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Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 

Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed evre . . . 1 frt 25 kr. 

S ze rkeaz t ó t eg : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetesi penzek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nezve 
i lap egy oldala 44 helyre van beosztva 
Egv neiy ara 90 kr. Bélyegdi] minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Schönfeld A. könyvkerense-

aeseoen is telvetetnet 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
lől fcga itatnak el. 

i í y ü t t ó r -ben 

minden egyes tor köilese 30 kr 

Kés iratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r a « » , k s ü s s és p é y t s k s > r i 8 B . i 
Egyes szam ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tulaidonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Soh&nfeld A. kliyv- és paplrksrssfcsdéséfcsa. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatói . 

A gazda . . . 
Fekete Márton a vármegyei közgyűlésen 

kijelentette, hogy : a polgármesteri állás kiváló-
képpen bizalmi állás lévén, ebbe erőszakkal 
behelyezni senkit nem szabad, s ezt az állást 
csak oly egyén foglalhatja el, akit a polgármes-
teri székbe a város közönségének, illetve annak 

^képzeletében a városi képviselőtestület többsé-
gének bizalma ültet be. — S ugyancsak ő volt, 

ki az állandó választmányi ülésen kijelentette, 

hegy: a szentesi polgármesterválasztás ese-

téből a következményekért azok vállaljanak 

felelősséget, akik ezt megcselekedték. 

S a súlyos felelősség pillanatai immár 

nagyon rohamosan következnek; mert egy 

hónapja papiroson volna már Szentesnek 

polgármestere ; de ez az ember — ki külön-

ben is törvénytelenül foglalta el a hivatalt — 

érzi, hogy fungálása törvénytelen és helyzete 

minden körülmények között tarthatatlan, s 

bár a városnak nagy vagyoni érdekét érintő 

ügyei várnak sürgős elintézésre de nem mer 

közgyűlést összehívni; mert tudja, hogy a 

képviselőtestület azonnal megkezdi erőszakkal 

szerzett polgármestersége felett a halálos íté-

letet. — S ezen ítélettel szemben nem nyújt 

hat védelmet sem a vármegye 20 többséggel 

hozott határozata, sem esetleg a miniszter 

jóváhagyó rendelkezése ; mert dr. Ulár István 

ezerszeres visszhangot keltett azon kijelenté-

sével, hogy : Szentes város képviselő testülete 
egy erőszakolt polgármestert soha sem ismer el. 

Nem és nem ! 

Ezt érzi és tudja Stammer ur polgár-

mestere. S ez az ember, kinek volt arca, bátor-

sága a közönség óriási többségének határozott 

tiltakozása ellenére a kiválólag bizalmi állást 
képező polgármesteri hivatalt időelött, tehát tör-

vénytelenül elfoglalni, arra — ugy látszik — 

nincs bátorsága, hogy megmutassa magát 

azon képviselőtestület előtt, melynek jogait 

oly példátlanul megsértette a választások kró-

nikájában szinte páratlanul álló tolakodásával, 

dr, Tasnádi nem mer megjelenni azon közgyü 

lés előtt, mely — mint dr. Ulár István mon 

dotta — gyűlölettel és mi hozzátesszük: meg-

vetéssel fog rá tekinteni. 

Ez a sorsa az erőszak gyümölcsének, ez 

a helyzete egy embernek, a ki tisztességtelen 

uton akarja elfoglalni azon állást, melybe — 

mint Fekete Márton mondá, — erőszakkal 
behelyezni senkit nem szabad! 

Ezen helyzetnek azonban következményei 

is vannak, melynek ma még csak előjátékai 

vannak. 

A következmények — ugy látszik — a 

városra nézve is nagyon szomorú előjátékkal 

kezdődnek 8 ezen előjátéknak végzetszerű utó-

játéka lesz azon ember felett, aki Szentes vá-

ros első tisztességébe, a polgármesteri székbe 

vágyta feltolni magát a nélkül, hogy ezen 

tisztesség törvényes adományozója, a képvi-

selőtestület bizalma ehhez neki utat nyitott 

volna. 

Zsilinszky a legnagyobb vakmerőséggel 

vágta ki, hogy Fekete Márton gazda nélkül 

számolt, a mikor élére állt a szentesi polgár-

mesterválasztásnak, s ez által bátorságot adott 

Balogh Jánosnak a pályázásra, és ami legfő, 

az állásáról való lemondásra; mert előbb Zsi-

linszkyvel kellett volna számolnia aziránt, ha 

váljon Balogh János kandidáltatik-e ? S ő, a 

szeretet, a türelem és vallás mentora, nem 

akarja-e arcul vágni Szentes város 30 ezer 

lelket számláló népének választási szabad-

ságát ? 

Fekete Márton tehát 121 képviselő tár-

saival gazda nélkül számolt; mert az alkot-

mány tisztelet és a becsület érzete még a 

gondolatát se támasztá Tel benne annak, hogy 

Szentes város közakaratával szemben, a leg-

durvább erőszak tolja fel magát a szeretet, a 

türelem és vallás nevében. 

S ha Fekete Márton — Zsilinszky saját 

szavai szerint — gazda nélkül számolt, mikor 

vele alkuba nem lépett a szentesi polgármes-

terség felett, akkor ebből az következik, hogy 

a szentesi polgármesteri szék gazdája Zsi-

linszky. De hát ha ez az ur a gazdája a szen-

tesi polgármesteri széknek: mi akadályozza 

az ő szolgáját, Stammer ur polgármesterét, 

hogy belépjen azokba a jogokba, melyeket 

Szentes város közönségének közbizalma a vá-

ros első polgárának tisztessége számára és 

hatalmául tart fenn ? 

Mi akadályozza, hogy megjelenjen Szen-

tes város képviselőtestülete előtt és bemutassa 

magát, mint e városnak törvényes represen-

tánsa ? 

Hisz aki állást, jogot tisztességgel, becsü-

lettel szerez, annak nem kell bujdokolni, aki 

az iga',i gazda kezéből kapja a kenyeret: az 

felemelt fővel, nyugodt öntudattal harap abba 

bele. 

S ha Fekete Márton a gazda jogát uzur-

pálta, mikor 121 képviselő társával Balogh 

Jánosnak fel merte ajánlani a polgármesteri 

széket, akkor Zsilinszky embere mindenesetre 

jól számolt a gazdájával, mikor nem törődött 

azzal, hogy kell-e a többségnek, vagy sem ? 

— S ha jól számol és tisztában van a kötés 

minden feltételeivel; aki átvette a gazda igaz 

jogait, annak nem kell félni, ha e jogok gya-

korlására kerül a sor. Aki igaz uton, becsü-

letes vagyonba ül, az ma, a jogtisztelet kor-

szakában, ne féljen háboritásoktól, 

Egy sereg, nagy vagyoni érdeket érintő 

ügy felett kellene a városnak dönteni: miért 

fél a gazdájával jól számolt Tasnády közgyű-

lést hívni egybe ? Hisz hátamögött van Stam-

mer és Zsilinszky ! — De ha nem volnának 

is: a ki tisztességgel szerzett vagyonban igaz 

jogot gyakorol, az ne féljen ! 

Nekünk e nban ugy tetszik, sőt ugy 

tetszett kezdet^: fogva, hogy nem Fekete 

Márton s az ő szerencsétlen eszköze számol-

tak gazda nélkül; mert Szentes város pol-

gármesteri székének, Szentes város közönsége 

nevében, ennek képviseleti többsége a gazdája. 

S aki ezen gazda kezébe teszi le az esküt, az 

tapsok között foglalhatja el a polgármesteri 

széket, annak nem kell bujdokolni, kerülni a 

közönség szemét. 

így vagyunk ezzel a kinevezett polgár-

mesterre nézve nagyon szomorú gazdakér-

déssel. 

Dr. Tasnády Antal ugy van, mint hazánk 

történelmében a derék Vencel és Ottó kirá-

lyokról meg vagyon irva: koronájuk volt; de 

nem volt országuk. Ez a szegény ember is 

polgármester volna; de nincs városa, nincs 

népe, mely megengedné neki, kormányozhassa. 

Igaza van tehát Fekete Mártonnak, hogy 

polgármesteri széket csak oly egyén foglalhat 

el, kit a többség bizalma ültet bele; annak 

van városa, van népe, melynek jogaiban fel-

emelt fővel, nyugodtan járhat el. 

Az király, melynek nemcsak koronája; de 

országa is van! Az tisztességes uton szerzett, 

becsületes vagyonban ül és háboritlanul élhet 

a gazda jogával. 

Balogh Jánosnak ellensége Stammer, nem 

élvezi Zsilinszky kegyét; de ha szeptem-

ber 30-án Szentes város 124 képviselőjének 

akaratán az erőszak nem ül diadalt, ő, mint 

Szentes város polgármestere össze merné hini 

a közgyűlést. 

A fogyasztási adóbérlet határideje f. hó 

5 én lejár. — S hogy kiveszi-e a város a 

jogot, e felett a városi képviselőtestület van 

hivatva dönteni. — S nincs, aki összehívja a 

képviselőtestületet; pedig«dr. Tasnády Antalt 

Stammer kinevezte polgármesterré. 

Egy 38 ezer frtos bérlet forog kockán, 

melynél a városi közpénztáron kívül a város 

minden fogyasztó polgára közvetlen érdekelve 

van, s a gazda, az igazi gazda, melynek ne-

vében Fekete Márton és társai oly fényesen 

számoltak a polgármesterválasztásnál, ma még 

vár nyugodtan s nézi, hogy mikép dől el a 

szept. 30 diki esemény sorsa ? 

Már eldől. Még egy két nap vagyon hátra. 

S dr. Tasnády Antal szomorúan fog meggyő-

ződni róla, hogy csakugyan nagy igazság 

van Fekete Mártou azon állításában, hogy a 
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polgármesteri állás kiválóképen bizalmi állás, 

melyet erőszakkal szerzett joggal megtartani 

nem lehet. — S meg fog győződni arról is: 

hogy : Szentesen nem Zsilinszky a gazda. 
© 

Megyei közgyűlésből. 
A szentesi polgármesterválasztas ügyén kivül, 

Gsongrádvármegye közgyűlésének első napjaról érde-

kesebb tárgy volt az a minsteri rendelet, melylyel 

hatalyon kivül helyeztetik Gsongradmegye közgyű-

lésének azon határozata, melyben a vármegye maga 

akarta megállapítani, hogy Szentes varosa minden 

feltétel nélkül adjon a szentes-hódmezővásárhelyi 

vasútra 60,000 frtot. A miniszter kimondja, hogy ez 

a város autonomikus jogkörébe tartozik és a megyei 

közgyűlésnek nincs semmi joga ez iranyban döntő 

befolyást gyakorolni a város elhatarozasára. Sima 
Ferenc meg is jegyezte a ministeri rendelet olva-

sásakor, hogy ő ezt annak idején majdnem szórói-

szóra elmondta a vármegyei közgyülesben. 

— Igen ám, — vágott közbe dr. Ecseri Lajos, 

— de akkor még azt nem hitték. 

Nohát most már elhiszik; mert Baross minisz-

ter is azt mondja, amit mi állítottunk akkor, hogy 

Szentes város hozzájárulási feltételét nem a vár-

megye, hanem egyedül maga Szentes város kö ön-

sége van hivatva megallapitani. Érdekes ezen szen-

tes-hódmezővásarhelyi vasútépítési ügyben az is, 

hogy a varmegye 352,000 irtot szavazott meg ezen 

vasút kiépítésre, s a miniszter ezt nem hagyta jóva, 

hanem Gsongrádvármegye hozzájárulási aranyat 

300,000 frtban állapitá meg. — Mikor a tavasszal 

leérkezett a miniszter ezen rendelete, a varmegye 

közgyűlése felirt, hogy a vasút létesithetése érdeké-

ben hagyja helyben a minister ezt a 352 ezer frtos 

hozzájárulást, s ugyanakkor a megyei lakaj-zsurna-

lisztikum, nemkülönben a hyperlojalisztikus megyei 

szónoklatok áradata, közös harmoniaban hirdette, 

hogy ha a nagy Zsilinszky közbeveti magat a mi-

niszternél, akkor a miniszter engedélyez mindent, 

nemcsak, hanem hirdetve volt, hogy az állami hoz-

zájárulás is fokoztatni fog. S íme, vissza jött a mi-

niszteri valasz, melyben kereken ki van mondva, 

hogy a miniszter megmarad előbbi elhatarozasa mel-

lett, s ezzel a vasútépítési törekvés, mondhatni, a 

miniszter altal hiusittatik meg. Annyit legalabb is 

konstatálni lehet ezen tényekből, hogy Zsilinszky 

Mihály hirhedt befolyasa a kormánynál a semminel 

alig több, hogy ha arról van szó, hogy a kormány 
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anyagi támogatást nyújtson a Zsilinszky és Stammer 

cég alatt célba vett vasút kiépitésere. 

Vitára adott alkalmat Burian Lajos városi 

ügyésznek a városi képviselőtestület azon határozata 

ellen tett felebbezése, melyben a vasutügyben ho-

zott megyei határozat ellen országgyűlési képvise-

lője által is interpelláltatni akart Szentes város kö-

zönsége. Ez a határozat ma már a felebbezéssel 

együtt targytalanna valt, amennyiben a minister 

Szentes városnak adott igazat, — a tölött forgott 

azonban a vita, hogy a közsegnek van-e joga pa-

naszat interpellatió tárgyává tétetni? Azt hisszük, 

hogy eziránt Magyarorszag egyetlenegy józan poi-

gara sincs ketsegben ; mert hogy a közsegnek joga 

van, hogy interpellaltasson, ha akar, e felett dispu-

tálni sem kell. — Gsongrádvármegye közgyülesenek 

azonban — igen termeszetes — zokon esett, mi-

kep Szentes varosa a megye törvénytelen hataroza-

tat interpellatio alakjauan is szellőztetni akarta, s 

ezért — szemben Sima Ferenc ervelesevei — a köz-

gyűlés többségé kimondta, hogy Szeztes varosanak 

nem volt joga sajat országgyűlési kepviselojet ín-

terpeliatióra kérni fel. — Ez eppen olyanfajta ha-

tarozata a megyének, mint mikor nagy bölcsen o 

allapitotta meg Szentes varosaval szemben, hogy ez 

köteles 60,000 frtot minden leiteteí neikül adni a 

vasútra. 

Burian Lajos tiszti ügyésze után a szentesi ha-

tarozatok ellen egy egesz sereg tellebezes került sorba, 

ezek közül első Banfalvi Lajosnak a közgyűlés azon 

határozata elleni felebbezese, melyben a városi kép-

viselőtestület a polgarmestervalabztast sürgeti. K/. 

azonban a szept. 30-an megejtett kinevezes altal 

targytalanna lett, hanem annál elenkebben targyai-

tatott ugyancsak Banlalvi telebbezese folytan Szentes 

varosanak azon hatarozata, melyben kimondatik, hogy 

jövőre a közgyűlések a városnál lehetőleg vasarnapon 

tartassanak. Az allando valasztmany ezen hatarozat 

megsemmisiteset javasolta evvel szemben azonban 

a közgyűlés azzal rendelte visszaadatm a hatarozatot 

a varosnak, hogy a közgyülesek megiartasanal a 

vasárnapi munkas^ünetre vonatkozo törvényt lehe-

tőleg vegye tekintetbe. Most Bartha Kalman es tar-

sainak Szentes varos kuzgyülesenek azon hatarozata 

ellen megcselekedett felebbezese került targyalas aia, 

hogy a varos elhatarozta, mely szerint kerelmezni 

togja a ministenumnal, hogy engedelyezze, mely sze-

rint a gimnáziumban 10 rendes tanar vegezüesse 

az oktatást. A megyei közgyűlés a lelebbezest elve-

tette, kimondván, hogy a varosnak a gimnázium 

ügyében hozott hatarozatai nem tartoznak a varmegye 

törvényhatósaga felettes hatósaga ele, amennyiben 

134. szám. 

a város, mint gimnázium fentartó hatóság, közvetlen 

a kormány felügyelete alatt áll. — Mi még éhez csak 

azt tesszük hozzá, hogy különben is józan elmével 

kétségbe nem lehet vonni egy varosnak kérelmezés, 

jogát. 

A fellebbezők sorát Norbert de Balázsovits 

zárta be, ki azért felebbezett Szentes városa ellen; 

mert rz elhatarozta, hogy a Mikec-féle adófőkőnyvek 

leszámolási munkalatát Juhász János birtoknyil vantar-

tónak adja ki nyilt verseny nélkül. A városi köz-

gyűlés annak idején azért hatarozott igy; mertezen 

fontos munkát nem akarta a nyilt verseny nagyon 

problematikus eredményének kitenni. A közgyűlés 

jóva is hagyta a váios határozatai s igy Balazsovits 
fellebbezese elvettetett. 

— A csongrádmegyei gazdaság i 
e g y e s ü l e t Zsilinszky Mihály főispán elnök-

lete alatt f. hó 2-án tartott választmányi ülé-

sében nagy eszmével foglalkozott, és pedig 

nem kisebbel, mint a lapunkban már általá-

nos kíváncsiság mellett hirlelt — Haris-féle 

ház megvétele ügyével. Lapunk egy barátja, 

mikor olvasta, hogy Zsilinszky a Haris-féle 

ház vétel ügyét tűzte ki célul a csongrád-

megyei gazdasági egyesület részére, azt a meg-

jegyzést tette, hogy: ugy látszik, miszerint 

Zsilinszky a péuzügyi politika terén nagyobb 

vállalkozási szelemmel bir, mint azon szédel-

gés, melyet Csongrádvármegye közéleti poli-

tikájában üz. — S ezen megjegyzésben éppen 

nincs a sulyok elhajítva akkor, mikor Zsilinszky, 

mint a csongrádmegyei gazdasági egyesület 

elnöke, anuak javára alkudozásba bocsátko-

zik a Haris-féle ház megvétele iránt. 

Az ügyet a választmány behatóan tár-

gyalta és Zsilinszky előterjesztése folytán, mely-

ben bejelenté, hogy a Haris testvérekkel 

beszélt, hogy mennyiért adnák a házat az 

egyesületnek f 

A Hariss testvérek kijelentették, hogy: a 

ház ára 40.000 frt s a fizetésre nézve hajlan-

dók a legelőnyösebb feltételekhez hozzájárulni. 

Az elnök utasítására a titkár ki is dolgozott 

több rendbeli tervezetet, hogy ha évenkint 

ennyi összeget fizet le az egylet, akkor ennyi 

idő alatt lesz letörlesztve a 40,000 írt, s ha 

ennyit törleszt, akkor ennyi idő alatt lesz 

lefizetve a ház ára. 

A házvétel ügye igy komolyan elő lévén 

készítve, az igazgató választmány ezt két egész 

órán át komolyan, igen uraim, komolyan tár-

gyalta. 
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Dalok a pusztáról. 
i i i . 

Öszi szél zug . . . 

Őszi szél zúg zörgeti a harasztot, 

Édes anyám meleg szóval marasztott; 

De nem tudtam otthon ülni, hiába! 

Síró lelkem öszi tájnak 

Pusztaságát kívánta. 

Már énnekem úgyis puszta az élet, 

A mióta szép szeretöm másé lett! 

Ki-ki járok a letarolt mezőre, 

A hideg szél hadd zokogjon, 

Hadd zúgjon hírt felöle! 

Hej, piros volt szép szeretöm orcája, 

Mint a pünkösd leggyönyörűbb rózsája; 

Most az is már, de elhervadt, de sápadt: 

Azt se tudom: érte van-e 

Vagy magamért a bánat? 

Rudnyánszky Gyula. 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Hegeny két kötetben. — 110 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 
II. KÖTET. 

— A grófnő? Mit mondasz? Talán levelet ka-
pott tőle? 

— Igen, hanem persze te erről mit sem tudsz; 

de hogy is tudnál, mikor anyám eddig minden leve-

lét felbontatlanul küldíe vissza. 

Bennó báró felsóhajtott: 

— S én napról-napra várom Kornéliától a 

tudósítást, —- mormogá magában, majd fenhangon 

feleié: Igazad van, én a Kornélia leveleinek a vissza-

utasításáról mit sem tudok. Ez azonban most mel-

lékes dolog, a fő az, hogy mit szándékozol cselekedni 

Rosettivel, ha véletlenül feltalalod őt Londonban. 

— Semmi mást, mint hogy egyszerűen felpo-
fozom. 

— S mit vélsz ez által elérhetni ? 

— Lehetetlenné akarom őt tenni. 

— Kornéliát kihagyod a számításból ? 

— Miért ne? Ha megszökött vele, hát szenved-

jenek együtt. 

— Róbert, ez szivtelenség lenne tőled. Kornélia 

édes testvéred s ha már nincs ís szándékodban iránta 

jó akarattal viseltetni, gondolj legalább házunk be-

csületére, s ha még nem volna Rosettinek törvényes 

neje, ugy kövess el érdekében minden telhetőt, hogy 

visszatérítsd a jó útra. Megteszed ? No igérd meg! 

— Nem, ezt nem ígérhetem meg soha, s ha 

ugy volna, amint mondod, kétszeres kötelességem-

nek tartanám a nyomorultat megtáncoltatni. 

Bennó baró látva, hogy nem lágyíthatja meg 

Róbert szivét, fájdalmas arckifejezéssel még csupán 

arra kérte fiát, hogy miután neki is szándékában 

van a napokban Londonba utazni, kerülje a Roset-

tivel való találkozást. 

Róbert azonban hajthatatlan maradt, s felkelve 

székéről, újra megtőlté poharát s bankjegyek, váltók 

és ajánló levelekkel megtöltött tárcáját magához véve, 

hideg nyugalommal válaszolt: 

— Isten veleg atyám ! Megérkezésem után azon-

nal tudósítani foglak s azutan is gyakran fogok neked 

irni. Remélem, te sem maradsz adós a válasszal, s 

kérlek is, hogy minden változásról legrészletesebben 

értesíts. Ha isten kedvez terveimnek, mint gazdag 

ember akarok visszatérni. Nos, van még valami mon-

dani valód számomra? 
— Nincs, — válaszolt a báró, megindulását 

csak nehezen palástolhatva. 

Ezzel érzékeny bucsuzások kőzött elvaltak egy-

mástól, s mivel a kocsi is előállott, Róbert gyors 

éptekk^l elhagyá a szobát. 

Midőn az ajtó bezárult Róbert után, Bennó 

báró keresztbe font karokkal kérte az Isten áldását, 

hogy kisérje utjain és óvja meg minden baj és sze-

rencsétlenségtől, majd egy karozszékbe dőlve, kezeibe 

temeté arcát s gondolataiba merült. 
A két nemes állat ped'g prüszkölve röpitette a 

kocsit a vasúthoz. (Folyt, köv.) 
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S a tárgyalás alapján ki lett fejtve, hogy 

az egyletnek lesz a jövő évben költségvetés 

szerint 2:242 frt bevétele és 2090 frt kiadása, 

s igy lesz 152 frt készpénzmaradvány ami azon-

ban csak akkor biztos, ha a bevétel és ki-

adás realitását semmi sem zavarja meg. 

Mondani is felesleges, hogy a komoly 

száraitót mély ámulat szállja meg, ha azt 

látja, hogy egy, 152 frt bizonytalan pénztári 

felesleggel rendelkező egylet 40,000 frtos ház 

vételébe akar bocsátkozni. S ráadásul még 

az a ház a Hariss ház, mely csak ugy érté-

kesíthető, ha még 40,000 frtot rá költenek a 

felépítésére. 

S ezt az eszmét Zsilinszky egy pénzügy-

miniszteri komolysággal terjesztette elő és 

kérte a választmáuyt, hogy ki-ki mondja el, 

hogy miként véli azt a házvételt keresztül 

vihetőnek. 

Balogh János azt mondta, ha a gazdasági 

egyesület tagjai a 40,000 frtot részvényekben 

aláírják, akkor a házvételt keresztüvihetőnek 

tartja. Ugyanezen véleményben volt Zsoldos 
Ferenc is. 

Szeder János azt mondja, hogy ha 

való az, amit Zsilinszky Mihály elnök mond, 

hogy tudniillik a Hariss testvérek hajlandók 

a házat eladni az egyletnek ugy, hogy az 

egyletnek semmiféle külön anyagi garanciát 

nem kell nyújtani, hanem csak megvenni a házat 

40,000 írtért és ebből pár ezer frtot lefizet 

az egylet ( Zsilinszky saját szavai) s a többi 

fenumaradó összeg bekebeleztetik a házra a 

Harissok javára, s az igy fennmaradó összeget 

30 év alatt, 6°0 tőkekamat törlesztéssel kell 

lefizetni, akkor, ha a Harissok erre hajlandók, 

a házat megveheti az egylet; mert a ház mai 

állapotában is behozná évenkint azt a jöve-

delmet, amiből a tőke törlesztést évenkint 

fedezni lehet s igy 30 év múlva egy nagyértékü 

házhoz jut az egylet. 

Sima Ferenc szerint az egész házvételi 

kombinatió azok részéről, kik ezt komolyan 

veszik, nem egyéb egy merész ámitásnál. — 

S ebben a közös ámításban a legnagyobb ámítás 

az, hogy a Hariss testvérek hajlandók volná-

nak a házat az egyletnek 6°0 tőkekamat tör-

lesztés mellett eladni. Ilyennel ne ámitgassa az 

egylet magát, s azzal még kevésbé, hogy egy 

egylet, amelynek 152 frt készpénzmaradványa 

lesz az 1892. év végével, komoly uton jár, 

ha egy 40,000 frtos házvételről ábrándozik, 

— Balogh János eszméje szerint megvehető 

volna a ház ; de ki hiszi azt, hogy 40,000 frt 

ára részvényt az egylet tagjai jegyeznek ? Ko-

molyan senki. S igy az az egész házvételi kér-

dés nevetség. Az igazgató választmány azon-

ban kimondta, sőt megbízta Zsilinszkyt és ő 

el is vállalta a megbízatást, hogy : 

A csongrádmegyei gazdasági egyesület 

megveszi a Hariss házat 40,000 forintért, ha 

a Hariss testvérek hajlandók ezt 30 évre6°0 

tőketörlesztés mellett eladni. 

Hogy meg fognak a Hariss testvérek 

örülni, mikor ezt a komoly ajánlatot Zsilinszky 

Mihály megteszi nekik ! 

Helyi és megyei hirek. 
— A fogyasz t ás i a d óbé r l e t dolgában 

furcsa helyzet elé állitotta a várost Stammer ur pol-

gármestere. — Ez az ember elfoglalta a szentesi pol-

gármesteri állást a közbizalom ellenére, s beült a 

hivatalba, mielőtt sorsa felett a felettes hatóságok 

döntenének; de közgyűlést nem mer összehívni; 

mert erre nincs jog, s mert különben is elseperné 

a képviselőtestület haragja és gyűlölete. S igy a város 

anyagi kormanyzata most függ a levegőben, mint a 

Mohamed koporsója. A fogyasztási adó bérlete tár-

gyában már szeptember elején megkereste a várost 

a pénzügyigazgatóság, s a tanács, ahelyt, hogy köz-

gyűlést hivatott volna össze, egészen jogtalanul 

maga tanácskozott és alkudozott ebben a dologban. 
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Most, nov. 5-én lesz az ajánlattétel utolsó határideje 

s Stammer polgármestere a tanács által okt. 31-én 

kiküldeti magát a pénzügyminiszterhez, hogy ő, igen 

ő, a város nevében és bizalmából, ajánlatot tegyen 

a fogyásztási adó kibérlése iránt. Sajatságos dolog, 

hogy midőn a tanacs igen jól tudja azt, hogy ezen 

bérletre nézve neki semmi jussa nincs semmifele 

ajánlattételre, hogy e tekintetben egyedül a képvi-

selőtestület a jogosult hatarozm, mégis belement a 

diputatió kiküldesébe, s mar vasarnap delben el is 

akart utazni Stammer ur polgármestere a varos ne-

vében ; de Sima Ferenc nehany kepviselő tarsavai 

nyomban felebbezest adott De a Stammer ur pol-

gármestere elnöklete alatt hozott törvénytelen hata-

rozat ellen, s igy Stammer ur polgármestere itthon 

maradt. S mivel eddig még közgyűlés nem lett ösz-

szehiva, igy nem tudjuk, hogy mi lesz a íogyasztasi 

adóbérlettel. 

— Felebbezés. A polgármester választás 

ügyében hozott megyei hatarozat ellen az a 101 

kepviselő, kik Fekete Mártonnál elen felebbeztek a 

megyehez, újból felebbeznek a miniszterhez. De moz-

galom indult meg a képviselők kóreben, hogy a köz-

gyűlés maga is külön telebbezzen es egy küldöttség 

állal képviseltesse magat a belügyminiszternél. 

— A c song r ádmegye i gazdaság i egy 

l e t tegnap deielott tartott üleseijen ailapitotta meg 

jövő evi Koltsegvetesét. E szerint lesz az egyletnek 

jövő evre 2242 it bevetele és 2090 ít kiadasa, s igy 

lesz a pénztári maradvany 152 it. — S miután ilyen 

hatalmasan all az egylet pénzügyi visszonya, elhata-

roztatott, hogy az egylet nem heverteti készpénzül 

mutatkozo tokejet olcso kamat mellett, hanem meg-

veszi a Haris-tele hazat 40 ezer írtért. Erről a terv-

ről különben külön Cikkben számolunk be. 

— H a l o t t a k emlékezete. Az ősz utolsó 

hónapja, november, rendesen komor hangulatot eb-

reszt keblünkben j mert a hulló falevelek, a virágok 

hervadasa, a madarak költözeoe mind, mind arra 

emlekeztetnek bennünket, hogy gondoljunk a halaira. 

S ugyan van-e valaki, akinek nov. 2-an önkéntele-

nül is eszébe ne jutna a halai V Nincs es nem is 

lehet! Ezért van, hogy halottak napjan rendesen 

benepesülnek a temetők; a mohosult sírhalmok kö-

zött banatos alakok jarnak tel s ala, kezökben vi-

rágkoszorúval, sziveikben kegyeletes emlekezettel. 8 

az ej beailtaval kigyúlnak a lángok milliardjai a sír-

halmok felett, majd telcsendül az enek, a szivszak-

gato jaj a szerető hitves, a banatos férj, gyeruiek, 

rokon es jobarat ajakan s mikor szavukra nem 

kel eletre senki, mikor a mécses utolsót lobban, az 

ajkakon elhal az ima és fajdalom jajja, ismét csen-

des lesz minden, az elhunytak haboritlanul folytat-

jak örök sin almukat . . . Halottak emlekezetenek 

különben az iden is kedvezett az idő s bar 7 fokos 

hidegtől didergettek az emberek, a temetők mégis 

szokatlanul látogatottak voltak, különösen nagy szám-

mál voltak jelen a rom. katii. nagytemetőben, mely 

úgyszólván fenyarban úszott. — Ez alkalommal ko-

szoruztatoit meg először néhai Weisz Ede arvaszeki 

elnök sírköve is, melyet Szentes varos kepviselő tes-

tülete es tisztikara emelt közadakozás utján. Az egy-

szerű, de ízleses emlekkő fehéres szürke szinü s pi-

ramis alakú. Horváth Mihály es Tóth József szüle-

tési házainak emléktáblai szinten meg voltak ko-

szorúzva. 

— V á r m e g y é n k egy év i adó j a . Hogy 

mennyi állami adot fizetnek evenkent varmegyenk 

varosai es községéi, álljon itt a következő kimutatas: 

Szeged 442 335 frt 62 kr. 

H.-M.-Vasárhely 415 365 , 45 , 

Szentes 189,534 t 87 , 

Csongrád 76,039 , 82 „ 

Mindszent 35,783 , 14 9 

Mágocs 36,440 , 75 „ 

Szegvar 31,911 , 38 „ 

Derekegyháza 38,793 , 98 , 

Gsany (Felgyővel) 11 626 „ 65 , 

Teés 3 083 , 03 , 

Fabián-Sebestény 17549 „ 93 . 

AJgyő 4,921 , 17 , 

Dorozsma 51,636 , 20 „ 

Horgos 33,545 f 89 , 

Kistelek 

Sándorfalva 

Sővényhaza 

Tápé 

összesen 

26,011 „ 
3849 $ 

46,025 „ 

9.651 , 

1.465 717 h 

3 oldal. 

31 , 

31 , 

76 , 

58 „ 

84 kr. 

Ezzel kapcsolatban erdekesnek tai uk ideik»atni 
az egyes községeknek 1892. évre vanm y ilegisjóvá 
hagyott községi potadójat is. E szer n Szegedós 
H.-M.-Vásárhely kivételével — lesz a k >eg! pótadó 

Csongrádon 94 k . 
Mindszenten 98 kr. 
Szegvaron 63 kr. 

Dorozsman 64 kr. 

Kisteleken 51 ke. 

Tápén 31 kr. 

Algyőn 48 kr. 

Sandorfalván 90 kr. 

Derekegy házán 11 kr. 

Magocson 1-! kr. 

Sövényházán iö i. 

Horgoson 53 kr. 

Teésen 61 .. 
FaDian-Sebestyénen ¿9 

Szentes varos 1892. évi köz> r poíadoja a 

költségtervedet szerint 62 krban van i i.íapitva. 

— A r e f o r m a t i ó u i iuepo. reíormatió 

374-ik evtordulója aikaluiabol va^ai. mielőtt ugy 

az ev. reform., mint az ag. hitv. e ^ y i u mplomai-

ban ünnepelyes istentiszteietek tartatta.. Ü.\ >ber 31-én 

volt ugyanis 374 eve annak, hogy n országi Wit-

tembergaban a szegény és egyszerű A.osion-rendi 

szerzetes: Luther Marton 95 pontboi j tantételet 

a vartemplom ajtajara kitüggesave, > jazen hadat 

üzent Roma ellen s kibontotta a vailassz adsag zász-

lóját tarsaival: Cvingli Uink és Ka Jánossal — 

ez utóbbiak Svajcban. — E nagy t kezdődik 

a regi világot megrendítő es uj v .̂ zulő hit-

újítás, mely evről-évre megünnepeli* 

— M in i s z t e r i rende le t , a oktatásügyi 

miniszter közelebb keit rendeletevel a > al jparos és 

kereskedő tanocokat, kik a gimuaziuiL , reál- vagy 

pedig a telső népiskola barom oszu..\c üvegezték, 

a tanonciskola latogatasatol telmen 

— Megh ívás . A szentesi po olvasókör 

f. hó 12-en azaz a jövő csütörtökön < utan 4 óra-

kor sajat helyiségében rendkívüli kö. > ülést tart, 

melyre a kőrtagok ezennel meghivatiu — A köz-

gyűlés targya : Intezkedes a kőrvem; r lemondása 

ügyében. Szentes, 1891. nov. 2. Az e'nökség. 
— Adóbeha j t á s . Figyeli. ajánljuk a 

reform, egyhazkőzseg tagjainak, ak evi egyházi 

adótartozasaikat mig be nem tizet k hogy azt e 

hó 15-ig annyival inkább befizess* ; íuert annak 

elmulasztasa esetén ellenökben a ¿ajlasa fog 

foganatba vétetni. 

— Hadkö te l e sek ü gye im^ üe. Az 1871., 

1870. es 1869. evekben szü'etett jövő evben 

hadköteles sorba lepő ifjak, vaíam 1873. év-

ben születt s a jövő évben a neptöik első osz-

tályába lepő ifjak összeírása f. évi luvember hó 

1-én kezdetét vette. Az összeírás nov nber 25-ig 

bezarolag a városi főjegyzői hivaia a eszközölte-

tik. A jelentkezés elmulasztasa súlyos untetést ov 

maga után. 

Hazánk és a főváros, 
— Az érseki k inevezések a h i v a t a l o s 

l a p b an . A hivatalos lap vasarnapi ama közli a 
királyi kéziratokat Vaszan Koios pauonhalrai fő 
apát kinevezéséről az esztergonr er- székre és 
a magyar hercegprimási meltósagra i uintCsászka 
György szepesi püspök kinevezem a kalocsai 
érseksegre és Vucsetich István zágr • kanonokérői 
a zágrábi érsaki székre. 

Egy, köny vezetés és mag &r leve-

l e z é s b e n teljes jártasságai; biró férfi 

alkalmazást keres olyan eg nnél, hol 

legalább két-három órai napi munkát végez-

het. Szives ajánlatok „Szerény" cim alatt e 
lapok kiadóhivatalába kéretnek. 
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Külföld. 
— A sz ínház i e l őadások és a te l e fon 

Párisban tarsulat alakult, mely havi tizenöt frank 
díjért minden előfizetőnek alkalmat nymt arra, hogy 
Páris bármelyik színházának előadását meghallgassa, 
a nélkül, hogy s z o b á j á b ó l ki kellene mozdulnia. 
Azaz az egyes előfizetők lakásat telefon-huzal fogja 
összekötni minden egyes szinházzal. A tarsulat elő-
fizetői oly rohamosan szaporodnak, hogy a terve-
zettnél sokkal több huzalt kell létesiteni. 

Országos nemzeti kiállítás 
1895-ben. 

Baross Gábor kereskedelmi miniszter a képvi-

selőház okt. 31-ikí ülésén törvényjavaslatot nyújtott 

be az 1895-ben, Magyarország ezredéves ünnepén, 

Budapesten rendezendő országos nemzeti kiállításról. 

A törvényjavaslat megokolásával együtt egész terje-

delmében igy hangzik : 

Törvényjavaslat az 1895. évben Budapesten tar-
tandó országos nemzeti kiállításról. 

1. §. Az 1895. évben Budapesten alta)ano3 

nemzeti kiállítás tartatik. 

2. §. A kiállítást az illetek©« miniszterek és 

egyéb szakkörök közreműködésével, a kereskedelem 

ügyi miniszter rendezi. 

3. §. Utasittatik a kereskedelemügyi miniszter, 

hogy a pénzügyminiszterrel egyetértve, a kiállítás 

költségének fedezése és annak módozatai iránt kellő 

időben tegyen az országgyűlésnek előterjesztést. 

4. §. A kiállítás beíejezíéig az ország bármely 

részében országos kiállítás általaban nem, vidéki 

vagy részleges iparkiallitas pedig csak a kereskede-

lemügyi, illetve a földmivelésügyi miniszter engedel>e 

mellett rendezhető. 

5. §. A jelen törvény végrehajtásával a minisz-

térium bizatik meg. 

Budapesten, 1891. október 31-en. 

Baross Gábor, 
kereskedelemügyi miniszter. 

Ezen törvényjavaslatot a minister a többek 

között a következőkben okolja meg: 

A kormány ama megallapodasra jutott, hogy 

a magyar állam keletkezésének és fennállasanak ezre-

dik évfordulója 1895. folyaman ünnepeltessék meg. 

Fényes, még a nagy nemzetek törteneteben is 

ritka esemény lesz az, méltó, hogy azt a nemzet 

kellő kegyelettel, kiváló fénynyel, a jövőbe vetett 

lelkes bizodalommal keszitse elő és ünnepelje meg. 

Ez ünnepély egyik kimagasló részletét fogna 

képezni a királyi védnökség alatt itt a fővarosban 

rendezendő országos nemzeti kiállítás. 

Ennélfogva a törvényhozás elé lépünk mar 

most, hogy a kiállítás kérdesében határozni és ekként 

a kormány ez irányú intézkedéseinek is a kellő ala-

pot megadni méltóztassék. Szükséges pedig, hogy 

már most kérjük ezt a határozatot azért, mert e 

kiailitasnak nagy műnek keli lennie; az 1895-iki év-

forduló pedig mindinkább közeledik; hogy tehát a 

nemzeti kiállítás csakugyan nagy mü leg>en, hogy 

az sikerüljön, s ekként az ünneplés sorrendjében 

azzá váljék, a mivé válnia közóhajtást képez, hozzá 

kell az előkészítéshez és a rendezéshez késedelem 

nélkül togni és e végből a még rendelkezésre álló 

időt — a mely csak alig elegendő — teljes mer-

tékben fel is hasznalni; már pedig mindenhez a 

törvényhozás előző határozata szükséges. 

Az ezredik évforduló nemzeti ünnep, az ün-

neplésnek is nemzetinek kell lennie s igy a kiállítás 

se legyen más. Tanuja fog annak lenni az egész 

müveit világ, de az, amit felmutatni tudunk és fo-

gunk, legyen a mienk, a mi sajat erőnkből credett. 

Egyesült erővel, benső lelkesedéssel fogjuk ezt 

a kiállítást rendezhetni, hogy megmutassuk minden 

kérkedés nélkül, hogy annyi balsors után a köz-

gazdaság terén is haladtunk és tudunk felmutatni 

annyi eredményt, amennyi a szebb és jobb jövőbe 

vetett bizalmat megszilárdítani képes. 

A gyakorlati szempontból is kívánatos, hogy 

a kiállítás országos, nemzeti legyen, mert egy ily 

kiállítás, mely az 1885-iki kiá'litást 10 év múlva 

követi, élénkítő hatassal lesz nemcsak iparunk fej-
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lesztésére és iparosaink tevékenységére, hanem a| 

nemzeti termelés minden ágára kiható befolyást fog 

gyakorolni és biztosabban lesz a kormány által is 

irányitható és rendezhető, mert ismert, biztosabban 

számba vehető tényezőkre fognak számithatni. 

A kormány fennt vázolt álláspontjából követ-

kezik, hogy azt az eszmét, mely szerint az 1895-ben 

nemzetközi, vagy úgynevezett világkiállítás rendez-

tessék, nem tette magaévá és azt ezúttal elfogadásra 

nem is ajánlhatja. 

Hogy a kiállításban való közreműködésre es 

részvételre hivatott termelők, iparosok, intézetek, 

vállalatok, stb ereje megkíméltessek, s hogy neve-

zetesen a nagy nemzeti ünnep alkalmából tartandó 

országos nemzeti kiállításnál közreműködésre hiva-

tott tényezők a legutóbbi időben szépen tervezett 

részleges vidéki, stb kiállítások által igénybe ne vé-

tethessenek s erejök, esetleg kedvök ne csökkentes-

sék, s hogy ily módon akkor, midőn a nagy nem-

zeti kiállítás meg fog tartatni, az ország közgazda-

sági állapota egész teljességben és erejében juthas-

son k fejezésre s végre még azért is, hogy iparosaink 

es vállalataink kellőképpen előkészülhessenek az 

1895-iki kiállításra, szükségesnek latta ama törvény 

javasiat negyedik §-ban foglalt határozmányt fel-

venni, melyben megállapíttatik, hogy az 1895-iki 

kiállítás befejezteig a/, ország bármely részében or-

szágos iparkiallitás egyátalan nem, részleges, vagy 

vidéki kiállítás pedig csak az illetékes miniszter kü-

lön engedélye alapján lesz tartható. 

Közgazdaság. 
A vetések á l l a s a . A földmivelésügyi minislé-

riumhoz érkezett jelentések szerint, a vetések állasa 
és a mezőgazdasagi allapot oktober 17-től 30 ¡g a 
következő volt: A hosszantartó s mar eddig is ket 
hónapon át tartó szarazság a szántasra, de különö-
sen a vetési munkalatokra nagyon kedvezőtlen. Eső 
csak szórványosan volt, és igy az elvetett vetések 
nélkülözik a talajnedvességet, nem fejlődnek, sőt 
helyenként már egészen elcsenvészedtek, csekély ki-
vétellel altalaban véve országszerte gyengék. A vetést 
sok helyen még most sem fejezték de; a gazdák 
nem merik a gabonái elvetni, abban való félelmük-
ben, hogy az egerek és férgek, melye'* nagyon sok 
helyen elszaporodtak, tőnkre fogjak tenni, mielőtt 
csirazhatna. De különben a föld olyannyira hantos 
és kőkeménységü, hogy az elvetett késői vetés még, 
a homoki talajt kivéve, ki sem kelt. A korai vetések, 
a hol ki is keltek, egyenetlenül állanak és tunyomó 
részben színtelenek, a hideg, fagyos időjárás is meg-
viseli, néhol már le is perzselte; zöld vetést ritka 
helyen lathatni. A repeze is mind jobban tengődik, 
helyenkant még meglehetős, az alföldi részeken azn-
ban gyenge, részben már ki is vesszett. Tavasziak 
alá szórványosán szántanak. Trágya és fahordás, 
takarmányrépa szedés, szőlő befedés folyamatban 
van. A jószagállomány az ugar legelőkről istallózasra 
szorult. 

Ser tés üz le t . Budapest, okt. 30 Az üzlet 
lanyha volt, árak csőkkentek. Heti atlagarak: Ma-
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gyár válogatott áru 320-380 klgr*mm nehéz 46 
krajcár, 280 300 kilogramm nehéi 46-47 kr, 
- öreg 300 kilogrammon tuli 43 -44 krajcár, vi-
déki sertés könnyű 42 45 kr, szerb 41-44 kr, 
román - krajcár tiszta klgrkint. Paronkint 4o ki-
logramm életsuly levonás és 4 százalék engedmény 
szokásos. — Eleségárak: Tengeri 6.70, árpa, uj, 
6.70 frt, Kőbányán átvéve. 

G y a p j n ü z l e t . Budapest okt. 30. A legutóbbi 
két hét alatt 1000 mm. többnyire szállítási 
gyapjú kelt el. Fésűs és középminőségü szövetgyapju 
iránya tartósan nyomott és a csökkenés a juliusi 
árakhoz képest 10-12 százalék, szállítási gyapjúnál 
5 6 százalek. A nspokban érkezett egy kártolyfonó 
képviselője; de eddig még nem bírt semmit vásá-
rolni. A novemberi gyapjuvásár már megkezdődött, 
de nagyobb forgalomra nincs kilátás. Az elért árak 
a kővetkezők: középminőségü szövetgyapju 68—70 — 
72 frt. szövetgyapju szállítási célra 60 -62 frt, he-
gyi kétnyiretü 65 66 frt, kissé hibás bacskaí 54 — 
55 frt, tímár gyapjú 47—48 frt, mosatlan gyapjú 
22 — 24 frt, tiszta nyári gyapjú 59—60 frt, 

Beküldetett. 

Seiden-Grenadines gTuch In* 
Lichtfarben < 95 kr biss fl 9.25 per Meter (in 18 Qualj — 
versendet röbenweisse porto- und zollfreil d Fabrik-Dépot 
G. Henneberg (K u K Hofllief'erantj Zürich. Muster um-
gehend. Briefe kostten 10 kr. Porto. 

Üzleti jelentés. 
Van szerencsém a n. é. közönség tudomá-

sára hozni, hogy a 

H.-Szabó Sándor-féle 
(nagys. Stammer Sándor ur házában levő) fiók-
üzletet saját számlámra átvettem s azt 

vas- és fűszerárukkal 
minden tekintetben megfelelöleg berendeztem. 

A n. é. közönség pártfogását kérve vagyok, 
mély tisztelettel 

3V3 ¡fj. Horváth István, 

Értesítés. 
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy jól berendezett 

lakatos és gépjavító műhelyemet 
megnyitván, minden e szakba vágó munká-

kat a legjutányosabb árak mellett elvállalok. 

Műhelyem I. t. 223. szám alatt, Horváth 

Ilona urnő házában, dr. Götzl Bertalan ur 

szomszédságában van. 

A n. é. közönség becses pártfogását 

kérve, vagyok tisztelettel 

Koroknai Gyula. 
2V2 gépész. 

lEddig- fel-űLlm-u-llisitatlsm. I 

Maager Vilmos-féle valódi tisztított 

D O R S C H M Á J O L A J 
Maager Vilmo>tól, Bécsben 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészthe-
tőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mind-

ama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi szervezet, különösen a 
mell és tüdő erősítését, a test súlyának ggarapodását, a nedvek javítását, va-
lamint általában a vér tisztítását el akarja érni. 

Egj üveg ára 1 frt és kapható a gyári raktárban Bícsben (III. ker. Heumarkt 3. 

szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában, 3 

Szentesen kapható: 

Várady Lajos, ifj Várady Lajos és Podhradszky Ferenc 
gyógyszertárában. 

Bxtn'et, 1891 Nr*iw*t«itt Ferenci gywssajt^aia 




