett 

egygyel megállapíthatta volna a korrupció munká-

ját és jóra fordíthatta volna azt az ázsiai rendszert, 

melynek neveltjeit most tömegesen kell kipusztítani. 

Épp oly jogosult ez a kérdés, amily kétségte-

len, hogy az élesen metsző, tisztogató kés kímélet-

len kezelése folytán ma már egész tömegei szisszen-

nek föl a megyei társadalomnak. 

Igaz, hogy ez a tömeg nem elfogulatlan többé, 

igaz, hogy a régi bűnök kutatása nagyon sok, ré-

gen elíojtott szenvedélyt juttat kitörésre, de vájjon 

a másik részen elfogulatlan volt-e a főispán, mikor 

oda láncolta magahoz a megtestesült képviselőjét 

annak a szerencsétlen regimentnek, melynek hagyo-

mányaival, uralmávál és gyakorlataval minden áron 

szakítani akart? 

Gsongrádvármegye közéletében a békét nem 

állítja ma helyre sem a fegyelmi Ítéletek hosszú 

sora, sem a fáklyás, sem a macskazenék váltakozása. 

Nem állítja helyre a békét az sem, ha a kölcsönös 

társadalmi lynchelés esztelen útjára lépnek a küzdő 

pártok, az sem, ha a mult bűneinek áldozatul dob-

nák oda a főispánt, akinek irtó munkája bizony 

nem lehet népszerű. 

Csongradmegyében is csak az igazság győzhet, 

mint mindenütt a világon. Az igazság pedig az, 

hogy bűnhődjenek, akik e derék magyar megye hi-

tele, becsülete ellen vétkezik, de legyen a bűnhődött 

között az is, aki első sorban felelős: az alispán. 

Stammer Sándor öreg ember, akit ugy is 

megtörtek a „számadás" pár évének küzdelmei. Reá 

nézve mar nem lehet diadalmas kimenetele annak 

a harcnak, melyben ő a támadási célpont. Ö még 

csak egy szolgalatot tehet a megyének, azt, hogy 

visszavonul. Ezt a büntetést jó lélekkel kiszabhatja 

rá a fegyelmi szék, ezt a büntetést lelkiismeretesen 

kiszabhatja őnmagara is, ezt a büntetést megérde-

melte?* 
* * 

* 

A „Szegedi Napló* minden izében tárgyi-

lagos cikkéhez részünkről csak azt fílzzük, 

hogy : a megyei tisztujitás előtt mi a megye 

jövő tiszta közigazgatása érdekében a mult 

visszaéléseire felhittuk a főispán figyelmét, s 

dacára ennek és annak, hogy a választás 

előtt már az ő vezetése mellett derittetett ki 

a csongrádi községi számadások 13 éven át 

számadás nélkül lett vezetése, mely csak 

Stammer alispán tudtával és beleegyezésével, 

tehát a legsúlyosabb fegyelmi vétséget képező 

bűnös elnézéssel és hanyagsággal történhetett 

meg, azért ellene a fegyelmi vizsgálatot nem 

rendelte e l ; de sőt elősegítette megválasztá-

sát és ő alatta jelentette ki egy, éppen Stam-

mer alispán által másfél évtizeden át takar-

gatott 1870—71 —7á-ik évi csongrádi köz-

ségi-számadásokkai szemben Kádár Henrik 

megyei főszámvevő azon nyilt ülésben han-

goztatott vádat, hogy: „ezek oly mintaszámadá-
sok, nelyeknek hamis a naplója, hamis a mel-
lékletét képező okmányok legnagyobb része." S 

a megye legfőbb szakközegének ily súlyos 

védjával szemben, Zsilinszky főispán a me-

gyén uralkodó többség segítségével nemcsak 

hogy keresztül engedte menni ezen bünt rej-

tegető számadásokat; de a tisztujitásnál Stam-

mer tanácsára elejtette azon embert, ki ezen 

számadásokhoz hamisítatlan naplókat és ere-
deti nyugtákat követelt a hamis okmányok 

helyett. 

Nem azt jelenti-e ez és a belügyminis 

terhez beadott panaszban felsorolt esetek 

egész tömege, hogy Zsilinszky főispán is szo 

lidaritásba lépett azon büntakaró rendszerrel, 

melynek csak egyetlen szálát kellett volna 

erős kézzel tövénél ragadni meg, s akkor 

Zsilinszky főispán beiktatása után azonnal 

buknia kellett volna azon embernek, aki kor-

mányzata erkölcstelen eszközeivel 18 évea 

_ 57. szám. 

át nemcsak fenn birta magát tartani; de 

hálójába kerítette Zsilinszky főispánt magát 

és azon helyzetbe sodorta, hogy tőle a tiszt-

ujitás után nyomban meg kellett szűnni azon 

várakozásnak, hogy benne egy pártatlan és 

igazságos megyei kormányzót tekinthessen a 

közönség. 

S hogy vele szemben ezen hitünk nem 

elfogultság, erről a Zsilinszky Mihály két évi 

főispánsága alatt felmerült esetek egész tö-

mege mellett csak arra hivatkozunk, hogy: 

Zsilinszky maga már egy évvel ezelőtt kije-

lentette, hogy neki módjában állana Stammert 
elmozdítani a megye éléről; de ezt nem teszi-
mert nem akar Sima Ferencnek elégtételt szol; 

gáltatni. 

Akinek kezében a főispáni hatalom any-

nyira a személyi motívumok hatása alatt áll, 

attól Stammer távozása után sem lehet tár-

gyilagosságot várni. 

Ez a mi hitünk ! 

Helyi és megyei hirek. 
— A h a t á s , melyet a csongrádmegyei kül-

döttség, megyénk közigazgatása elleni panaszával 

felidézett, a parlament minden köreiben általános, 

különösen a felsorolt konkrét esetek memorandum-

szerü nyilvánosságra hozatala óta. S az iránt meg-

nyugtathatunk mindenkit, hogy ezen, országos figyel-

met keltett fellépés következményeit Csongrád-

vármegye mai vezetése a legrövidebb idő alatt érezni 

fogja. A csongrádmegyei allapotok megtisztogatása 

most mar elmaradhatatlan, még akkor is, ha bennünk 

lankadna a lelkesültség azon harcban, melyet vár-

megyénk kormánvzatával szemben, évek hosszú sora 

ota; de különösen az utóbbi két évben oly hévvel 

folytattunk. Garantia mellettünk cz iránt a magyar 

sajtó allast foglalasa s Horváth Gyula, városunk 

diszpolgaranak azon nyilatkazata, melyet akkor 

tett, midőn a 100-as küldöttség egy 12 tagu 

küldöttség által képviseltetvén magát, f. hó 

23-án megköszönte neki, hogy ügyeinknek ugy 

a minister előtt, mint az országgyűlésen szószó-

lója lett. Horváth Gyula ekkor a következő 

kijelentést tette : „ Csongrádmegye vezetésével szemben 
és a jó, tiszta közigazgatás érdekében megindított 
harcokat oly jogosnak és igazságosnak tartom, hogy 
ha, a mint nem hiszem, önök elhagynák ügyüket, én 
azt nem hagyom el egy percig sem1 s rajta leszek 
teljes erővel, hogy jogos követelésök kielégítése után a 
béke és nyugalom e megyében helyreálljon." — Ha 

semmi nem, Horváth Gyula e kijelentése biztosíték 

nekünk arra, hogy megyénk kormányzatában rö-

vid idő alatt oly fordulatnak kell beállani, mely 

utan a béke és nyugalom áldása következik. 

— A panasz , melyet a csongrádmegyei 

küldöttség megyénk közigazgatása ellen egy memo-

randumba foglalva nyújtott be a belügymínisternek, 

a kormányparthoz tartozó lapokat kivéve, a fővárosi 

napilapok által egész terjedelemben közöltetett. Az 

„Egyetértés" e memorendumra azzal a megjegyzés-

sel hivja fel az ország közfigyelmét, hogy ez a mű 

nemcsak tárgyának érdekességénél fogva; de szer-

kezetét tekintve, mint politikai mü is kiváló figyel-

met érdemel. Lapunk szük kerete nem engedi, hogy 

ezt a beadványt egyszerre, egész terjedelmében kő-

zölhesük, a részletekre való osztás utáni közlés 

mellett pedig csak veszítene az olvasó előtt értéké-

ből, azért elhatároztuk, hogy az egész memorendumot 

külön füzetbe foglalva, fogjuk lergőridebb idő alatt 

megküldeni előfizetőinknek. 

— A búza á r a , mely az utóbbi pár hét 

alatt mesterséges uton csaknem 10 frtra felhajtatott, 

rohamosan száll alá, ugy, hogy tegnap már ismét 

8 frt 50-70 krron kelt. Ilyen körülmények között 

aztán legyen elég okos a gazda ! 

— A z a l s ó és fe l ső csordajárásokra nyári 

legeltetésre kihajtandó tehenek száj bérét a városi 

közgyűlés tudvalevőleg 10 frtban állapította meg. 

Miután a csorda kiveretésének ideje küszöbön van, 

figyelmeztetjük a gazdaközönséget, hogy a legeltetési 

dijat a városi kőzpénztárba minél előbb befizetni 

igyekezzenek. 
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~ U g y a n c s a k megengedte a városi köz-

gyűlés, hogy az esetben, ha legalább 150 db. egy 

éves csikó kihajtása bejelententetik, az alsó csorda-

járási területen csikó-legelőt is jelöl ki. Akik ezen 

legelőre csikókat szándékoznák kihajtani, felhivatnak, 

hogy abbeli szándékukat Nagy Imre gazdászati ta-

nácsnoknál még e hét folytán jelentsék be. A száj-

bér egy csikó után 10 frt. — Eddig összesen 11 db. 

csikó felvétele van bejelentve. 

— A v á s á r i h a t á r n a p o k tárgyában Ba-

ross Gábor rendeletet bocsájtott ki, melyben meg-

hagyja, hogy minden vásár azon napon tartandó 

meg, amelyre engedélyezve van, tehát sem előbb, 

sem essek bár e napokra bármilyen ünnep. 

S ez jól van igy; mert ezzel igen sok zavarnak 

lesz eleje véve arra való nézve, hogy ha például 

febr. 2-ika pénteki napra esett, a vásárt mar az 

előző vasárnapon, vagyis január 28-án kellett meg-

tartani. 

— A T i s za s z ab á l yo z á s a . A gróf Beth-

len földmivelésúgyi miniszter elnölete alatt f. hó 

20-án Budapesten tartott vizügyi műszaki tanacs 

üléséről a következőket közöljük: A tárgyalas, me-

lyet gróf Bethlen rövid beszeddel nyitott meg és 

Kvassay osztálytanacsos beható, altalanos fejtegetes-

sel vezetett be, nagy érdek közt folyt le s az ösz-

szes szónokok minden tekintetben teljesen kielegitő-

nek és helyesnek jeleztek a kormány terjedelmes 

előterjesztése elveit és javaslatait s hozza járulták 

a kormány előterjesztésehez, melynek értelmeben az 

atvagasoknak anya-mederré kikepeztetese a leg-

sürgősebb mederrendezés es a hullámtéri rendetlen-

segek eltavolitasa kepezik a legközelebbi 10 évi 

munkálatok föladatat. Az altalanos vita befejezte 

utan a tanács áttért az átvágások anyamederre való 

kikepeztetésenek részletes targyalasara, melyben a 

kormány összes javaslatai el lettek fogadva. 

— M e g h í v ó . A „szentesi ipartestület14 el-

nökenek és elöljarosaganak lemondasa tolytan az 

ipartestületi tagok az 1891. évi május hó 3-ik nap-

jan delelőtt 9 órakor, az ipartestület helyisegefcen 

megtartandó rendkívüli közgyűlésére tisztelettel meg-

hivatnak. Tárgy: Az ipartestület elnökenek, előlja-

rósagi tagjainak és a számvevőknek megvalasztasa. 

Szentes, 1891, ápril 16. Nyiry Gyula, tanacsnok, ípar-

hatósagi biztos. 

— A t r a c h o m a t a n f o l y a m o n , mely 

dr. Feuer Náthán közegészségügyi felügyelő veze-

tese alatt a f. évi május hó 10-én veszi kezdetet 

Szegeden s bezárólag május 2á-aig tart, varosunk-

ból dr. Pollak Sándor városi fő- és dr. Lábos Endre 

alorvosok vesznek reszt. 

— J u t a l o m d í j . A csongradmegyei orvos-

gyógyszeresz egyesület altal f. évi május hó 28-au 

rendezendő gyermekkiallitason kiosztando jutalom-

dijakra a városi tanacs 35 frtot utalvanyozot ki. 

— A v á r o s t u l a j d o n á t kepező apró legelő-

földek, mint: a varos körül levő szabad terek, gatak 

mellekei, nagyvölgy, a külső vásártérből kimaradt 

területek stb. f. évi april hó 27., 28. es 29-ik nap-

jain a helyszinén haszonberbe fognak kiadatni, köze-

lebbi értesítéssel Cakó István varosgazda szolgai. 

— A s á s k a p e t e t o k o k felkutatasa es sze-

dése mindkét tehénjárason folyamatban van. Aki* 

e munkára napszám vagy literenkenti 10 kr. díja-

zás mellett még netán vallalkozni óhajtanak, ma, 

azaz vasárnap délelőtt Cakó István varosgazdanal 

jelentkezhetnek. 

— A szentes i polgári olvasókör is helyiséget 

változtatott f. hó 24-en. Szilagyi Imre vendéglőstől 

ugyanis a céhházzal szemben levő Farkas-féle hazba 
költözködött. 

— B á b s z í n h á z . Kiss Adolf bábszínház tulaj-

donos nagy örömet szerzett í. ho 23-án a reform, 

és evang. iskolás gyermekeknek. Megengedte ugyanis, 

hogy az iskolás gyermekek tanitóik vezetese alatt 

5 kr. belépti dij mellett nézhetik meg az előadast. 

Mintegy 500 gyermek vett részt ez előadason, melyre 

bizonyára hosszú időn át vissza fognak emlekezni. 

— C i r cus . Wollner Karolina lovarda tulaj-

donosnő 8 előadásra engedélyt nyervén a főkapi-

tánytól, közelebb varosunkba érkezik. A Wollner-

féle circus, melyet már ismer közönségünk, jelenleg 

Temesvárott tart előadásokat. 

SZENTES I LAP. 

- Tüs . F. hó 24-én virradóra ifj. Sarkady-
Nagy Mihály nagytőkéi tanyájan egy laképület és is-
tálló leégett. A tüz keletkezésének oka eddig még 
nem volt kideríthető. 

— D r á g a pe ték . A sáskapetetokok szedé-

sével az elmúlt héten mintegy 40 napszamos ember 

és gyermek foglalatoskodott az alsó csordajarási 

legelőn. Ha tekintetbe vesszük, hogy a napi ered-

mény 12 személy után alig rug többre egy liternél 

ugy e peték igen drágák; mert nem kevesebb, mint 

4 frt 80 krba kerüt. 

3. oiiii. 

mérik a hust ki. Bizony a szabad ipar ebben a 
kérdésben a szabad kizsákmányolásnak nyitott teret. 

Hírek a szomszédból. 
— A d é l e l ő t t i n é v n a p i köszöntések el-

hagyasa, lletőleg, megváltoztatasa iránt Kecskemé-
ten mozgalom indult meg. A délelőtti névnapozas 
beszüntetését, a kezdeményezők alirás utján vélik 
legcélszerűbben keresztülvihetőnek, miért is az erre 
vonatkozó aláirasi iv a „K. L." szerint közkézre 
bocsájtatott és már eddig is tekintélyes azok szama, 
kik az eszmét pártolják. 

— G y i l k o s finánc. Szegedről írjak: Ham-
mel József tinanc egy tarsavai az alsó tanyakra uient 
a pálinka-üstöket megvizsgálni. Odaérkezve, Császár 
István és Kasa Antal tanyai munkasokkai talalkoztak. 
Hainmel megszollitotta az utóbbit s azt kérdezte 
tőle, hogy kié az a tanya? Ez azt felelte, hogy mi-
nek kérdi, hisz ugy sincs ott pálinkás üst? Erre a 
tinanc mellbe vágta Kasat, a mivel ez nem maradt 
adós. A dulakodásnak az lett a vége, hogy Hammel 
lekapta oldalfegyverét s halántékon tőtte a legényt, 
ki szörnyet halt. Császár segitsegere sietett társanak, 
de a finánc kétszer lőtt ő ra is. — Most élet-halal 
közt lebeg, s fölgyógyulásához nincs remény. Ham-
melt a szegedi kerületi börtönbe szállították. 

— 106 éves asszony h a l á l a . Dorozsmán 
a napokban halt meg Kosa Janosné, akinek Isten 
kegyelméből megadott 106 évet megérnie erőben és 
egészségben. Még egy hete az öreg nénike elment 
egyik unokája esküvőjére s ott kedélyesen mulatott, 

! sőt dúdolt és tancolt is. 
— B ő á l d á s a t e m p l o m b a n . A dorozs-

mai kath. templomban ritka esemény történt a na-
pokban. Egy Palotás Klára nevü napszamos asszony 
három egeszséges fiúgyermeket szült az Isten haza-
ban. Sem a gyermekeknek, sem az anyanak semmi 
baja. 

Hazánk és a főváros. 
— H á n y a n é l n e k a 48-as h o n v é d e k 

k ö z ü l ? Erre a kérdésre megfelel az orsz. honved-
egylet ama nyilvántartó jegyzeke, a melyet abból a 
célból állították össze, hogy megállapítható legyen 
azok száma, a kik a most nagyobb mérvben meg-
indult allami segélyezésre és nyugdíjra igényt tart-
hatnak. A jegyzek szerint a szabadsagharc honvé-
déi közül most még 29,930 különböző katonai rangú 
egyén él s ezek a megyek és varosok ilonvédegy-
letei szerint következőleg oszlanak meg: Budapest 
4381, Abony 82, Kőrmöcbanya 50, Vac 60, Zenta 
90, Aradmegye 313, Gómörmegye 507, Hevesmegye 
203, Torontálm. 116, Krasznam. 154, Sopronm. 
116, Zemplénin. 168. Nagy-Kikinda 26, Tornáin. 
26, Biharm. 378, Kiskunság 175, Veszpremm. 879, 
Kolozsm. 303, Fehérm. 258, Hontm. 280, Gyön-
gyös 148, Szentes 295, Török-Becse 49, Ungmegye 
99, Marosszek és Maros-Vásárhely 375, Abaujm. 
395, Sárosm. 127, Marmarosm. 137, Bekésm. 108, 
Rikán-belőliek 1924, Esztergomm. 186, Debrecen 
797, Jasz-kerület 280, Mosonym, 199, H -M.-Vásár-
hely 185, Kecskemét 96, Liptóm. 59, Kalocsa 56, 
Monor 22, Nagy Szeben 28, Battonya 24 Csikm. 
2153, Nagy-Kunsag 257, Gyórm. 923, Nagy-Kőrös 
143, Krassómegye 137, Fogai asm. 68, Tolnamegye 
487, Pozsonym. 375, Szabadka 314, Nyitramegye 
790, Temesm. 168, Somogyai. 241, Tencsenm. 66, 
Ugocsam. 109, Tordam. 267, Nógradm. 220, Zalam. 
584, Komáromm. 518, Belső-Szolnokm. 134,Csanadm. 
238, Szatmarm. 872, Vasm. 872, Vasm. 320, Zo-
lyomm. 94, Hunyadm. 51, Turocm. 50, Baja 142, 
Buda, Ó-Buda 119, Bereghm. 261, Brassóm, 254, 
Csongrádra. 95, Alsó-Fehérm. 82, Borsodra. 191, 
Barsra 91, Külső-Szolnokra. 300, Közép-Szolnok 
165, Bácsin. 1015, Hajdúra. 633, Szabolcsra. 461, 
Szeged 138, Udvarhelyszék 1234, Bárányára. 309, 
Nagy-Bánya 156, Arvara. 119. 

— A f ő v á r o s és a mészá rosok . Érde-
kes lesz a fővárosi lapok utan fölemlíteni, hogy a 
főváros közélelmezési bizottság milyen eljárást er-
vénvesit a mészárosok ellen, kik a húsárakat kenyök 
és kedvök szerint emelik. Az élelmezési bizottság 
elhatározta, hogy maga méret ki hust es azokat a 
vállalkozókat, kuk a fővárosba kicsinyben való el-
adásra hust akarnak behozni, a legmesszebb menő 
kedvezményekben részesít. A közvágóhidat pedig első-
sorban a bizottság és másodsorban csak azok a 
mészárosok vehetik igénybe, kik áremelés nelkul 

Irodalom. 
— K é r e l e m . Mindazokat, kik május hó fo-

lyamán megjelenő »Viharos idők" ciraü elbeszélé-
seimre előtizetesi felhívást kaptak, szíves tisztelettel 
kérem, méltóztassanak az ivet — ha bár üresen is 
— mielőbb beküldeni hozzám, hogy a további teen-
dők iránt tájékozhassam magamat. Tisztelettel Bibó 
Lajos. 

Szentesi piaci árak. 
Szentes, 1891, april. 25. 

A buzaüzletben, néhány napi szilárd irányzat után, 
ismét hanyatlas tapasztalható, amennyiben az utóbbi 4 nap alatt 
a buza ára, mely különben is mesterséges uton volt fel-
hajtva, 80 krral esett. 

Az árak következők: 
Buza: mmja volt a legmagasabb árban 9 frt 70 kr, 

jelenleg í> frt 60 kr, 8 frt 70 krig. 
Árpa: köble 5 írt 00—80 kr. 
Kukorica-, köble 5 frt 80 kr, mmja 6 frt 15—20 kr. 
Zab : 4 frt 40 kr. 
Heremag: vékája 9—10 frt, 
¡Szalonna: mmja 42 frt. 
Hízott sertés: kilónkent és tiszta vágásra 41—42 kr. 
Húsárak: marhahús kilója 48 kr, juhhus 48 kr, sertés-

hús (csontos) 44 kr, hus és kolbász 52—54 kr. 

E l h a l t a k névso ra . 
Szentes, 1891. április 12-től április 19-ig. 

Ugrai Sara, 64 eves, agyszelhüdes. — Vass 
Anna, 74 éves, aggkor. — Szeleckei István, 60 eves, 
szívbaj. — özijjartó-Szabó Imre, 7 éves tüdő vész. 
— Mihály Pal, 50 éves, gyomorrak. — Földvari-
Nagy János, 1 eves, ranggörcs. — Vigh Juliánná, 
67 eves, tüdővész. — Dóci Gergely, 78 éves aggkór. 
— Kristó-Nagy Balint, 45 éves, vesebaj. — Macsai 
János, 45 éves, majbaj. — Török Julianna, 41 eves, 
tüdővész. — Karai Zsuzsánna, 40 éves, tüdővesz. 
Pusztai Júlia, 20 éves, tüdővész. — Gyarmati Esz-
ter, 12 éves, tüdővész. 

Birtok eladás, 
I z s á k pestmegyei község határában 

4870 hold 1200 nsz. öles földbirtok 
van kisebb-nagyobb lészletekben eladó, eset-

leg rajta község alakitható, tehát 5 holdtól 

kezdve bármely mennyiség vásárolható. A 

fizetési feltételek kedvezők. 

Az árak vagy bármely felvilágosításról 

értesítést ad Szánthó János, 
ügynök, 

Eladó boréiy-üzlet. 
H.-M. Vásárhelyen, a IV- ker. szentesi-

utca 22. szám alatt 20 év óta fennálló, 

200 éves kontóssal biró borbély-üzlet — halál 

eset miatt eladó; értekezhetni a helyszí-

nén és felvilágosítást ad Szentesen. 

Hufnage l Jakab . 
állatorvos. 

Árverési hirdetmény. 
Mindszent község vá l tságügy i 

b i z o t t s a g a a 41891. számú közgyűlési 

határozatban nyert felhatalmazás aiapján köz-

hírül teszi, miszerint a Mindszent község tu-

lajdonát tevő, eddig az italmérési joggal együtt 

hasznosított ingatlan 

a) az úgynevezett „ S z e g f ű - c s á r d a " 

a hozzátartozó és hiteltelekkönyvileg 24IÜJ 

kataszterileg 2 7 ^ holdnak kitüntetett íöld-

birtokkal örök áron a f. évi apr i l hó 
28-ik nap ján d. e. 9 órakor Mind-
szent község közházánál megtartandó n y i l -

vános árverés u t j án eladatni fog. 
Kikiáltási ár 4603 frt. — Venni szán-

dékozók tartoznak a kikiáltási ár 10ü|0-át 

készpénzben, vagy megfelelő értékpapírokban 

bánatpénzül az árverés megkezdésekor azon-

nal letenni. 

Vevő nem köteles a vételárat egyszerre 

és azonnal készpénzben kifizetni, hanem az 

árverési feltételekben körülirt feltételek mel-

lett részletfizetéseket teljesíthet. 

Az árverési feltételek az I. aljegyzői hi-

vatalban naponkint a hivatalos órák alatt 

megtekinthetők. 

Mindszent, 1891. april 9. 

Mihá ly József 
8—8 bíró, a váltiágugyi bizottság elnöki 
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Szentes város képviselőtestületétől. 

Hivatalos hirdetmény. 
Az 1886., 1887. és 1888. években a fo-

gyasztási adókezelésnél befolyt bírságpénzek 
elszámolására vonatkozó összes iratok és ki-
mutatások a városi számverői hivatalnál mai 
naptól számitott 15 napi időre, — tehát f. 
évi május 10 ig bezárólag — közszemlére 
vannak kitéve, mely idő alatt azokat bárki 
megtekintheti és ellene észrevételeit benyújt-
hatja. 

Szent«, 1891. ápril 26. 

Sarkadi-Nagy Mihá ly , 
polgármester, 1V3 

Serail a r e t e . 
Az arezon mutatkozó szeplők, pattaná-

sok, májfoltok és mindennemű bőrtisztáta 
lanságok eltávolítására a legmegbízhatóbb szer, 
mely b ő r s z é p i t ő hatásában minden más 
szert felülmúl. Ezen kenőcs a bőrnek külö-
nös lágvságot, fehérséget ás üdeséget kölcsö 
nöz, s mint n ő i t o i l e t t e - s z e r megbecsül-
hetetlen. 

Egy tégely á r a 5 0 k r , nagyobb té-
gely 8 0 k r . 

Továbbá az eddig egyedül legártalmat-
lanabb és legjobbnak bizonyult 

Pálmai lika hölgypor, 
melynek alkalmazása által az arcbőr sima 
és fehér lesz, e g y d o b o z 6 0 k r . 

Kapható : 

Remetey Dezső 
a »Szent háromsághoz" cimzett gyógyszer-

tárában 

Kun-Szt.-Mártonban, pactér. 
Megrendelhető posta utján a csomagolás 

és szállításért 20 kr. számíttatik. 1V10 

!! Tudomásul!! 
Bátorkodom a n. é. közönség becses tu-

domására hozni, miszerint vásártéri I. t. 591. 
szám alatti saját házunknál ugy f e h é r n e m ű , 
min t ta rka felső ruha varrást a 
legujabb divat szerint és a legolcsóbb árért 
teljesítek. 

Ügyes tanuló leányok felvétetnek. 
A n. é. közönség becses pártfogását 

kérve, vagyok tisztelettel 

özv. Saáry Józsefné. 

SZENTESI LAP. 

A kispiacon 
levő Czukkermann-félt» hazban, a Dezső mészáros 

altal bírt helyiség f. évi Szent-György naptól bérbe 

adandó. Értekezhetni UGRAY ANTAL vendéglőssel 

a 48 as népkör helyiségében. 

Ug\ananott rgy jó karban levő b i l l i a r d 

van eladó. 

Korona-forrás 
( H y g r i e a S p r u d e l ) 

orvosi tekintélyek Ítélete szerint, nevezetesen : 
dr. Korány i tanár kir. tau. dr. Scwim-
m e r tanár dr. S t i l l e r tanár, dr. R e i n i t z 
őorvos, dr. H e r m a n n S . főorvos stb. stb. a 

KORONA-FORRÁS 
nemcsak a legkitűnőbb és legkellemesebb 
izű, legegészségesebb ital, hanem egyszer-
smind lélekzési, emésztési szervezetek 
bajainál, gyomor, má j és vesebeteg-
ségeknél e l s ő r a n g ú g y ó g y v í z . 

Legtisztább égvényes savanyúvíz. Borral 
vegyítve nem feketít. 

Egyedüli főraktára S z e n t e s e n : 

ROBICSEK GÁBORNÉ ÚRNŐNÉL 

50. szam. 

Eladó 
Nagy Imre II. t. 131. számú háza 

örök áron eladó. 

Hölgyek figyelmébe! 
Van szerencsém a n. é. hölgyközönség szives 

tudomásara hozni, hogy n t ö m e g e » megrende-
lések e f f e k t u á l á s á r a egyik első rangú bécsi 
n ő i k a l apü z l e t bő l segédnőt hozattam, minek 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. 
é. hölitfközönség igényeinek minden tekintetben 
megfelhetek. 

Ezon kivül első rangú b é c s i üzletekkel való 
összeköttetésem folytán ujabb és ujabo 

kalapformák és diszitések 
érkeznek, a mit ezennel a t. hölgyközönség szives 
figyelmébe ajánlok. Kiváló tisztelettel 

Jakó Mihályné, 
divatárusnő. 

niv/atf iTlot íml/ Szent-György napkor a Pál Sá-
UIVa iUZie iUnK muel-féle, jelenleg dr. ECSERI 

LAJOS ur uj házába helyeztük át. 

3—12 van. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem, 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 1878. 
Díszoklevél 

csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szerémi p o r t la ml cement ém vízhatlan 
mészgyár 

10-38 M T B E O C S . l T B A l S r 

Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V, Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. épitész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. építő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Erüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged̂  1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem, 

Az országban az egyedüli világ-szinház. 
Természettani, mechanikai müszinház K i s s A d o l f igazgatása alatt Szentesen , a v á s á r t é r e n 

NAGY ELŐADÁS TARTATIK. 

M Ű S O R : 

1. Nagy regényes körutazás a föld körül 12 képben és pedig a hamburgi 

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

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

Betlehem, a piramisok és sphynx-kolossok, homokfergeteg a Saharán, Kóma, Nápoly, 

á. Az indiai kötéltáncos mutatványai és szolgája. 

3. Egyptomi Alexandria bombáztatása angolok által tengeren és szárazon. 

4. Tizenöt perc talun. Svédországi csendélet. 

5. Mithológiai tündérjelenet. A tavasz ébredése Flóra kertjében. 

6. A közkedveltségü 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., karzat 20 kr. Gyermekeknek 10 éven alul, szüleik kíséretében: 

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

Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál d. e. 10 órától 12-ig és délután 3 órától 5 ig. Esti pénztárnyitás 7 órakor. Kezdete 8 órakor. 
zinházi teljes műsor magyar, vagy német nyelven a pénztárnál kapható. 

Előadás mindennap. A színház v ízhat lan ponyvával van födve. 

brutes. 1891. Nyomatott Sua* íersmz gjormjtojao. 




