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Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sohlafeld A. kisyv- ét piplrkirukilétélii , 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Csongrádvármegye a képvi-
selőházban. 

Szentes, 189-2. april 9. 
Pénteken Balogh János, ma pedig Sima 

Ferenc, a tápéi kerület képviselője, tárgyalták a 
csongrádmegyei állapotokat az országházban. 

Csongrádmegye közigazgatása, a Zsilinszky 
és Stammer féle szövetséggel itt lábra kapott 
visszaélés és hivatalos erőszak, Csongrádvár-
megye legutóbbi tisztujitása óta foglalkoztatja 
az ország közvéleményét, s róla, mint egykor 
a hontmegyei állapotokról, ugy beszélnek a 
hazai lapok, mint a magyar közigazgatás egyik 
fekélyéről, melyet amputálni kell a rajta élődő 
férgek kiirtása végett. 

Csongrád vármegye dolgaival eddig is fog-
lalkozott már a képviselőház Komjáthy B'-la 
és Ugrón Gtbor interpellátiói folytán ; de a 
helyzet tiszta képe csak most lett a maga 
megdöbbentő meztelenségében az ország szine 
előtt feltárva. 

Hiaöa, mas szint tudnak adni ezeknek a 
tűrhetetlen viszonyoknak azok, kik itt élnek 
körönünk, kiknek lelke telitve van egész a jogos 
lelháboiodásig azon botrányos dolgokkal, 
melyek Coougr.idvármegyét az ország előtt 
cégéressé tették. 

A kormánypárt egy pár ősmamslukja a 
Balogh János beszédinek elején, midőn a 
csongiádmegyei ügyeket kezdte fejtegetni, de-
rült hangulatot akart csinálni Szapáry minis-
terelnök háta mögött; de a mesterkélt mosolyt 
csakhamar fagyos sápadtság váltotta fel, mikor 
Balogh János kérlelhetlen kegyetlenséggel 
festette a Zsilinszky keze alatt feltámadt ele 
mek garázdálkodásait. v 

Percekigsiri csönd volta képviselőházban. 
Horánszky Nándor, a nemzeti párt alelnöke, 
Balogh János beszédének befejezése után azon-
nal Sima Ferenchez lépett és azt mondta 
fennhangon, hogy: ezek gyalázatos dolgok, 
melyeket a nemzeti párt nem fog tűrni és ő 
maga is követelni fogja a párt nevében a 
Csongrád vármegye békéje helyreállítása érde-
kében szükséges kormányi intézkedést. 

Ma, szombaton, Sima Ferenc beszélt 
és a csongrádmegyei viszszaélések vázo 
lása mellett rá mutatott a szentesi pol-
gármester-osinálással teremtett helyzetre és 
nyíltan vágta a ház előtt a belügyminiszter 
szeme közé, mikép hiszi-e azt, hogy: Cson 
grádmegye és Szentes kormányzata élén az 
itteni független polgárság kilenctizede által 
gyűlölt, sőt megvetett embereket minden hatal-
mával is megtarthassa sokáig? 

A csongrádmegyei dolgok felett ezzel 
még nem tért napirendre a képviselőház;! 
mert a belügyi tárca részleteinél még fel lesz 
tárva mind az, mi az általános vitánál el-
maradt. 

Gróf Szapárynak lesz módja gyönyör-
ködni az általa a mult nyáron annyira párt-
fogolni igért főispán által teremtett helyzet 
gyümölcseiben, mig meg nem romlik tőle a 
gyomra. 

Csongrádmegye közigazgatásának Stam-
mer Sándor alispánsága óta amúgy is kor-
hadt fája, Zsilinszky kertészkedése alatt egé-
szen megfenésedett, s az egészségtelen fa 
csak rothadt gyümölcsöket teremhet. Hogy 
ezek a rothadt gyümölcsök kellően legyenek 
odakínálva a belügyminiszter urnák, arra majd 
lesz gondja Balogh Jánosnak és Sima Fe-
rencnek. De hiszen éppen ezért küldte őket 
Csongrádmegye független választó-közönsége 
a parlamentbe. 

Az ország véleménye végre-valahára 
tiszta képet fog nyerni az itteni állapotok er-
kölcstelenségéről és ennek következménye 
lesz, hogy azoknak, kik ez állapotok megte-
remtesében bűnösek, pusztulniok kell. 

A haza bölcse, Deák Ferenc mondja 
egyik beszédében, hogy : ,E1 lehet ugyan go-
noszság és alacsony eszközök által az igaz 
ügyet is nyomni egy időre; de végre csakugyan 
hatalmas erővel feltámad az igazság minden-
kor és elnyomóit rettentően bünteti.* 

Csongrád vármtgye és Szentes város igaz-
sága is leitatnád nem sokára és kegyetlen 
bümetés vár azokra, kik ez igazságnak el-
nyomói voltak 1 Q 

Balogh János beszéde 
a kcpviselőhaz aprii 8-iki ülesen. 

Balogh János:T. haz! Nagy várakozással voltam 
a t. eioado ur oeszedje iránt, a melylyel majdan a Del ügyi 
miniszteri tarcaüoz tartozó kóitsegvetest a haz ele 
iogja terjesztem; de nem először csalódtam en mar 

i eletemben, Leüa, raadasui veszem ezt is, mert a 
üeszed üelyett nyertünk egy mosolyt, amelylyel a t. 

1 eioado ur helyet elioglaita es nyertünk egy igen 
alapos, hatasosan kUejtetl ismertetést a telso vidéki 
szegenyedes okairol, meiyet booula János kepviseló-
tarsam volt szíves a kormánypárt padjairól előadni. 
Helyette nyertünk eros eszreveteleket ezen padokroi 
Szinay kepviseiotarsaui részéről, s Helyette azt nyer-
tük, uogy azóta diskurálnák; nyertünk tigyelmetlen-
seget, amelylyel a mi lelszoialasainkat a melyen t. 
tuloldalrol togadiii kegyeskednek. (Igaz ! U^yvan ! 
a sze.so baloldalon.) De t. üaz, ezzel gat mi ellenünk 
nem lesz tmjive, hogy el ne mondj u* okaimat, 
s el ne mondjam en is okaimat, amelyek miatt a 
belügyminiszteri tárcához tartózó kóltsegvetest el 
nem logadom. (Heiyesles a szélső haloldalon.) Elvi 
allaspoutokia, ugy latszik, nem szükseges helyezked-
ni ; mert a t. túloldalt ez nem érdekli; azon part 
a^onoan, amelyhez tartozni szerencsem van, ismeri 
azokat, es igy ennek részéről sem szükséges e te-
kintetben uosszabo lejtegetesekbe bocsátkoznom. De 
áttérek a dolognak erdekesebb reszere, a dolog 
prakt kumara es eseteket togok felhozni (Halljuk 1 
Halljuk !) és ismertetni fogom, hogy mily botrányos 
a magyar állóid egmagyaraob vidékén a magyar kóz-
igazgatas igazsagszolgaitatasa. (Halijuk! Halljuk 1) 
Jo lett volna, ha a t. előadó ur ngyeiemre méltatja 
nemcsak ennek a partnak, nemcsak annak a közön-
ségnek, a ki minket ide küldött a hazoa, hanem az 
ország egész lakosságának jogos ohajUsat ea kíván-

ságát arra nézve, hogy mily nézetek uralkodnak a 
kormányparton, a kormánykörökben a közigazgatás 
bajainak javitasa iránt ? Melyek azon dispositiók, 
melyeket a t. kormány, valamint az a part, mely 
azt keresztül akarja vinni: ugy a felvidéki nyomor, 
mint a felvideki es a székelyföldi kivándorlás és az 
alföldi munkásmozgalmak, továbbá az alföldi mun-
kasnép közt — mint azt az előttem szólott t. képvi-
selő ur is felemiitette, — uralkodó trachoma-jár-
vany terjedésenek meggatlasa iránt kiadott ? No, de 
hat ezek mind elvi álláspontok volnának, melyek 
nem érdeklik a t. túloldalt és ott csak mosolyt kel-
tenek. Átterek tehát oly dolgokra, melyeket, azt hi-
szem, a t. túloldalnak eddig igen mosolygós tagja, 
talan nem fog mosolylyal togadm. 

Nem előszór volt már eset arra, hiszen a mult 
ülés alatt Ugrón Gábor t. kepviselő ur egy ízben, 
Komjáthy Bela t. kepviselőtarsam pedig ket ízben 
hivatkozott azon botrányos esetekre, amelyek Cson-
gradmegyenek közvelemenyeben azon meggyőződést 
kezdik megerle>ni, hogy Csongrádmegye kózigazga-
tasa ma mar a törvényen kívül all. (Igaz! Ugy vanj 
a szélső baloldalon.) A t. belügyminister ur ez al-
kalommal azon kijelentést tette, hogy azért jajdul-
nak tel Cson^radmegyeben az emberek, mert van 
most ott egy uj főispán, ki a regi bajokat kegyetlen 
és kimeletlen kezzel orvosolja. Ez helyes kijelentéi 
volt, es ha igy történnek a dolog, én volnék az első, 
aki meghajolnék előtte. De félreértések kikerülése 
végett ki kell jelentenem, hogy az 1875-ben bekö-
vetkezett fúziótól fogva a közigazgatas allamosita-
sanak kérdéséig, folytonosan a szabadelvű partnak 
voltam tagja; de épen az ezen törvény targyalasá-
nal kifejtett eszmék es a Csongradmegyében lábra-
kapott visszaélések voltak azon okok, a melyek tel-
jes meggyőződéssel arra indítottak, hogy erre a 
helyre jöjjek. (Élénk helyeslés a szélső baloldalon.) 

T. haz! Midőn ez a szigorú kezű főispán 1889. 
nyaran lőispani székét elfoglalta, a ra következő 
nov. 6-an tartott ailandó valasztmanyi ülésen azzal 
a helyzettel talalkozott, hogy Csongrád varosanak 
1870, 1871. és 1872. évből szármázó kózpénztari 
szamadasai vétettek targyalas ala. A megyei alszam-
vevő referalta az ügyet és a szamoiralószék vele-
ményehez kepest azt javasolta, hogy ezen számadá-
sok, — minthogy azokat a számvevőség helyeseknek 
talalta, — helyeslőleg vetessenek tudomásul. Ezzel 
szemben felállt a megyei főszámvevő s azt a kije-
lentést tette, hogy ő mar évekkel ezelőtt átvizsgalta 
ezeket a szamadasokat és hogy nemcsak az arra 
vonatkozó naplókat és főkönyveket, hanem az azok-
hoz tartozó okmányokat és nyugtakat is legnagyobb 
reszben hamisaknak talalta, s epen azért, mar ré-
gebben jelentest teti az alispannak, hogy ezen szam-
adasokra, minthogy hamisak, a maga részéről csak 
tagadó számvevői velemenyt mondhat. Olt az ailandó 
va'asztmanyi ülésben jelentette ezt ki, s én, mint 
megyei arvaszeki elnök, ott ültem. És tan azt mél-
tóztatnak gondolni, hogy ezen erős kezű főispán 
teljesítette kötelességét ? Levonta a konzekventiat, az 
igaz, a mi abból állott, hogy a legközelebb tartott 
megyei közgyűlésen, a kisebbségben levő ellenzek 
erőlködése dacara, hatarozatta emeltetett az ailandó 
valasztmány azon hatarozati javaslata, mely szerint 
a szamadasok helyesek. A szamadasok ekkép keresz-
tül is mentek a számonkerő bizottság javaslata foly-
tan. (Ellenmondasok jobbfelől). 

Van még folytatása is t. haz! Halljuk! Hall-
juk! a szélső baloldalon). A Csongrád városiak 
azonban nem elégedtek meg ezzel, megapelláltak a 
hatarozatot a belűgymimsteriumhoz. Teleky Géza 
gr. belügyminister uj vizsgálatot rendelt el. (Mozgá9 
jobbfelől). Csoda esett. (Zaj jobbfelől. Halljuk! Hall-
juk! a szélsőbalon). Ugyanazon számvevőnek adták 
ki a szamadasokat újból való megvizsgálásra, aki 
azt jelentette a megye közönségének, hogy nagy 
sikkasztasnak jöttek nyomara, ezerek és ezerek el-
sikkasztanak; igaz, valósaggal igaz, hogy hamis a 
főkönyv, hamis a napló, hamis a nyugták legnagyobb 
része. A főispán ur pedig levonta a konzekventiát 
és a két hónap múlva következő varmegyei tisztújító 
közgyűlés alkalmaval azon tőszamvevőt, aki első 
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sorban a ̂ sikkasztásról szóló jelentést tette az alis-
pannak: a főispán nyugdíjba küldötte, az alszarave-
vőt pedigjkinevezte Csongradmegye főszámvevőjévé, 
aki ma is^hivatalában van. (Közbeszólások a szélső-
balon: .Gyalazat! Ellenmondasok ós nyugtalanság 
jobbfelől). 

Tudom ón azt, t. ház, hogy a ki valamit állit, 
azért felelős. Én most nem községi gyűlésen szólok, 
bar ott is felelősséggel tartozom, nem a varmegye 
székházán beszélek, tudom, hogy Magyarország par-
lamentje előtt állok, a hol minden szavamért, min-
den állításomért felelős vagyok nemcsak a t. háznak, 
hanem az önnön reputátiómnak is. Ennek tudatában 
teszem azon kijelentést, hogy ugy ezen eset, mint 
az utána következő esetek egész erdeje mind igaz; 
de nem tudom, vajon a t. belügyminiszter ur ezen, 
altala jól tudott, jól ismert esetekkel szemben ma-
gának levonta-e a konzckventilt, hanem azt mond-
hatom, t. ház, hogy Csongr^dvármegye lakossága 
magára nézve levonta a konzekventiát, ha egyébbel 
nem, az ezen országgyűlési választásokkal. (Egy hang 
a szólsőbaloldalon: Elseperte a kormánypártot.) 

Csongrádvarmegye tőszolgabirája 1876-tól 
1889-ig, tehát 13 éven keresztül nem számolt el töüb, 
mint tízezer forintnyi közmunkaváltsági pénzzel. A 
dolog szóba hozatott a megyei közigazgatási bizott-
ságnak 1889. évi november havi ülésén és helyesen 
történt, hogy a főszolgabíró hivatalatól felfüggeszte-
tett, vagyonára zárlat rendeltetett el. 

Vadnay Károly: Olvastuk! (Nagy zaj és moz-
gás jobbfelől.) 

Balogh János: Olvasta? Ha olvasta t. képvi-
selőtársam, vagy igazaknak, vagy nem igazaknak 
találta azokat. Miért nem tett lépést ennélfogva 
aziránt, hogy ha nem igazak, a vizsgalatot foganato-
sítsak; ha pedig igazak e dolgok, akkor nyugtassak 
meg Csongradvarmegye felzavart nyugalmat. (Élénk 
helyesles a szélsőbalon.) 

Szeretem a közbeszólási, szívesen fogadom látni 
a túloldalról s különösen Vadnay Károly t. képviselő-
társam részéről, mert a mit elmondok, abban igazam 
van s tartom a biblia szavát: „ha igazam van, hall-
gass meg engem, és ha nincs igazam, czáfolj meg 
engem.' 

Mondom, t. ház, hogy a csongrádi főszolgabíró 
hivatalatól felfüggesztetek, vagyonara zarlat rendel-
tetett, és a közbejött tisztujitasnal nem választatott 
meg főszolgabíróvá. Eiek nem tartoznak a dologhoz; 
de ugyauazon közigazgatási nyílt ülésben kérdést 
intéztek azirant, hogy ki volt köteles az ellenőrzés 
gyakorlására? Meg lehet nevezni. Mindenki, a ki a 
megyék rendezéséről szóló törvényt ismeri, tudni 
fogja, hogy arra ki voit köteles. Annak a közegnek 
köszönetet szavazott a megyei közigazgatási bizott-
ság azon inditványnyal szemben, hogy ő felelősségre 
vonnassék az ellenőrzés elmulasztasa miatt. 

A kisteleki jegyző ellen annyi, de annyi panasz 
emeltetett, hogy elrendeltetett ellene a vizsgalat. A 
csongrádi jaras mostani főszolgabirája a vizsgalatot 
megtartotta s kitűnt a vizsgalat írásos adatai szerint 
s a csongrádvármegyei „Szentes és Vidéke" lap, 
melyet a megyei körök tartanak fenn, — s talan a 
miniszterelnök ur rendelkezési alapja is ismeri e lap 
címét és irányát, — mar előre közzétette mindazon 
vizsgálati jegyzőkönyveket, melyek azt igazolják, hogy 
ez a jegyző egy oly artatian, tisztességes, becsületes 
ember, a kit csak üldöznek, rágalmaznak a megye-
ellenes ellenzék emberei. Hanem a kistelekiek felfo-
lyamodtak a belügyminiszterhez. Uj vizsgálat rendel-
tetett el. S mi történt? Mit gondol Vadnay Karoly 
t. kepviselőtarsam? Az történt, hogy ugyanaz a fő-
szolgabíró, ugyanazon jegyző ellen megtartotta a 
vizsgálatot s kitűnt, hogy azt el kell csapni; mert 
sikkasztott, zsarolt s nem melto arra, hogy egy pil-
lanatig is tisztviselői állást foglaljon el. Nem vonom 
le ebből a konzekventiákat, hanem reményiem, hogy 
a t. belügyminiszter ur le fogja vonni. És talan azt 
méltóztatnak gondolni, hogy az iratok attetettek a 
bünfenyitő törvényszékhez, hogy a további eljárás 
foganatosittassék ? Nem tétettek át, legalább a megye 
közönségének tudtával nem. Mondom, e körülmenyre 
nézve én nem vonom le a konzekventiát, hanem 
vonja le a t. miniszterelnök ur, mint belügyminisz-
ter. (Igaz! Ugy van! a szélsőbalon.) 

És érdekes, t. ház, hogy esett ennek az em-
bernek kisteleki jegyzővé történt megválasztatása. 
(Halljuk! Halljuk!) A csongrádi járás főszolgabirája 
megtagadta, hogy ő ezt az embert kandidalja, az 
alispan meg követelte és csak annyit kért a főszolga-
bíró úrtól, hogy legalább a szolgabíró menjen ki a 
községbe a jegyzőválasztás foganatositasára. Ezt is 
megtagadta. Ekkor kiküldetett egy megyei bizottsági 
tag, a ki a megyei közigazgatási bizottságnak is 
tagja, s a ki a mult országgyűlési cyklusban a tápéi 
kerület bizalmából ült itt a házban. Ez kijelölte azt 
az embert és igy választották meg jegyzővé, a kiről 
az első vizsgálat azt bizonyította, hogy igen rendes 
ember, később azonban az tűnt ki, hogy rögtön el 
ktll bocsátani hivatalából. 

SZENTESI LAP. 

De t. ház, az imént Percei Béni t. képviselő-
társam hivatkozott arra, hogy ő ismeri a kö/.igaz 
gatást, maga is tisztviselő volt. Én is hivatkozhatom 
egyre, arra, hogy ezelőtt több, mint két évvel je-
lentést tett Gsongrádmegye árvaszéke a ra^gye köz-
tőrvényhatósági közgyűléséhez, hogy Csongrád város 
arvatáranak közel 50.000 frtnyi oly követelése van, 
a mely követelés nincs kellőleg biztosítva, mely 
iránt a legszigorúbban és a leggyorsabban intézke-
dést kell tenni. Ugyanaz a jelentés Zsiünszkv főis-
pán ur kezeihez külön példányban elküldetett, de 
ez meg a legutóbbi megyei közgyűlés alkalmával 
sem lett tárgyalás alá véve. 

Nem tudora, hogyan méltóztatik ezt fogadni a 
t. túloldalon ? Ugyanazon mosolylyal, mivel az elvi 
fejtegetéseket, melyeket az előttem szólott képvi-
selőtársaim szívesek voltak elmondani, vagy pedig 
komolysággal ? (Felkiáltások a szélső baloldalon: 
Szívesen hallgatjak ezt!) Ha komolysággal és haza-
fiúi aggodalommal méltóztatik fogadni, hogy való-
ban baj van az ország legvagyonosabb, hogy ugy 
mondjam, legintelligensebb népe közt a közigazga-
tás terén, akkor igyekezzenek azon segiteni az által, 
hogy megkövetelik a belügyministertől, hogy vizs-
gálatot, elfogulatlan vizsgálatot tartson ez ügyben. 
(Felkiáltások a jobboldalon: Van !) és igazsag szol-
galtassék a közvélemény követeléséhez képest. (He-
lyeslés a baloldalon.) 

Tapasztaltunk t. képviselő ház, szigorú elbá-
nást is a fegyelmi eljárás során. Szentes varosának 
főjegyzőjét, aki a műveltség oly fokán áll, hogy őt 
alig hogy az egyetemet elhagyta, férfiúi tulajdonai és 
képzettsége következtében nagy lelkesedéssel válasz-
tották meg Szentes varos főjegyzőjévé. Ezt a tiszt-
viselőt azért, mert éjjeli zenét adott az alispan 
ablaka alatt, amit sértésnek vett az alispan, a var-
megye főispánja elcsapatta a hivatalától. Hanem 
annak a vármegyei főszamvevőnek, ki raajusban lesz 
egy esztendeje, a megye közgyűlési termében tettleg 
inzultált, tettleg megütött egy megyei virilist, azért, 
mert ítéletet mondott a megyei tisztikar visszaélései 
felett, annak hajaszála sem görbült meg; pedig a 
főispán maga rendelte el ellene a vizsgálatot. (Egy 
hang a jobboldalon ; Államosítás kell oda !) 

Balogh János: Tessek? Nem hallottam a közbe-
szólási 

Madarász József : Az államosítást emlegetik. 
Balogh János: No, t. há*, mi már élvezzük 

l Csongradvarmegyeben az államositas aldasait. Nem 
az valasztatik meg ma mar Csongrádmegyéoen, a 
kit a választóközönség többsége akar, hanem az vá-
lasztatik, illetőleg neveztetik ki, a kit a főispán és 
az alispán akar. (Ugy van! Ugy van ! a szélsőbal-
oldalon.) Hanem ezen szomorú dolgok között van 
egy vigasztaló eset is. Van Gsongrádmegyének egy 
igen egyszerű községé, ugy hívjak, hogy Csany. Eb-
ben a községben legközelebb tartottak meg a köz-
ségi tisztújítást. A csongrádi járás főszolgabirája ki-
jelentette, hogy csak az eddig működésben volt 
birót engedi megválasztatni. Meg is történt, ráerő-
szakoltak a községre, hogy csak az az ember le-
gyen bíró. És mi történt í Alikor az esküt le kellett 
volna tenni, akkor az egyszerű kékbeli parasztem-
berek, esküdtbirak kijelentették, hogy ők nem teszik 
le az esküt; mert ők olyan emberrel egy széket 
nem ülnek, a kit nem a választó polgárok több-
sége valasztott meg. (Tetszés a szélsőbaloldalon.) 

Az eszme hódit és remélem, meg fogjuk érni 
rövid időn, hogy eljön ezen állapotok tudása ma-
gahoz a belügyminister úrhoz is és intézkedni fog, 
hogy azon közbotrányos állapotok, melyek lázitják 
az emberi érzést, megszűnjenek Gsongrádmegyében. 

De hiszen ezek nem egyebek, mint az emberi 
törvények megsértései. De fajdalom, hivatkozni kell 
rá, hogy ezen vármegyében már nemcsak az emberi 
törvényeket sértik meg, hanem megsértik az isteni 
törvényeket iss Csongradraegyében — ugy látszik 
— nem szabad már tisztelni, nem szabad hálada-
tosnak lenni sem. 

Szentes városában történt meg, a melynek vi-
szonyáról a vármegyéhez ez alkalommal reflektálni 
nem akarok; mert személyemmel is összefügg a 
dolog, hanem hivatkozom arra, hogy Szentes városa 
1881-ben, az akkori nagy árviz alkalmaval, válsá-
gos helyzetben volt és végpusztulással volt fenye-
getve. Ákkor a t. kormány bölcs intézkedése kikül-
dött oda egy egyént, hogy annak kitartasa és meg 

| nem hálálható bölcs és lelkesítő vezetése mellett 
meg legyen védelmezve a vidék, mely a Kőrös, Tisza 

¡és Maros vize közt fekszik. Isten segítsége mellett 
sikerült, t. ház. A közönség, mely nem rendelkez-
hetik egyébbel, mint legfeljebb tisztelettel, szeretet-

j tel, halaval; ezt a tiszteletét, szeretetét megadta a 
kormány kiküldőttjének, annak a kormánybiztosnak, 
akit ugy hívnak, hogy Horváth Gyula. (Éljenzés a 
szélsőbalon.) 

Szentes városa megválasztotta díszpolgárának, 
Mindszent községe lefestette arcképét. Az időben én 
voltam Szentes város polgármestere s a Tisza, Körös, 
Maros közti vidók városainak küldöttségét vezettem 
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ide. ebbe az épülptbe a t. belügyminister ur elé a 
közlekedési rainister és a képviselőház elnöke elé, 
megköszönni nekik kegyességüket, gondoskodásukat, 
hogy oly embernek adták kezébe a vedelem eszkö-
zei s annak vezetését, hogy az a nagy vidék a vég-
veszedelemtől ínég lett oltalmazva. 

És most mi tőrtént, t. ház? Az a közönség 
mely igy tisztel, ily hálás, nem feledkezett el a jó 
téteményről 10 esztendő múlva sem s a mult év 
május 12-én lett volna évforduló napja annak, hogy 
Horváth Gyuiat Szentes városa díszpolgárának tisz-
telheti. A közönség saját adakozása utján l e j t e t t e 
arcképét, felajánlotta Szentes város közönségének, 
mely azt köszönettel elfogadta. 

Nevethet az előadó ur. (Mozgás. Halljuk! Hall-
juk!) Itt van a belüsryi programra. Akkor, mikor 
egy volt kormánybiztos, a kormánynak volt híve és 
egy agilis tagja iránt, e kilenctized részében ellen-
zéket képező város közönsége tiszteletét, szeretetét 
akarja nyilvánítani, midőn ezt itt a magyar parla-
mentben, a magyar törvényhozó testületben emlitera, 
a belügyininistenum költségvetésének előadója 
kacagni kezd. (Altalános élénk derültség. Mozgás és 
zaj a baloldalon. Halljuk/ Halljuk!) Kerestek tizenegy 
embert, akik megappellálták Szentes varos képviselő-
testületének emez egyhangúlag hozott határozatát 
és abból a tizenegy emberből azóta választás utján 
kineveztetett a város polgármesterévé egy, választás 
utján kinevezteti tt a város főjegyzőjévé egy, a többi 
pedig várja, hogy a raég benlevő tisztviselőket el-
csapjak és azok helyébe azután ők jöjjenek. (Igaz! 
Ugy van! balfelől. Mozgá* jobbfelől.) 

Lehet az én előadasoraban darabossag. (Halljuk ! 
Halljuk!) Lehet, hogy előadásom mozaikszerű, mert 
hiszen egy összetört tükör darabjait mutatóra itt 
e'ő a t. háznak. Keserves, szomorú és talán nevet-

¡séges dolgok összeállítása az, amiket itt előhozok, 
de igazak és azok bírálatát egy egész vármegye kő-

j zönsége várja, mely első sorban magyar, másod 
sorban meg tudta érteni a kulturális törekvések irá-
nyát. (Élénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

Csak egyre hivatkozom. Hivatkozom arra, hogy 
Szentes városának közönsége volt az, a mely, hogy 
ugy mondjam, évek hosszú sorával megelőzte a 

! szabadelvüség terén még a törvényhozó testületet 
i is. (Halljuk! Halljuk!) Itt csak 1867-ben adatott meg 
zsidó polgártársainknak a szavazási jog. Szentes 
vároc közönsége azonban már 1861-ben megadta 
azt nekik, valamint az 1865. évi országgyűlési kép-
viselőválasztás alkalmaval Szentes városában minden 
zsidó polgár szavazott az országgyűlési képviselő-
jelöltre, ha adója megütötte a cenzust. (Ugy van! 
Ügy van! a szélsőbalon). És nem került abban a 
városban egyetlen ember sem, aki felszólalt volna 
e jog megosztasa ellen, nem akadt egyetlen egy 
ember sem, aki a varos közönsége egész egyetemé-
nek ezen hazafias intézkedését ne helyeselte volna. 
De volt egy ember a választók lisztájában, aki nye-
reségvágyból követett el bűnt, egy ármálisos nemes 
ember, és ezt kireklamálták. 

Most azonban annak a városnak, a mely a 
fölvilágosodottságnak, a nemes eszmék iránt való 
lelkesedésnek ily magaslatán áll, a mely tud még 
szeretni és becsülni párttekintet nélkül, ennek a kö-
zönségnek meg van appellálva az arra vonatkozó 
határozata, hogy saját díszpolgárának arcképét le-
leplezze saját közgyűlése termében. (Élénk helyeslés 
a szélsőbalon.) 

Én nem vonom le ebből a konzekventiát, hanem 
óhajtom, követelem és megvárom úgyis, mint képvi-
selő, ugy is mint ama város közönségének képvise-
lője, hogy vonja le belőle a konzekventiát a be'ügy-
miniszter ur. (Élénk helyeslés balfelől.) 

Meg lehet, hogy talán helyesebb lett volna és 
talán több haszonnal járt volna e felszólalásom, ha 
interpellátió alakjában adtam volna elő ezeket. (Fel-
kiáltások a szélsőbalon: Jól van ez igy!) Megmondom 
az okot, hogy miért nem interpelláltam. (Halljuk! 
Halljuk!) Én raég, t. ház, nera veszítettem el hitemet, 
nem vesztettem el reménységemet aziránt, hogy a t. 
kormány, midőn ily konkrét esetek által figyelmez-
tetve van az ottani türhetlen állapotokra, meg fogja 
ragadni az alkalmat, hogy ő maga a legtisztább for-
rásból tájékozást szerezzen magának az ottani dol-
gok és állapotok felől. Ha meggyőződik arról, hogy 
ezek a dolgok igazak, hogy ezek az okok azok, 
melyek azt a választó közönséget arra indították, 
hogy csupa ellenzéki képviselőt küldjön a képviselő-
házba, a saját jól felfogott érdekében is intézkedni 
fog aziránt, hogy álljon vissza a régi állapot és 
legyen a kormány is képviselve enben a várraegyében. 

Madarász József: Dehogy legyen! Inkább ne 
állítsa helyre a régi állapotot! (Derültség a szélső-
baloldalon.) 

Balogh János: Ne méltóztassék a t. ház párt-
állásommal ellenkezőnek tartani azt, ha régi remi-
niscentiák támadnak fel bennem, hiszen én husz 
esztendei tisztviselőségem alatt tőlem telhető mun-
kássággal egész lelkesedéssel igyekeztem azon, hogy 
tisztességet és becsületet szerezzek annak a zászlónak, 
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mely alá politikai tekintetben állottam. (Éljenzés a j 
szélsőbaloidalon.) Remélem, hogy ugyanaz a lelkese-
dés lelkiismeret heviti a miniszterelnök ur szivét és 
lelkét is, arai bennem van s vizsgálatot fog inditani 
azon dolgok iránt, melyek Csongrádvármegyében a 
közérzületet zaklatják, hogy ugy mondjam, megbot-
ránkoztatják. Hiszen a vallás és közoktatásügyi mi-
niszter ur nem rég hivatkozott rá, hogy távol legyen 
tőle, mintha rossz néven venné akármelyik hírlap-
tól, akarmelyik nyilvános orgánumtól, ha figyelmez-
tetik őt a tárcájához tartozó dolgok, vagy ügyek 
bármelyikének helytelen voltáról; mert igy legalább 
módja és alkalma nyilik, hogy azon a téren orvos-
lást szerezzen. Ha a kormány egy tagja ekként nyi-
latkozik, ekként érez, akkor koncedálom, hogy a t. 
belügyminiszter ur is ekként érez, ekként gondolkozik. 

Hoitsy Pál s Nem gondolkozik, mert nincs mi-
vel. (Derültség a szélsőbaloldalon.) 

Balogh János: De mivel hosszú idő óta azt 
tapasztalom, hogy állapotaink bajai nem orvosol-
tatnak, ezen állapotok bajaira kevés gond fordittatik, 
dacára annak, hogy van reményem, hogy e hely-
zet meg fog változni, ez alkalommal nem fogadom 
el még általánosságban sem a belügyminisztérium 
költségvetését. (Élénk helyeslés és tetszcs a szélső-
baloldalon. Szónokot többen üdvözlik.) 

Kenyér. 
Töredékes gondolatok. — Koncéhes pákulicok felsegélyezésére 

dagasztotta : 

Zs. Miska. 
Azt hiszem, hogy az ember a főispánnál kezdődik. * 

A testi ember nem lehet el étel nélkül; a lelki ember 
nem lehet el leibzsurnál nélkül. Valamint a legsilányabb ele-
del is többet ér a semminél, ugy a legroszabb 9 Szentes és Vi-
déke' is jobb a semminél. 

* 

Az ember nem lehet el kenyér nélkül. Én nem lehetek el 
Bánfalvi és Stammer nélkül. Bánfalvi nem lehet el pofon nélkül, 
Stammer nem lehet el visszaélés nélkül Kis visszaélés jobb, mint 
semmi visszaélés ; de a kis pofon jobb, mint a nagy pofon, 

* 

Guszti nem lehet el táska nélkül; Mindszent nem lehet 
el vasút nélkül. Üres táska is jobb, mint semmi táska; görbe 
vasút is jobb, mint semmi vasút. 

* 

Csongrádinegye nem lehet el Stammer nélkül; Stammer 
nem lehet el törvénytelenség nélkül. Nagy törvénytelenség 
jobb, mint kis törvénytelenség; kis törvénytelenség jobb, mint 
semmi törvénytelenség 

* 

Orca-kenyér komisz kenyér; hanem jobb, mint semmi 
kenyér. 

w 
Az ember nem lehet el vallás nélkül; a lutheránus em-

ber nem lehet el hivatal nélkül. Bármily vallás is jobb, mint 
semmi vallás; bármely hivatal is jobb, mint semmi hivatal. 

* 

Azt mondja Szápáry, hogy Balogh János és Sima Ferenc 
ugyan jól lefotografáltak engem a Házban. Nem is tudott rám 
ismerni. 

Felelem neki: Kegyelmes uram! Hát nem tudod, hogy a 
fotograf-gép mindig negativet mutat? 

* 

Hit, erkölcs, jog imeretlen az éhező tót és a tót főispán előtt * 

Főispánoknak rendesen az emberiség szinét nevezik ki; 
de van eset az ellenkezőre is, mutatja a jó magam példája. 

Miért van az, hogy más főispánok népszerűbbek, mint ón? 
Azért; mert azok nem elég önzők ós okosak vármegyé-

jüket a maguk előnyére kizsákmányolni, hanem elég együgyűek 
arra, hogy az okosakkal a közügy javára dolgozzanak. A tör-
ténelem azt bizonyítja, hogy az emberiségnek legnagyobb csa-
lói és rombolói olyan stréberek voltak, akikben magas érte-
lemmel aljas vágyak egyesültek és akiket a hatalom fényes 
állásba emelt, mely állásnak takarója alatt a csalást és ámí-
tást erénynek tudták feltüntetni a bennök hivatalos állásukat 
vakon tisztelő tudatlan ós hiszékenyek előtt. 

* 

Éhség ellen legjobb óvszer a mások becsületén való rágódás. 

Szapáry már ismer, Csáky még nem ismer: ne hagyd 
magad Slézinger! 

Helyi és megyei hirek. 
— B a l o g h J á n o s , városunk országgyűlési 

képviselőjének a képviselőház pénteki ülésében el-
mondott nagyhatású beszédét mai számunkban egész 
terjedelemben közöljük. Hogy Balogh János szűzbe-
zéde mily nagy hatást tett a házban, mutatja a .Ma-
gyar Hírlap* országgyűlési tudósítása, mely városunk 
képviselőjének felszólalásáról következőleg emlékezik 
meg: „A mai nap egyik érdekes eseménye Balogh 
János szentesi képviselő beszéde. Megdöbbentő színek-
kel festette a csongrádmegyei közigazgatási állapo-
tokat, s az adatok, melyeket felsorolt, még akkor is 
nagy hatást tettek volna, ha egyszerűen fölsorolja, 
de Balogh János valóban meglepte a Házat szónoki 
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erejével, nemes pathoszával. Az uj képviselők közt 
még eddig Balogh János bizonyult a legerősebb szó-
noki tehetségnek s a 48-as párt valóban kitűnő erőt 
nyert benne, éppen mint a másik csongrádmegyei 
képviselőben, Sima Ferencben. Balogh János kész, 
gyakorlott szónok, a ki csak ugy vagdalkozott a 
közbeszólókkal. Beszéde folyamán megemlékezett 
arról a szeretetről is, melylyel a csongrádmegyei 
nép Horváth Gyula iránt viseltetik, mire az ellenzék 
élénken megéljenezte Horvathot.« 

Balogh János után közvetlenül Horváth Gyula 
tartott egy nagyobb szabású beszédet, melyben fel-
hívta a kormányt, hogy : utasitsa a főispánokat arra, 
hogy tisztességes, becsületes adminisztratiót csináljanak 
az országban. 

— L e g ú j a b b . Budapest, april 9. (A 
„Szentesi Lap* tudósítójának távirata.) Sima 
Ferenc, a tápéi kerület országgyűlési képvise-
lője, ma a belügyi kormányzat ellen harmad-
tél óráig tartó nagy hatású beszédet tartott, 
melyet az egész ház általános ügyelemmel 
hallgatott s az összes ellenzéki pártok zajos 
helyeslésekkel kisértek. Sima kegyetlen kriti-
kát tartott Zsilinszky Mihály csongrádmegyei 
szereplése felett és kijelentette, hogy nem 
szűnik meg az ország házában küzdeni addig, 

' mig Zsilinszky ki nem söpörtetik Csongrádvár-
megyéböl. Sima Ferenc akadályozta meg azt, 
hogy a belügyministerium költségvetésének 
általános tárgyalása ma befejeztessék. 

(Lapunk szerkesztőjenek beszedet keddi számunk 
külön melleklete gyanant közöljük.) 

— A Szentes-vidéki takarékpénztár 
f. hó 9-én délelőtt tartotta Garay Imre pénztáros 
sikkasztasa következteben a felügyelő bizottság in-
dítványa folytán egybehívott rendkivüli közgyűlését. 
A felügyelő bizottság jelentéséből kitűnt, hogy Garay 
Imre 8200 frtot sikkasztott es ezt főként a felek ál-
tal kifizetett váltók helyett, hamis váltóknak a tár-
caba csempészése által követte el. A vétkes mani-
pulatió tehát a takarékpénztárnái eddig követett 
rendszer folytán, hogy t. i. az egész valtótárcát a 
pénztárnok kezelte, kideríthető nem volt, mégis Bá-
nyai József igazgató ajánlatot tett a hiánynak saját-
jából fedezésére. — Annál különösebbnek tartjuk, 
hogy a közgyűlés ezen ajanlatot elfogadta; mert a 
nagy többség nem akarta engedni, hogy e sikkasz-
tásért, melyért, ha valaki, ugy bizonyosan nem az 
igazgató felelős, mégis csupa generozitasból, ő szen-
vedjen anyagi kart. Miután azonban egyhangú ha-
tarozat nem volt elérhető, az igazgató ragaszkodott 
tett ajánlatához. — Különösnek tartjuk e dolgot; 
mert a takarékpénztári igazgató végre is nem biz-
tosító társasag, mely a részvényeseket egyfelől oda-
adó működése által fényes osztalékról biztosítja, 
másfelől az intezetet ért károsodásokat sajat zsebé-
ből pótolja. A kereskedelmi törvénynek az igazga-
tósag és felügyelő bizottság kártérítési kötelezettsé-
géről szóló rendelkezése csak azon károkra vonat-
kozhatik, melyeket szándékosság, vagy mulasztás 
altal az intézetnek okoztak, mas felfogas mellett jó-
zan ésszel nem lehet pénzintézetnél ily allast elfog-
lalni. Jelen esetben vagy volt ily mulasztas, akkor 
a kártérítés kötelesség, vagy ha nem volt, araint a 
felügyelő bizottság jelentéséből kitűnik, akkor a köz-
gyűléstől nem volt helyes Banyai ajanlatát elfogadni. 
Egyébiránt a közgyűlés szótöbbséggel elhatározta, 
hogy Garay Imre ellen, artatlan és szerencsétlen 
családja iránti kíméletből, fenyítő feljelentést nem tesz. 

— Vizsgálat a l á v o n t választás . A 
képviselőház I. bíráló bizottsaga Busbach Peter el-
nöklete alatt pénteken d. u. 4 órakor tartott ülésé-
ben tárgyalta a Hock János csongrádi megválasz-
tatása ellen beadott kérvényt. A bizottság szüksé-
gesnek látta a vizsgalat elrendelését arra nézve : 

1. Igaz-e, miként Hegyi plébános a valasztók 
jelentékeny részét megeskette arra, hogy Hockra 
szavazzanak, vagy a szavazástól tartózkodjanak ? 

2. Igaz-e, hogy Hegyi plébános a szószéket s 
hivatalos allasat hasznalta fel vallási izgatásra s ez-
zel a választók befolyasolasara? 

3. Igaz-e, hogy egyesek s tömegek fenyege-
tése befolyásolta — s mennyiben — & valasztás 
eredményét s nevezetesen egyesek cselekményei tar-
tottak-e vissza több jogosult valasztót a szava-
zástól P 

A vizsgálat megejtésére Krajtsík Ferenc dr. 
képviselőt küldte ki a bizottság. 

3. oídai. 
— Uj részvénytársaság Sr ontesen. 

.Kereskedelmi részvénytársaság cím alatt uj rész-
vénytársaság van alakulóban városunkban, melynek 
célja Szentes város és vidéke kiviteli és behozatali 
kereskedelmében részt venni, továbbá részint hely-
beli, részint más vidékről származó termények és 
iparcikkek adásvevese és szállítása, ugyanazoknak 
bizományba vétele és eladása vagy szállítása stb. 
A részvénytársaság 30 év tartamára terveztetik 
50,000 frt alaptőkével, mely 1000 db. 50 frt névér-
tékű részvény jegyzése által szereztetik be. Részvé-
nyeket f. évi május 10-ig lehet jegyezni az ivtartók-
nál, valamint az összes helybeli pénzintézeteknél. 

— A c s o n g r á d m e g y e i k ö r húsvéti mu-
latsága iránt egyre fokozódik a közönség érdeklődése, 
s ma már egyébről sem beszélnek, mint jogászaink 
ezen első nyilvános szerepléséről. A rendezőség erre 
való tekintettel, mindent elkövet, hogy az estély ugy 
műélvezet, mint kedélyesség tekintetében ugy sike-
rüljön, hogy annak emléke sokáig fennmaradjon. 

Nyilttér. 
£ rovatban közlőitekért uern vállal felelősséget a uerkeastő. 

851.—ft. 892. szám. 
Ö felsége a k irá ly nevében! 

a szentesi kir. járásbíróság dr Filó Lajos 
ügyvéd által képviselt Balogh Mária ifj. Ber-
tók Imréné szentesi lakos által, B e r t ó k J á -
n o s szegvári lakos ellen becsületsértés vétsége 
miatt folyamatba tett ftő ügyben a tárgyalás 
befejezte után ekép 

i t é l t : 
Vádlott Bertók János, 32 éves, reform., 

nős, vendéglős, vagyona van, ír, olvas, bün-
tetve nem volt, a btkv. 261. §-ában minő-
sített és ugyanazon §. szerint büntetendő 
becsületsértés vétségében vétkesnek kimondatik, 
— büntetésül a btkv. 91. § a alapján az 1887. 
évi VIII. t. c. 1. § ában jelzett célra fordí-
tandó s 15 nap alatt végrehajtás terhe mel-
lett lefizetendő 5 (öt) forint pénzbüntetésre, 
behajthatlanság esetén a btkv. 53. g a alapján 
1 (egy) napi fogházra Ítéltetik. 

Köteleztetik egyszersmind panaszos ré-
szére 6 frt eljárási költséget 15 nap alatt 
szintén végrehajtás terhe mellett megfizetni. 

Jelen ítélet vádlott költségére a Szentesen 
megjelenő „Szentesi Lap* cimű lapban egész 
terjedelmében, indokaival együtt közzététetni 
rendeltetik. Indokok: 

Vádlott beismerte, hogy panaszos nőt 
szemtelen, aljas, piszkos és jellemtelennek 
nevezte, s miután ezen kifejezések a btkv. 
261. §-ában minősített becsületsértés vétségét 
képezik, vádlottat a becsületsértés vétségében 
vétkesnek kimondani s tekintettel büntetlen 
előéletére s panaszoshozi viszonyára, mint 
enyhítő körülményekre, az ítéletben megbatá-
rozott büntetéssel sújtani s az eljárási sza-
bályok 107. §-a alapján az eljárási költségek 
megtérítésére is kötelezni kellett. 

Az ítélet közzétételének megrendelése a 
btkv. 277. §-án alapszik. 

Szentes, 1892. mártius 24. 
G&ál, s. k. 

kir. jbiró. 

Hogy ezen másolat a szentesi kir. járás* 
bíróság irattárában III. 9 2 . - 8 4 . irattári jel 
alatt őrzött bélyegtelen jogerős Ítélettel minden 
ben megegyez, hivatalosan bizonyítom. 

Szentesen, 1892. april 8. 
V i r á g Ede, 

irattáros. 

E L H A L T A K NÉVSORA. 
Szentesen, 1892. április 2-től április 9-ig. 

Dr Lábos Endréné szül. Kocsis Terézia, 36 éves 
szívszélhűdés. — Vecseri Antal, 25 éves, szívbaj. — Orsós Jó-
zsef, 63 éves, tüdővész. — Vecseri József, 66 éves, vesebaj, — 
Kovács Julié 1 éves, bélhurut. — István Anna, 54 éves, 
tüdőgümökór. — Füsti Molnár Mária, "26 éves, Öngyilkos, kútba 
ugrás által. — Nagy Anna, 64 éves, szívszélhűdés. — Zsoldos 
Lidia, 38 éves, vesebaj. — Áfra Ferenc, 28 éves, ránggörcs. — 
Kiss Antal, 41/s éves, roncsoló toroklob. — Bellér István, 2 
éves, tüdölob. — Kanfi-Dobos János, 77 éves. aggkór. — Kor-
mány János, 14 éves, tüdőlob. — Hajdú Mária, 13 hónapos, 
tüdőhurut. — Szilágyi Eszter, 2i/i éves, tüdőlob. — Vass La-
jos, 8 hónapos, tüdőhurut. — Dáni Imre, 81 éves, végelgyengü-
lés. — Dömsödi Péter, 70 éves, aggkór. — Cinka Anna, 7 
éves, tüdölob. — Buzi Sándor. 75 éves. aggkór. — Dadi S4n-

> dor, 38 éves, mellhártyalob, 



4. oldai. 

Oszkár vendéglőjében 

a tekepá l ya 
ma vasárnap, azaz april 10-én 

nyittatik meg, mely alkalommal kitűnő m nőségű 

FEKETE BAJOR SÖR 
fog kiszolgáltatni. 

Kapható továbbá naponként a közkedveltsegu 
b é c s i v i r s t l i , valamint egyéb ételek és italok 
gyors és pontos kiszolgálás mellett. 

Számos látogatásért esd 

MOSKOVIC OSZKÁR 
vendéglős. 

- A . l e g v m i n ő s é g r ü 

m á r c i u s i s o r 
friss töltésben kapható: 

Bnrián József, 
füszerkereskedésében Szentesen. 

SZENTEM LAP 
44. szám. 

vekerzugi 13 hold földje szabad kézből eladó ; 
— értekezhetni lehet III. t. 118. szám alatt. 

Vince Péter 
I. t. 471. számú házánál két rendbeli lakás 
van Szent-György naptól haszonbérbe kiadó; 
ugyanannak I. t. 118. számú házánál a bolt-
berendezés kedvező feltételek mellett eladó; 
értekezhetni a tulajdonossal I. t. 118. számú 

házánál. 

P A L A € K § Ö R Ö K 
D r é h e r A u t a l kőbányai serfőzdéjéből 

Világos márciusi, swecháti és baksör. 
R j k l á r : 

ifj. Kovács Sándor 
kereskedésében. 

Eladó ház. 1 - 2 

Alulírott I. t. 629. számú kispiaci csere-
pes tetejű háza, kövezett folyosóval, mely áll 
öt szoba, két kouyha, két kamra és két mel 
léképületből, 200 nsz. öl mintakerttel, benne 
400 drb. válogatott lugastőkével, többféle gyü-
mölcs és díszfákkal és díszcserjékkel, — ked-
vező feltételek mellett is eladó. A ház nyitott 
üzletnek is alkalmas. Alkut köthetni a hely-
színén Molnay B á l i n tt&l. 

Nagy-Balog Imre 
ül. t. 222. számú háza szabad kéjből, ked-
vező feltételek mellett eladó; értekezhetni a 

tulajdonossal a fenti szám alatt. 2V2 
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§3 C3 

E?v veg vászon 5 frt! Egy vég kanavász 6 irtl 
Ü z l e t i é r t e s i t é s ! 

Van Szerencsem a n. ó. közönség becses tudomására hozni, miszerint a kis-
piacon saját hazamban levő 

r ő f ö s és d i v a t á r u ü z l e t e m e t 
a mai kor .genyeinek lel jesen megfele lőleg, u ionnan D^rendeztem, különös gondot 
fordítván tavasasi idényre szükségeltető d ivatszövetek és m o s ó k e l m é k r e , 
valamint mindennemű vaszonnemiiek , kanavászok es f es tőkre . 

Egy próbavásárlassal mindenki meggyőződést szerezhet maganak, hogy főtörek-
vésem a n. é. közönség megelégedését kiérdemelni. 

Egyúttal felhívom a közönség figyelmét a legkitűnőbb minőségű s z e g e d i l i s z t -
j e i m r e , raelvok nálam a kővetkező arakon kaphatók: 

0 3 4 5 6 stb. 
15i/s 10 153/4 13 Kr. kilóként. 15 14a/4 14i/i 

K i t ű n ő r é t e s l i s z t : 1 6 I c r . 
Midőn a n. é. kozönsegnek iramain va.o edd gi uizaimaért halas köszönetet 

mondok, ken»m, ho*y azt a jövőhon is fjnutartani es üiletemet nagyrabecsült partfo-
gasába részekeín? kegyeskedjék. Kiváló tisztelettel 

ifj. VAí\GA IMRE. 

c. co 

CO 
ct>> 7T 

8 
S 1 
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Czakó Rozália özv. Borsos Mihályné Q 
Paplanok minden szin és nagysígban. 2 frttól! 

Dóci János 
kispiaci I. t. 359. számú háza eladó; éite-

kezhetui a tulajdonossal ugyanott. 

Takács Sándor szűcs 
elvállal nyári gondozás végett mindennemű 

t é l i ö l t ö n y ö k e t , 
utazó bundákat, muifokat és szőime bélésű 
kabátokat. 

Lakik: I. t. 252. sz. a. Kanász-Nagy 
Antal szabó házában. 

Felhívás egy Szentesen létesítendő 

„Kereskedelmi Részvénytársaság" 
részvényeinek aláírására ! 

Mindazok előtt, kik a magyar alföld s ebben városunk közgazdasági viszonyai 
felől tájékozva vannak, bizonynyal ismeretes, hogy ezen vidék felvirágzásának mily 
nagy akadálya a termelési viszonyoknak egyoldalúsága, melynél fogva a lakosság 
tulnyoino részének tevékenysége majdnem kizárólag a földművelésre, jobban mondva 
annak is jóformán csak egy ágára, a gabonatermelésre szorítkozik. 

Ezen körülmény magában is arra utal, hogy a hiányzó termelési ágakat 
más vidékek terményeinek behozatala által pótoljuk; minek folytán élénk kereskede-
lemnek kellene városunkban kifejlődnie. Azonban az egyes kereskedő, ki leginkább 
csak egy irányban dolgozik, nem tarthatja feladatának, hogy a termelési viszonyok 
egyoldalúsága folytán eloállott számtalan szükségletet minél olcsóbban s a közönségre 
minél kényelmesebben fedezze; mert nem is minden árucikkel való foglalkozás nyújt 
egy kereskedőnek megélhetési módot. 

Ezen körülmények, azt hisszük, eléggé indokolják azon szándékunkat, hogy 
részvénytársaságot alakítsunk, melynek célja, hogy Szentes város és vidéke kiviteli 
és behozatali kereskedelmében részt vegyen, részint helybeli, részint más vidékről 
származó termények és iparcikkek adás-vevése és szállítása, ugyanazok bizományba 
vétele és eladása, vagy szállítása által; hogy továbbá az egyes kereskedő cégeknek 
támogatására, a kereskedelmi tevékenység fejlesztésére, uj szakmák felé fordítására4 

uj fogyasztási piacok és eddig fel nem keresett termelési helyek keresésére töre-
kedjék, és így termelő és fogyasztó közönségünk szükségletét több irányban, nagyobb 
mérvben gondoskodása tárgyává tegye, mint erre egyes kereskedő cég képes és így 
egyrészt varosunk egész közgazdasági életének; de másfelől az egyes kereskedők 
érdekeinek is hatalmas támasza, emeltyűje legyen. 

A tervezett részvénytársaságot, melynek tárgyát a fentiekben jeleztük, 
30 év tartamára óhajtjuk megalakítani 50,000 frt alaptőkével, mely 
ÍOOO darab, 50 frt névértékű részvény jegyzése által volna beszer-
zendő, jogában állván az alakuló közgyűlésnek a részvények túljegyzése esetén eset-
leg nagyobb alaptőkével is megalakulni. 

Midőn tehát ezen részvényeknek 1892. május 10-én lejáró záros 
határidő alatti jegyzésére a t. közönséget ezennel felhívjuk, megjegyezni 
kívánjuk még, hogy az alairáskor, az erre megbízott ivtartó uraknál a jegyzett rész-
vények névértékének 10%-a és részvényenkint 1 frt beiratási díj fizetendő, további 
20% pedig legkésőbb az alakuló közgyűlésig lesz a kereskedelmi törvény 159. §-ának 

| megfelelőleg befizetendő ugy, hogy aki ebbeli kötelezettségét nem teljesítené, a már 
| befizetett összeget elveszti. 

A további befizetések ideje és mérvéről az alapszabályok fognak intézkedni, 
már most kijelentjük azonban, hogy oda fogunk törekedni, miszerint az alaptőke 
legkésőbb 1893. októner áü-ig teljesen befizetendő legyen. 

Az alakuló közgyűlésnek határidejét a jegyzések befejezése után fogjuk 
köztudomásra hozni és az aláírókkal szemben a kereskedelmi törvény 152. §-a értel-
mében szavatosságot vállalunk. 

Részvényt jegyezni lehet alulírottaknál, továbbá az összes helybeli pénz-
intézeteknél. 

Szentesen, 1892. april 9-én. 

Filó Jánosné urnö 
I. t. 189. számú házánál több szoba, konyha, 
cselédszoba esetleg bútorozott hónapos szoba 
van f. évi Szent-György naptól haszonbérbe ki-
adandó. — Ugyanott vetni való tavaszi árpa, 

zab és kukorica van eladó. 4V4 

Kecskeméti Imre. 
Hoffer Adolf. 
Tóth Kálmán. 
Purjesz Henrik. 
Dr. Eeseri Lajos. 

Ónodi Lajos. 
Plesznik Antal. 
Szántlió Lajos. 
Wellisch Vilmos. 
Szénássy Ferenc. 

Neufeld Hermán. 
Szépe Kálmán. 
Tóth Árpád. 
Csúcs Antal. 
Sarkadi-N. Ferenc. 

Sünt«, 1881 Nyomatott Sima Ftrtno gyoruajtójá 




