
XXII. évfolyan\ 1892. 65. szám. Szerda, junius 1, 
Előfizetési árak: 

Egy évre . 
Fél évre . 
Negyed évre , 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

8 i e r k e u t ő i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézvt 
a lap egy oldala ü helyre van beosztva 
Egy aely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Deiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetesek Schönfcld A. könyvkereske-

dődében is felvetetnek 

Bérmsntstlen levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak el. 

H j r i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
/ ^ J Ö I J V p . k • i d • • ét p é • t 0 k « • r « o g e 

r Egyes szám ara 4 kr. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERF.NC, 

•Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohlofeld A. kiayv- ét p i p I r k i r i i l t i l l i é M i , 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Választás után. 
Szentes, 189:2. május 31. 

Lezajlott tehát az alispánválasztás is. A 
pártok teljes erővel és készültséggel mentek 
a küzdelembe. A Stammer—Zsilinszky—Csató-
párt az egész hivatali hatalmat, a lapunk mult 
számában szellőztetett legrutabb korteskedést, 
az Ígéretek és fenyegetések egész özönét vitte 
a harcba; az egyesült ellenzék pedig azon 
meggyőződést, hogy a mult bűneivel szakí-
tani kell és oly embert kell az alispáni székbe 
ültetni, kinek egyénisége garantiát nyújt arra, 
hogy végre megvirradjon alispánsága alatt a 
tisztességes közigazgatás hajnala. 

Hogy minő eszközökkel győzött a Csató -
párt, elég, ha azon cikkre mutatunk, amelynek 
kedvéért külön kiadásban szerkesztették ki 
leibzsurnáljukat és mely cikk üres rágalmak-
nál egyebet nem tartalmaz. Azt merik ezen 
cikkben állítani a Csató-pártiak, hogy'a Fekete 
Márton és Sima Ferenc vezérlete alatt álló 
pártok közt létrejött egyezség politikai erkölcs-
telenség. 

Hát erkölcstelenség az, ha eddigi becsü-
letes ellenfelek szövetkeznek a közjó érdeké» 
ben? Paktumról beszélnek, melynek egyik, 
vagy másik fél adja meg az árát! ? 

Mi beismerjük, hogy Fekete Márton és 
pártja és az eddigi ellenzék között paktum 
létezik; de ennek a paktumnak csak egy 
tárgya, csak egy ára van és ez a tisztességes 
közigazgatás. 

Ezt az ígéretet tette nekünk dr. Cicatricis 
Lajos és ezért támogatta őt pártunk törekvé-
sében. És amíg a most már megválasztott 
vármegyei főjegyző megmarad ezen ígérete és 
programmja mellett, amiben nincs okunk kétel-
kedni, pártunk őt tovább is támogatni fogja 
közéleti pályáján. 

Hogy az alispáni állásnál az egyesült 
ellenzék kisebbségben maradt, annak egyedüli 
oka a tisztességtelen korteskedés és 30 me-
gyei és községi tisztviselő befolyásolt szava-
zata volt. De az a 3 szótöbbség, mely dr. 
Csatót az alispáni székbe ültette, oly drágán 
szerzett diadal, melynél a tisztességes bukást 
többre becsüljük. 

Hogy mennyire gyűlölt a Stammer— 
Zsilinszky uralom a vármegyében, azt fénye-
sen igazolta a főjegyző választás, melyuél dr. 
C i c a t r i c i s majdnem kétszerannyi szavazatot 
kapott, mint dr. Kelemen Béla, a főispán pro* 
tegált sógora. 

A főjegyzői állásra pártunk tagjai dr. 
Filó Tihamért jelölték, azonban ő önként 
vonult vissza a küzdtérről, oly célból, hogy 
alkalmat adjou az alispán-választásra egyesült 
pártoknak arra, hogy a főjegyzői állás betöl-

tésénél is egyértelmüieg adhassák szavazatu-
kat. Dr. Filó Tihamér magatartása minden-
esetre nagyban hozzájárult a mai nap dia-
dalához. 

A vármegyére a mai nappal egy uj kor-
szak virradt, melynek biztosítékait mi nem 
Csató alispán nagyhangú ígérgetéseiben, ha-
nem abban találjuk, hogy vármegyénk jobb-
jai becsületes munkára, szigorú ellenőrzésre 
szövetkezve; programmui tűzték ki a vár 
megye és községei kormányzatának epurá-
lását és egy becsületes közigazgatási korszak-
nak egyesült erővel leendő megteremtését. 

Ha dr. Csató Zsigmond megtagadja 
elődjét és m e s t e r é t : ő véle, ha nem: 
nélküle. 

Mi a megtörtént választás után az uj 
alispánnal szemben állást még nem fogla-
lunk ; magunktartása egyedül az ő viselke-
désétől függ. 

Pyrrhusi győzelem. 
Tisztelt szerkesztő ur! 

Engedje meg, hogy a mai alispáni válasz-
tásról elmondjam nézetemet. 

A Stammert támogató megyei párt is 
elmondhatja: »Még egy ilyen győzelem és 
végünk van." Szándékosan mondom, hogy 
Stammert támogató párt; mert az eddigi előz-
mények után arról győződtem meg, hogy 
Stammer és dr. Csató alispán egy uton jár-
nak s az alispán-választás dacára sem remél-
hetjük közállapotaink jobbra fordulását. 

Milyen erőfeszítés! Minő ígéretek utján 
lett az a 3 főnyi szótöbbség kieszközölve, 
melynek dr. Csató alispánsága köszönhető! 

Igazán röstel az ember róla beszélni, hogy 
egy alispán-jelölt érdekében már röpiratokat 
is kell osztogatni, hogy meg kell ütni a /ize-
tett sajtóban a nagy dobot s gyalázni és 
ócsárolni a közigazgatás tisztasága és a Stam-
mer-féle irányzat megszüntetése érdekében 
tömörült ellenzéki pártot. 

Hát oda jutottak már a közállapotok 
Csongrádmegyében, hogy a megye közönsége 
nem képes egyetlen einber befolyása alól 
emancipálni magát í 

Hát még mindig kisért az a hazajáró 
lélek s rémítgeti a félénkebb embereket az a 
közéleti kisértet, melynek Stammer Sándor 
a neve? 

Hát nem látja be a megye közönsége, 
hogy azok a fértiak, kik eddig a megyei párt 
élén állottak, semmi egyébért másért, mint a 
közigazgatás tisztaságáért és jó voltáé, t szö-
vetkeztek az ellenzékkel) 

Hát várnak ezek az emberek a kerek 
föld hátán valamit a vármegyétől f Kell azok-
nak hivatal, vagy kitüntetés? 

Igazán orcapirulással kell olvasni min-
den tisztességes embernek a vármegye hiva-
talos lapjában közzétett kortes vezércikket, 
mely az ellenpártot felekezeti gyűlölséggel 

vádolja. Ez a párt akarná a felekezeti gyű-
lölséget, mely kebelében minden hitfelekezet-
ből való tisztességes embert egyesit!? Ugyan 
ugyan, van-e a megyében komolyan gondol-
kodó ember, aki ezt elhiszi? 

Meg vagyok győződve, hogy nincs. De 
éppen azért, mert ily képtelen vádak és gya-
núsítások segélyével érte el dr. Csató az 
alispáni széket, s hallgatag jóváhagyásával 
hozzájárult ezen vádakhoz, sőt azokat helye-
selte is ; merem állítani, hogy Stammer Sán-
dor és az ő hűséges fegyvertársa, dr. Csató 
Zsigmond, kijátszotta utolsó tromfját is. 

Mint a szorongatott vezér a csatában, 
egymásután küldi a tűzbe a segédcsapato-
kat : az utolsó tartalékot is ugy küldte a Stam-
mer—Mátéü—Csató párt utolsó fegyverhordo-
zóját is a kétes kimenetelű harcba, s mikor 
már elfogyott az utolsó ember, az utolsó 
komoly érv, akkor elküldte a tűzbe a leg-
utolsót : a közéleti tisztességet. 

A harc meg lett nyerve, de a közéleti 
tisztesség elveszett. 

Csató Zsigmond győzött 3 szavazattal, 
de a Szentes és Vidéke utján elvesztette a 
legfőbbet, elvesztette az ellenfelek között is 
fennállni szokott tiszteletet és becsülést, a 
melyet nagyon nehezen, vagy pláne soha sem 
lehet visszanyerni. 

Ezért mondom én a Csató-párt győzel-
mére nézve, hogy »Pyrrhusi győzelem!* 

Az egyesült ellenzék pedig erősen áll, 
mint a szikla, s az a 3 szavazat, mely az 
alispáni széket a megyei párt jelöltjének adta 
oda, csak erőt és kitartást ad az ellenzéknek 
a közigazgatás érdekében folytatandó küzde-
lemre, s reményt, sőt biztos tudatot a jövőre 
nézve, hogy a megyei pártnak ez volt az 
utolso győzelme. 

Egy megyei képviselő. 

Vármegyei közgyűlésből. 
Szentes, lbtfá. mujus 31. 

— Első nap. — 
Csongrádvármegye közönsége ma kezdte 

meg rendes évnegyedes közgyűlését a megye-
bizottsági tagok szokatlanul nagyszámú rész-
vétele mellett. A megyebizottsági tagok érdek-
lődését első sorban az alispáni és főjegyzői 
állások betöltése tartotta lekötve és erre való 
tekintettel lettek a hivatalos vármegyei párt 
által az összes befolyásolható szavazatok a 
vidékről berendelve. De a túlfeszített hivatalos 
pressió és csúfos korteskedés dacára, csak 
félgyőzelmet tudott a pákulíctábor kivívni, sőt 
mondhatjuk, hogy a választás lefolyása egye-
nesen az ellenzék diadalát jelenti. Az alispáni 
állásra való szavazásnál dr. Cicatricis Lajos 
pártja mindvégig többségben volt; csupán 
a megyei tisztikar leszavazása billentette 3 
szavazattal a mérleget Csató előnyére. A fő-
jegyzői állásra pedig dr. Cicatricis Lajos 
majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, 
mint dr. Kelemen Béla, a hivatalos jelölt, 
kinek megválasztatását a pákulic-párt bizo-
nyosra vette, annál is inkább; mert Kelemen 
Béla, a főispán sógora lévén, az ő jelölésével 
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ajfőispán egyéni tekintélye is latba vonatott. 
Dr. Kelemen Béla elejtése különben az alis-
páni^választás alkalmával kifejtett óriási küz-
delem után előre látható volt. 
^¿¿Ez alispán-választás különben formailag 
isjrifogás alá esik ; mert a szavazatok össze-
számlálására bizottság nem lett kirendelve 
és„mert többen vannak, kik azt állítják, bogy 
szavazatuk Csató Zsigmond javára lett irva, 
holott ők Cicatricis Lajosra szavaztak. Ugy 
halljuk, hogy a választás ilyetén lefolyása és 
a választási eredmény meghamisítása ellen 
óvás, illetve felebbezés lesz beadva. 

A gyűlés lefolyása egyébiránt a követ-
kező volt: 

Kevéssel tíz óra után jelent meg a közgyűlési 
terembea Zsilinszky Mihály főispán és a gyűlést 
megnyitván, Baross Gábor és Klapka György emlé-
keuek jegyzőkönyvbe iktatasat indítványozta, mit a 
közgyűlés egyhangú helyesléssel fogadott. 

A napirend első tárgyát képező alispáni évne-
gyedes jelentés tudomásul vétetett és e tárgygyal 
kapcsolatban kimondatott, bogy a rendelkezésre alló 
akpból 1. Ferenc József király arcképe a vármegye 
nagy terme részere le fog festetni. A király koroná-
zási jubileumán a varmegye közönsége is képvisel-
tetni ki van van magat, az e célra alakított 1 ± tagu küldött-
ségbe a főispán vezetése mellett, a törvényhatóság or-
szágos képviselői is bevalasztattak. 

Következett a napirend legérdekesebb targya, 
az alispani es esetleg főjegyzői allasoknak választás 
utján való betöltése. A törvény kandidalo bizottság 
alakitasat rendelvén el, ebbe a közgyűlés Fekete 
Marton, Sima Ferenc és Szeder János megyebizott-
sagi tagokat valasztotta meg, a főispán pedig Kiss 
Zsigmond, Kazaly Imre és Kristó-Nagy Istvánt 
nevezte ki. 

Rövid tanácskozás utan, miután csak két pá-
lyázó volt, a kandidaló bizottság kihirdette hataro-
zatat: dr. Csató Zsigmond és dr. Cicatricis Lajost 
jelölte. A nevszerinti szavazas eredménye a követ-
kező volt: 

Dr. Cicatricis Lajosra szavaztak: 
Abaüi Zsigmond, Burg Dénes, Banyai József, 

Bartuc János, dr. Bojnicer Antal, Cseh-Pal László, 
Eder János, Faragó Albert, Fekete Marton, Grüner 
Géza, Gyulai Sándor, Greskovics Pal, Holcer Adolf, 
Hejja Lajos, Herke Ferenc, Hegyi Antal, Ivánkovics 
Imre, Jurenak Bela, Kovács János, Katai-Pal János, 
Komjáthy Mór, Kalman István, Kohn József, Kal-
man-N. Imre, Krpalek Lajos, Kertesz Mór, Laszlóü 
Laszlo, Mészáros Miklós, Mészáros István, Mezey Pal, 
Mate Imre, MaroUii István, Novak József, Nagy Imre, 
Pataki József, Pásztor János, Pap Ödön, Pintér And-
rás, Piti Peter, Reti Ernő, Rác András, heti Ferenc, 
Rabi Ferenc, Soos Ferenc, Soos Sándor, Sólya Gyu-
la, Szantho Dániel, Szaniho Lajo*, Szabó Imre, 
Szabó Sándor, Szluha Imre, Sima Ferenc, Sváb 
Gyula, Szeder János, Szűrszabo-Nagy Imre, Szeder 
Imre, Sarkadi-Nagy Ferenc, iíj. Tekulics János, Tari 
Endre, id. Temesvary Antal, Tóth Kalman, üdvardi 
Sándor, Újhelyi Nándor, Wittich Sándor, Wimmer 
Karoly, id. Varady Lajos, iíj. Varady Lajos, Win-
disch János, Bálint József, Bálint János, ár. Ecseri 
Lajos, Kalman Mihály, dr. Ulár István, Sarkadi-
Nagy Mihály — összesen 74-en. 

Dr. Csató Zsigmondra szavaztak: 
Aradi Kalman, Burián Lajos, tíerkec Ferenc, 

Cekus Andor, Cekus Ferenc, Csemegi Antal, Cukor 
Emil, Csúcs János, Csúcs Antal, Cukkermann Karoly, 
Dósa Bela, Fehér Antal, Gombos József, Hoffer 
Antal, Hódi János, Horváth János, Horváth Sándor, 
Ulés Jenő, Józsa György, id. Jernei Mihály, Kristó-
Nagy Imre, Kristó-Nagy István, Korbuly Béla, Ka-
lapis János, Kazaly Imre, Kiss Zsigmond, Keller 
Lajos, Lázár István, dr. Máteti Ferenc, id. Matéü 
Ferenc, Maasburg Sándor, Mezei Mor, Piroska István 
dr. Pollák Sándor, Polgár János, Rác László, dr. 
Reis Soma, Rác Ferenc, Széli Antal, Szob.-Szabó 
Balint, Szépe Károly, id. Sarkadi-Nagy Antal, Stam-
mer Sándor, Szobotka Fülöp, Soós Pál, Szvoboda 
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Ferenc, Sárdi Mihály, Szobodka Gusztáv, Sulc Lajos, 
ifj. Sarkadi-Nagy Antal, Slézinger Károly, ifj. Temes-
vári Antal, Tajthy Ferenc, Tajthy Kálmán, Varjasi 
István, Varga Imre, Varga Károly, ifj. Vecseri János, 
Zolnay Károly, Zádori Mátyás, Zsarkó Ferenc, Má-
téfi Kálmán, dr. Sulc Lajos, Albertényi Antal, Hódi 
Pál, Ónodi Géza, dr. Lakos Imre, dr. Bartha Kál-
mán, Zolnai Kálmán, Pázmány Dániel, dr. Kelemen 
Béla, Vidovich Antal, dr. Tasnádi Antal, Sebők Kál-
mán, Babós Sándor, Ónodi Lajos, tehát összesen 
77 képviselő. 

Ekép óriási erőfeszítés után, dr. Csató Zsig-
mond lett alispánnak megválasztva. — Ézután a 
megválasztottért Kiss Zsigmond elnöklete alatt egy 
küldöttség ment, ki a teremben megjelenvén, a hiva-
talos esküt letette, s megköszönvén a megye közön-
ségének iranyában tanúsított bizalmát, igérte, hogy 
a megye érdekében mindent meg fog tenni, s az any-
nyira óhajtott békét és egyetértést helyreállítani. 

Ezután a főjegyző valasztasra került a sor. A 
kandidaló bízottság, miután dr. Fíló Tihamér idő-
kőzileg visszalépett, dr. Cicatricis Lajost és dr. Ke-
lemen Bélát jelölte a főjegyzői állásra. Megejtetvén 
a névszerinti szavazás, dr. Cicatricis Lajosra szava-
szavazott 85, dr. Kelemen Bélara pedig 54 képviselő. 
Ekként 31 szótöbbséggel dr. Cicatricis Lajos lett 
Csongrádvármegye főjegyzőjévé megválasztva. 

Az uj főjegyző letévén a hivatali esküt, szép 
és magvas beszédet mondott, mely alispáni pro-
gramm-beszédnek is beillett volna. Hisszük és remél-
jük, hogy az elmondott szó nem puszta ígéret lesz, 
hanem egy férfinak komoly szava, mely beváltatván, 
alapjat fogja képezni a megyei közigazgatas jövendő 
reformjának. 

Fontos tárgya volt még a közgyűlésnek Szen-
tes város költségvetési ügye. Mint olvasóink tudják, 
Szentes város képviselő testülete az erőszakkal nya-
kára ültetett Tasnádi Antal polgármester iránti bi-
zalmatlansága jeléül, a költségvetés megszavazását 
ismételten megtagadta. Az állandó választmány ha-
tározati javaslata akként szólott, hogy adassék vissza 
a költségvetés még egyszer a városi közgyűlésnek, 
azon határozott felhívással, hogy ha azt meg nem 
szavazná, a megye fogja részére hivatalból megál-
lapítani. 

Éz ellen felszólalt Fekete Márton bizottsági tag, 
majd Sima Ferenc képviselő, aki a kővetkező hatá-
rozati javaslatot nyújtotta b e : 

„A törvényhatóság nem hagyja jóvá Szentes 
városának azon határozatát, mely szerint a költség-
vetés tárgyalásába nem ment bele és ez által azon 
helyzetnek tette ki a várost, hogy az immár közel 
félév óta költségvetés nélkül kormányoztatik. Ameny-
nyiben azonban a városi képviselő testület egyene-
sen a polgármester személye iránti bizalmatlanság-
ból tagadja meg a költségvetés elfogadását, annál-
fogva felhivatik Szentes varos polgármestere, hogy 
igyekezzék Szentes város képviselő testülete többsé-
gének bizalmát megnyerni és ezáltal a költségvetés 
elfogadását keresztülvinni; mert az tarthatatlan hely-
zet, hogy egy városi képviselő testület többsége egye-
nesen a polgármester személye iránti bizalmatlan-
ságból tagadja meg a költségvetés elfogadását s igy 
ezen bizalmatlanságból teszi ki a várost a költség-
vetés korlátain kivül bizonytalan kormányzatnak. 
Erre annyival is inkább felhívja a törvényhatóság a 
polgármestert; mert a vezető tisztviselő személye 
iránti bizalmatlanságot igyekeznék ek nyésztetni s 
mert másként egy polgármesternek a város élén 
eksistálni nem lehet." 

Fekete Márton hozzájárul részben a javaslat-
hoz; de nem pártolja az indítvány azon részét, 
hogy a polgármester ilyen, vagy olyan irányban uta-
sittassek a megye közönsége által. A polgármester-
nek ezt utasitas nélkül is be kell latnia, s ha látja, 
hogy a közgyűlés nagy többsége bizalmatlansággal 
viseltetik iránta, az ebből folyó konsekventiákat 
úgyis kénytelen lesz magára nézve levonni. 

Ez utóbbi módosításhoz az alispán is hozzájá-
rulván, Sima Ferenc haiározati javaslata a közgyű-
lés által egyhangúlag elfogadtatott. 

65. szám. 

Ezzel a közgyűlés első napja véget érvén, a 
többi tárgyak a mai napon délelőtt 9 órakor tar-
tandó folytatólagos közgyűlésen fognak elintéztetni. 

— V a r j a s i s z a v a z a t a . Ott láttuk a teg-
napi alispánválasztó közgyűlésen Varjasi István volt 
horgosi jegyzőt is, aki egy idegen vármegyéből jött 
Szentesre, hogy az alispánválasztásnál szavazatát 
érvényesítse. — Méltán csodálkozott rajta mindenki, 
hogy az ex-jegyző ur nyugalmas otthonát feláldozva, 
ennyire eltörette magát; mi azonban, akik sok do-
lognak tudjuk a nyitját, már nem csodálkozunk 
semmin, a legkevésbé pedig a Varjasi U^WIUIM^ 
désén; mert ennek az urnák a f e g y e l n j ^ ^ J e i l ^ e n 
dr. Csató alispánhoz van vizsgálat éw *Tálemónyezós , 
iránt kiadva, s nem csalódunk, ha a fáradozás okát 
abban véljük feltalálni, hátha az ő szavazata is 
hozzájárul ahoz, hogy fegyelmi ügyében az alispáni 
vélemény a pákulicokra nézve szokott szelídséggel 
lesz meghozva. De éppen azért; mert ezt tudjuk, 
lesz gondunk a Varjasi-féle fegyelmi ügyre. 

— Lapunk legközelebbi ssáma szombaton dél-
után jog megjelenni. 

Nyilatkozat. 
A megyei alispánválasztas alkalmából azon al-

jas kortesfogáshoz is nyúlt néhány pártember, hogy 
azt hiresztelte, miszerint a vezetésem alatti szentes-
videki takarekpenztarnal több oly adósoknak, kikről 
tudva volt, hogy a Csató-parthoz tartoznak, — köl-
csöneik felmondattak. 

Tudva azt, hogy a pártoskodás sokszor mily 
ocsmány fegyvereket szokott adni azok kezébe, kik 
a tisztesség fogalmával nincsenek egészen tisztában, 
— s tudva azt, hogy ilyen fegyverek az alispánva-
lasztást előzőleg is bőviben használtattak, — ha a 
fenti rágalom kizarólag személyemet érintené, egy-
szerűen megvetéssel fogadnam; de miután az inté-
zet jó hírnevével is kapcsolatban all, intézetem ér-
dekében kijelentem, hogy aljas rágalmazó a fenti 
hir kolportalója mindaddig, mig csak egyetlen egy 
esetet is felmutatni nem tud, amelyben a szentes-
vidéki takarékpénztárnál két év alatt a kölcsön bár-
kinek is felmondatott volna. 

Szentes, 1891 május 31. 

Bányai József\ 
a szentes-vidéki takarékpénztár 

igazgatója. 

Gőzhajózás. 
ázemelyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged ós Szolnok között. 

— Érvényes 189á. évi martius 15-től. — 

Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-
teken délután 3 órakor. Ejjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
orakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 órakor. 

Lefelé; 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

özv. Szrenkányi Lajosné 

berekháti földje fele terméssel, továbbá I. t. 
258. számú háza eladó. 

1 — 2 

Iratos, 1891« Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtójáu. 



1 oldal. 

ajfőispán egyéni tekintélye is latba vonatott. 
Dr. Kelemen Béla elejtése különben az alis-
pánig választás alkalmával kifejtett óriási küz-
delem után előre látható volt. 
^¿^Ez alispán-választás különben formailag 
is^kifogás alá esik ; mert a szavazatok össze-
számlálására bizottság nem lett kirendelve 
és„mert többen vannak, kik azt állítják, hogy 
szavazatuk Csató Zsigmond javára lett irva, 
holott ők Cicatricis Lajosra szavaztak. Ugy 
halljuk, hogy a választás ilyetén lefolyása és 
a választási eredmény meghamisítása ellen 
óvás9 illetve felebbezés lesz beadva. 

A gyűlés lefolyása egyébiránt a követ-
kező volt: 

Kevéssel tíz óra után jelent meg a közgyűlési 
teremben Zsilinszky Mihály főispán és a gyűlést 
megnyitván, Baross Gábor és Klapka György emlé-
kenek jegyzőkönyvbe iktatasat indítványozta, mit a 
közgyűlés egyhangú helyesléssel íogadott. 

A napirend első tárgyát képező alispáni évne-
gyedes jelentés tudomásul vétetett és e tárgygyal 
kapcsolatban kimondatott, hogy a rendelkezésre alló 
alapból L Ferenc József király arckepe a vármegye 
nagy terme reszere le fog festetni. A király koroná-
zási jubileumán a varmegye közönsége is képvisel-
tetni ki van van magat, az e célra alakított lá tagu küldött-
ségbe a főispán vezetése mellett, a törvényhatóság or-
szágos képviselői is bevalasztattak. 

Következett a napirend legérdekesebb targya, 
az alispani es esetleg főjegyzői allasoknak választas 
utján való betöltése. A törvény kandidalo bizottság 
alakitasat rendelven el, ebbe a közgyűlés Fekete 
Marton, Sima Ferenc és Szeder János megyebizott-
sagi tagokat valasztotta meg, a főispán pedig Kiss 
Zsigmond, Kazaly Imre és Knstó-Nagy Istvánt 
nevezte ki. 

Rövid tanácskozás utan, miután csak két pá-
lyázó volt, a kandidaló bizottság kihirdette hataro-
zatat: dr. Csató Zsigmond és dr. Cicatricis Lajost 
jelölte. A nevszerinti szavazas eredménye a követ-
kező volt: 

Dr. Cicatricis Lajosra szavaztak: 
Abaüi Zsigmond, Burg Dénes, Banyai József, 

Bartuc János, dr. Bojnicer Antal, Cseh-Pal László, 
Eder János, Faragó Albert, Fekete Marton, Grüner 
Géza, Gyulai Sándor, Greskovics Pal, Holcer Adolf, 
Hejja Lajos, Herke Ferenc, Hegyi Antal, Ivánkovics 
Imre, Jurenak Bela, Kovács János, Katai-Pal János, 
Komjáthy Mór, Kalman István, Kohn József, Kul-
man-N. Imre, KrpaLk Lajos, Kertesz Mor, Laszlófí 
László, Mészáros Miklós, Mészáros István, Mezey Pal, 
Maié Imre, Marothi István, Novak József, Nagy Imre, 
Pataki József, Pásztor János, Pap Ödön, Pintér And-
rás, Piti Peter, Heti Ernő, Kac András, Heti Ferenc, 
Habi Ferenc, Soos Ferenc, Soos Sándor, Sólya Gyu-
la, Szantho Dániel, Szantho LajOa, Szabó Imre, 
Szánó Sándor, Szluha Imre, Sima Ferenc, Sváb 
Gyula, Szeder János, Szűrszabo-Nagy Imre, Szeder 
Imre, Sarkadi-Nagy Ferenc, ifj. Tekuiics János, Tari 
Endre, id. Temesvary Antal, Tóth Kalman, üdvardi 
Sándor, Újhelyi Nándor, Wittich Sándor, Wimmer 
Karoly, id. Varady Lajos, ifj. Varady Lajos, Win-
disch János, Bálint József, Bálint János, dr. Ecseri 
Lajos, Kalman Mihály, dr. Ulár István, Sarkadí-
Nagy Mihály — összesen 74-en. 

Dr. Csató Zsigmondra szavaztak: 
Aradi Kalman, Burián Lajos, Berkec Ferenc, 

Cekus Andor, Cekus Ferenc, Csemegi Antal, Cukor 
Emil, Csúcs János, Csúcs Antal, Cukkermann Karoly, 
Dósa Bela, Fehér Antal, Gombos József, Hoffer 
Antal, Hódi János, Horváth János, Horváth Sándor, 
Illés Jenő, Józsa György, id. Jernei Mihály, Kristó-
Nagy Imre, Kristó-Nagy István, Korbuly Béla, Ka-
lapis János, Kazaly Imre, Kiss Zsigmond, Keller 
Lajos, Lázár István, dr. Máteti Ferenc, id. Matéfi 
Ferenc, Maasburg Sándor, Mezei Mor, Piroska István 
dr. Pollák Sándor, Polgár János, Rác László, dr. 
Reis Soma, Rác Ferenc, Széli Antal, Szob.-Szabó 
Balint, Szépe Károly, id. Sarkadi-Nagy Antal, Stam 
mer Sándor, Szobotka Fülöp, Soós Pál, Szvoboda 
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Ferenc, Sárdi Mihály. Szobodka Gusztáv, Sulc Lajos, 
ifj. Sarkadi-Nagy Antal, Slézinger Károly, ifj. Temes-
vári Antal, Tajthy Ferenc, Tajthy Kálmán, Varjasi 
István, Varga Imre, Varga Károly, ifj. Vecseri János, 
Zolnay Károly, Zádori Mátyás, Zsarkó Ferenc, Ma-
téfi Kálmán, dr. Sulc Lajos, Albertényi Antal, Hódi 
Pál, Ónodi Géza, dr. Lakó» Imre, dr. Bartha Kál-
mán, Zolnai Kálmán, Pázmány Dániel, dr. Kelemen 
Béla, Vidovich Antal, dr. Tasnádi Antal, Sebők Kál-
mán, Babós Sándor, Ónodi Lajos, tehát összesen 
77 képviselő. 

Ekép óriási erőfeszítés után, dr. Csató Zsig-
mond lett alispánnak megválasztva. — Ézután a 
megválasztottért Kiss Zsigmond elnöklete alatt egy 
küldöttség ment, ki a teremben megjelenvén, a hiva-
talos esküt letette, s megköszönvén a megye közön-
ségének iranyában tanusitott bizalmát, igérte, hogy 
a megye érdekében mindent meg fog tenni, s az any-
nyira óhajtott békét és egyetértést helyreállítani. 

Ezután a főjegyző valasztasra került a sor. A 
kandidaló bizottság, miután dr. Fíló Tihamér idő-
közileg visszalépett, dr. Cicatricis Lajost és dr. Ke-
lemen Bélát jelölte a főjegyzői állásra. Megejtetvén 
a névszerinti szavazás, dr. Cicatricis Lajosra szava-
szavazott 85, dr. Kelemen Bélára pedig 54 képviselő. 
Ekként 31 szótöbbséggel dr. Cicatricis Lajos lett 
Csongrádvármegye főjegyzőjévé megválasztva. 

Az uj főjegyző letévén a hivatali esküt, szép 
és magvas beszédet mondott, mely alispáni pro-
gramm-beszédnek is beillett volna. Hisszük és remél-
jük, hogy az elmondott szó nem puszta igéret lesz, 
hanem egy férfinak komoly szava, mely beváltatván, 
alapját fogja képezni a megyei közigazgatás jövendő 
reformjának. 

Fontos tárgya volt még a közgyűlésnek Szen-
tes város költségvetési ügye. Mint olvasóink tudják, 
Szentes város képviselő testülete az erőszakkal nya-
kára ültetett Tasnádi Antal polgármester iránti bi-
zalmatlansága jeléül, a költségvetés megszavazását 
ismételten megtagadta. Az állandó választmány ha-
tározati javaslata akként szólott, hogy adassék vissza 
a költségvetés még egyszer a városi közgyűlésnek, 
azon határozott felhívással, hogy ha azt meg nem 
szavazná, a megye fogja részére hivatalból megál-
lapítani. 

Éz ellen felszólalt Fekete Márton bizottsági tag, 
majd Sima Ferenc képviselő, aki a következő hatá-
rozati javaslatot nyújtotta be : 

„A törvényhatóság nem hagyja jóvá Szentes 
városának azon határozatát, mely szerint a költség-
vetés tárgyalasába nem ment bele és ez által azon 
helyzetnek tette ki a várost, hogy az immár közel 
félév óta költségvetés nélkül kormányoztatik. Ameny-
nyiben azonban a városi képviselő testület egyene-
sen a polgármester személye iránti bizalmatlanság-
ból tagadja meg a költségvetés elfogadását, annál-
fogva felhivatik Szentes varos polgármestere, hogy 
igyekezzék Szentes város képviselő testülete többsé-
gének bizalmát megnyerni és ezáltal a költségvetés 
elfogadását keresztülvinni; mert az tarthatatlan hely-
zet, hogy egy városi képviselő testület többsége egye-
nesen a polgármester személye iránti bizalmatlan-
ságból tagadja meg a költségvetés elfogadását s igy 
ezen bizalmatlanságból teszi ki a várost a költség-
vetés korlatain kívül bizonytalan kormányzatnak. 
Erre annyival is inkább felhívja a törvényhatóság a 
polgármestert; mert a vezető tisztviselő személye 
iránti bizalmatlanságot igyekeznék elf nyésztetni s 
mert másként egy polgármesternek a város élén 
eksistalni nem lehet." 

Fekete Márton hozzájárul részben a javaslat-
hoz; de nem pártolja az indítvány azon részét, 
hogy a polgármester ilyen, vagy olyan irányban uta-
sittassek a megye közönségé altal. A polgármester-
nek ezt utasitas nélkül is be kell latnia, s ha látja, 
hogy a közgyűlés nagy többsége bizalmatlansággal 
viseltetik iránta, az ebből folyó konsekventiákat 
úgyis kénytelen lesz magára nézve levonni. 

Ez utóbbi módosításhoz az alispán is hozzájá-
rulván, Sima Ferenc határozati javaslata a közgyű-
lés által egyhangúlag elfogadtatott. 

65. szám. 

Ezzel a közgyűlés első napja véget érvén, a 
többi tárgyak a mai napon délelőtt 9 órakor tar-
tandó folytatólagos közgyűlésen fognak elintéztetni. 

— V a r j a s i « a a v a z a t a . Ott láttuk a teg-
napi alispánválasztó közgyűlésen Varjasi István volt 
horgosi jegyzőt is, aki egy idegen vármegyéből jött 
Szentesre, hogy az alispánválasztásnál szavazatát 
érvényesítse. — Méltán csodálkozott rajta mindenki, 
hogy az ex-jegyző ur nyugalmas otthonát feláldozva, 
ennyire eltörette magát; mi azonban, akik sok do-
lognak tudjuk a nyitját, már nem csodálkozunk 
semmin, a legkevésbé pedig a Varjasi J ^ ® l u k ^ 
désén; mert ennek az urnák a fegyelipfiígjte¿Í$en 
dr. Csató alispanhoz van vizsgálat és/ *áfleményezés 
iránt kiadva, s nem csalódunk, ha a fáradozás okát 
abban véljük feltalálni, hátha az ő szavazata is 
hozzájárul ahoz, hogy fegyelmi ügyében az alispáni 
vélemény a pákulicokra nézve szokott szelidséggel 
lesz meghozva. De éppen azért; mert ezt tudjuk, 
lesz gondunk a Varjasi-féle fegyelmi ügyre. 

— Lapunk legközelebbi száma szombaton dél-
után jog megjelenni. 

Nyilatkozat. 
A megyei alispánválasztas alkalmából azon al-

jas kortesfogáshoz is nyúlt néhány pártember, hogy 
azt híresztelte, miszerint a vezetésem alatti szentes-
videki takarekpenztárnal több oly adósoknak, kikről 
tudva volt, hogy a Csató-parthoz tartoznak, — köl-
csöneik felmondattak. 

Tudva azt, hogy a pártoskodás sokszor mily 
ocsmány fegyvereket szokott adni azok kezébe, kik 
a tisztesség fogalmával nincsenek egészen tisztában, 
— s tudva azt, hogy ilyen fegyverek az alispánva-
lasztást előzőleg is bőviben használtattak, — ha a 
fenti rágalom kizarólag személyemet érintené, egy-
szerűen megvetéssel fogadnam; de miután az inté-
zet jó hírnevével is kapcsolatban all, intézetem ér-
dekében kijelentem, hogy aljas rágalmazó a fenti 
hir kolportalója mindaddig, mig csak egyetlen egy 
esetet is felmutatni nem tud, amelyben a szentes-
vidéki takarékpénztárnál két év alatt a kölcsön bár-
kinek is felmondatott volna. 

Szentes, 1892. május 31. 
Bányai József\ 

a szentes-vidéki takarékpénztár 
igazgatója. 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 189á. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-
teken délután 3 órakor. Ejjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 órakor. 

Lefelé; 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

özv. Szrenkányi Lajosné 

berekháti földje fele terméssel, továbbá I. t. 
258. számú háza eladó. 

1 — 2 

Izantes, 1892. Nyomatott Sima Ferenc gyorsaajtójáa. 




