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Előfizetési árak: 
Egy evre . 
Fél évre . 
Negyed evre 

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

8 i e r k e i i t ő i é g : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részéi illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala t i helyre van beosztva 
Egy aely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

Deiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schánfeld A. könyvkereső 

¿eseben is [elvétetnek 

Bermeutetlen levelek csak ismert kezek 
lői fogadtatnak el. 

N y ü t t é r - b s B 

minden egyes sor közlése 30 kr 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i á r i i p . k i ^ n és p é a t s k s s r s i o e i . 

Egyes «4m ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadé-tnlafdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SehfefeM H kUyv- és papIrksrssksSésélsa. 

Ugyanitt egyet számok is kaphatók. 

Csak türelem . . . 
Az ember nem gondolhat pirulás, sőt 

mondhatjuk felháborodás nélkül azon undort 
keltő kormányzati rendszerre, mely ma visz-
szaéléseivel és bűneivel uralja Csongrád vár-
megye közigazgatását minden személyi kérdés-
ben. Évek óta csattog kezünkben az ostor, 
nem kiméivé meg a hatalom egyetlen ténye 
zőjét sem, mely itt a vármegye fegyelmi jogát 
pártérdek és személyes politika jármában tartja, 
üldözve mindenkit, ki nem oly rosz, mint a 
mai megyei kormányzat szelleme, védve bár-
kit, bármily bűnben is, ha az illető a megyei 
köröket fentartó politikának hive. Erőnk nem 
lankadt e bűnös rendszer ostorozásában, bá-
torságunk nem fogyott, dacára annak, hogy 
a Zsilinszky-lakájokból álló közigazgatási bi-
zottság sajtóper után sajtópert rendelt el el-
lenünk, mely sajtóperek elé oly nyugodtan 
és annyi büszkeséggel nézünk. 

S hogy harcunk mennyire jogosult, mutatja 
a többek között az az alispáni itélet is, melyet 
lapunk más helyén a horgosi nevezetes fe-
gyelmi ügy megvilágítása érdekéből egész ter-
jedelmében közlünk. 

Emlékezzenek csak vissza olvasóink, hogy 
mikor mi a Varjassy-féle bűnös, gyalázatos 
visszaélések és szabad gazdálkodás ellen fel-
szólaltunk, Zsilinszky lapja, a „Szentes és 
Vidéke* a legbecstelenebb módon támadott 
ránk azt mondva, hogy tőlünk nem maradhat 
meg nyugodtan még oly derék tisztakezű hi-
vatalnok se, mint Variassy, kit csak Stammer-
ellenes gyűlöletből üldözünk, de a ki tiszta és 
ártatlan, mint egy ma született bárányka. 
Irta ez a bűntakaró ujságpapiros, hogy a mi 
piszkos kezünk be akarja keverni Varjassy 
tiszta jellemét. Mi nem adtunk arra semmit, 
hogy egy bérenc-lap, mely csak azért van 
kitartva, hogy pellengérezze a becsületes em-
bereket, mit beszél, de biztunk abban, hogy 
dr. Kelemen Béla főszolgabíró elnöklete alatt 
tartott vizsgálat tiszta világításban fogja be-
mutatni a Varjassy féle gazdálkodást, s biz-
tunk abban, hogy a vármegyei közigazgatási 
bizottság, mely Tóth Kálmán és dr. Filó Ti-
hamér felett ítélkezett, tárgyilagosan, igazsá-
gosan fog dönteni ebben az ügyben s nekünk 
elégtételt fog szolgáltatni, annak a nyugal-
mában megzavart Horgos községének pedig 
békét fog nyújtani a nyilvános bűnök meg-
torlásával. 

Csalódtunk. Kelemen ur az ő derék tár-
saival együtt, kik a tiszta, becsületes admi-
nisztráció szentségétől voltak áthatva, vizs-
gáltak és jelentették, hogy Horgoson rendben 
van minden, Varjassy ártatlanul van vádolva 
és Varjassy felmentetett a közigazgatási bi-

zottság által, s a panaszkodó horgosi polgá-
ok, kik a bünt már tűrni nem birták, a 

miért fel merték emelni szavukat, meg lettek 
bírságolva. Paraszt ne panaszkodj! — kiáltott 
tel a Stammer-szellem által vezérelt közigaz 
gatási bizottság, — hanem tűrd békén, tűrd 
szó nélkül az urak visszaéléseit és garázdái 
kodásait. 

Ez volt a közigazgatási bizottság Ítélete. 
Felmentették Varjassyt minden orcapirulás 
nélkül és elmarasztalták a vizsgálati költsé-
gekben a panaszt tevőket, minden lelkiismeret-
furdalás nélkül. 

Oh, hát ki tudna j t t pirulni és kicsinálna 
ott Horgos népe érdekéből Varjassy, a dicső 
Stammer veje ellen lelkiismeretet a becsületes 
jogszolgáltatásért. 

Senki! 
De a horgosiak nem nyugodtak meg a 

becsületes adminisztrál io nevében hozott eme 
közigazgatási bizottság végzésben és felebbez-
tek ellene. Majd Sima Ferenc az országgyűlé-
sen is rá mutatott Cs< ngrádmegye közigazga-
tásának ez egvik fekelj«6re és végre a miniszter 
kiadta a rendeletet, hogy: tessék Varjassy 
és társai ellen ugy járni el, amint azt a becsü-
letes közigazgatás érdeke megköveteli. 

Tovább tehát nem lehetett a bünt takarni. 
S ime meghozatott az alispán által a fe-

gyelmi itélet. 
Tessék elolvasni és itéluí felette; mert 

ez az itélet provocálja a becsületes közvéle-
mény Ítéletét. 

Tehát először ártatlan volt Varjassy ezt 
mondta Kelemen ur Zsilinszky sógora, ezt 
mondta Csató volt főjegyző referádájára a köz-
igazgatási bizottság, s most Csató alispán azt 
mondja, hogy bizony nem ártatlan Varjassy 
és bűnös a mellette működött elöljáróság. 

Kell e nagyobb bizonyíték arra, hogy itt 
teljesen megbizhatlan kezekben van a tisztvi-

| selők fegyelmi sorsa és a községek kormány-
| zási érdeke letéve. Itt hol míg a miniszter rá 
nem parancsol az emberekre, addig eltakarják 
a kiáltó bűnöket, s csak akkor eresztik ki 
védelmök alól a gonosztevőket, mikor a fe-
lettes hatóság azt mondja, hogy: követelem. 

Minő örömmel várjuk azokat a sajtóperi 
tárgyalásokat, melyeket ez a közigazgatási bi-
zottság s ez a fegyelmi hatóság indított elle-
nünk ! 

Szóval Csató ur megembereli magát és 
kimondja, hogy bizony Horgoson nem ment 
rendén a dolog; de minő az itélet, melyet 
hoz? Felháboritó. Oly embereket, kik Horgos 
község kormányzatát a szabad gazdálkodás 
színhelyévé aljasitották, elmarasztal 100 frt 
és 50 frt pén^birságoan. Es most már rend-
ben van minden. Rendben9 mert Vaijassy 

ellen meg kimondja a vagyoni felelősséget. 
S tessék csak elolvasni az ítéletnek ezt a ré-
szét, mennyi fifikával van az megcselekedve, 
akárcsak Stammer hozta volna azt, az ő drá-
galátos vejével szemben. Varjassy vagyoni 
felelősséggel tartozik, a szabadgazdálkodásból 
Horgost érhető károk erejéig. 

De hogy mi az a kár és hol, ki fogja a 
vagyoni felelősséget végrehajtani Varjassyval 
szemben, erről egyetlen szó sincs az ítéletben. 
— Tehát ez annyit jelent, hogy bűnös fut-
hatsz kedvedre; mert te Stammer veje vagy, 
ki engem alispánná avanzsiroztatott. 

Menj, barátja az erénynek, te pedig jó 
horgosi nép érd meg azzal, hogy egy évvel 
még Varjassy ártatlan volt a megyei urak 
becsületes ítélete szerint ; de ma már bűnös, 
de azért csak menjen büntetés nélkül. 

Jól mondja az az egyszerű polgár, ki ezt 
az ítéletet beküldte nekünk, hogy: „e szerint 
okosan cselekszik minden előljáró, (de az 
megyepárti legyen ám Szerk.) ha a horgosi-
aktól tanul és semmi szabálytalanságtól, 
semmi visszaéléstől; semmi szabadgazdálko-
dástól nem retten vissza ; mert mi könnyebb, 
mint a szabad gazdálkodónak kifizetni azokat 
a rettenetes pénzbüntetéseket, melyeket az 
alispán ur kiszabott rájuk.* 

No de nincs semmi baj. — Ez is hala-
dás. Egy évvel ezelőtt Varjassy és társai ár-
tatlanok voltak, ma már beismeri a megyei 
érdekszövetkezet, hogy hiba van a kréta kö-
rül, majd eljön a szigoidbb itélet ideje is. 

El jö j ! Nem kell kétségbeesni! 
Csak türelem! . . . 

A horgosi fegyelmi ügy. 
Megkapták végre a horgosiak a Varjassy 

és társai ellen — a miniszter külön rendelete 
folytán folyamatba tett fegyelmi ügyben az 
első fokú Ítéletet. Lapunk más helyén foglal-
kozunk ezen ítélettel érdemileg, itt csak any-
nyit emiitünk *neg, hogy ez a se hus, se hal-
féle ítélkezés nagy visszatetszést keltett Hor-
goson, hol végtére is azt hitték, hogy Cson-
grádmegye központi kormányzatában az uj 
alispánválasztás véget vetett a régi bűnök 
legyezgetésének s nem abban keresi továbbra 
is fentartó elemét, hogy a megyei irányzat 
híveit meg kell tartani, ha teljesen képtelenek 
is a szolgálatra és ha rászolgáltak is a köz-
szolgálat éléről való eltávolításra, meg kell 
őket tartani a község kárára is, mert a köz-
ség népének kárára vannak ugyan; de a vár-
megyei politikának minden visszaélésben ki-
tartó hivei. És ez a fő, nem a hivatalnok 
képessége és becsületessége. Ugy látbzik, hogy 
Csat óval csak a szine változott a régi rend-
szernek, de a tartalom és a szellem a régi. De 
hiszen nem baj, majd a szemébe nézünk en-
nek a rendszernek uj emberével együtt, s hogy 



ki lesz képes megtartani a positióját, az al-
ispán ur e vagy az a törekvés, hogy végtére 
kifogástalan tiszta szellem vegye át a kormány-
zatban az uralmat, az iránt mi egy percig se 
vagyunk kétségben, s az alispán ur is nyugodt 
lehet arról, hogy a Stammer-féle világot itt 
nem járhatja soká. 

Nem! 
íme különben az Ítélet, melyet az alis 

pán Varjassy és társai ellen hozott. Tessék 
elolvasni és ajánljuk hozzá vezércikkünket! 

5575.—alisp. 1892. 

Varjassy István Horgos községi volt jegyző és 
több előjarósagi tag ellen a fegyelmi eljárás elren-
delese targyaban 96004.—1891. sz. a. kiadott 
belügyminiszteri rendelet értelmében foganatosított 
vizsgaiat befejezése, a várm. h. tiszti ügyész és a 
fegyelmi eljárás alá vont tisztviselők meghallgatasa 
utan Csongrád vármegye alispánja következőleg 
hatarozott: 

Varjassy István Horgos községi volt jegyző, tía 
logb János Horgos községi biró, Szaniszló Pal köz-
ségi penzkezelő es Vegb Elek nyilvántartó es községi 
ellenőr az 1886. XXII. t.-c. 90 g. a) és b) pontja 
aiapjan fegyelmileg vetkeseknek mondatnak ki, 
ezert a hivatkozott törvénycikk 95. g. b. pontja aiap-
jan Balogh János a csongradvarmegyei községi és 
közjegyzői nyugdíj alapja javara 100 frt, Szaniszló 
Pal és Vegh Elek ugyanazon alap javára lejenként 
50—50 forint pénzbüntetesnek 15 nap alatt külön-
beni közigazgatási végrehajtas terhe mellett leendő 
megfizetésére köteleztetnek, valamint ezen most ne-
vezett Balogh János, Szaniszló Pal, és Végh Elek, 
valamint Varjassy István a vizsgálat során felmerült 
123 frt 35 kr azaz: százhuszonhárom forint 35 kr-
ban egyetemlegesen elmarasztaltatnak s köteleztetnek 
ezen összeget szintén 15 nap alatt különbeni köz-
ígazgatasi végrehajtás terhe mellett Horgos község 
mint azon költsegeket előlegező részére m* güzetni, 
— végül Varjassy István, Balogh János, Szaniszló 
Pal és Vegh Elek ellenében a község terhére felvett 
kölcsönök körül elkövetett szabálytalansagok, vala-
mint a költségvetés be nem tartasaból eredő esetle-
ges vagyoni kár megtéritésére nézve a vagyoni fele-
lősség szintén egyetemlegesen megallapittatik. 

Varjassy István községi volt jegyző ellen, mi-
után időközileg megszűnt községi tisztviselő lenni, 
fegyelmi büntetes nem alkalmaztatik. 

Úz András községi közgyam ellen a további 
eljárás beszüntettetik. 

Indokok ; 
A vizsgálat folyaman kétségtelenül kiderült, 

104. azám. 

többé helye a habozásnak, a tervezgetések, hogy 
nagyon is elérkezett az idő, hogy az egészségügy» 
s akosztály által javasolt, a képviselő-testület által 
jóváhagyott mindazon határozatok és intézkedések 
mielébb valósit tas^mk. 

Ugyan mi tevők lennénk, ha ma vagy pár nap 
múlva meglepne bennünket a kolera járványkórház, 
hullaház és gyakorlott fertőtlenítők nélkül? 

Kit vonnánk felelőségre a mulasztásért, hogy 
népünk ezrei könnyelműen ki lettek téve beláthatlan 
veszedelemnek? 

De tegyük fel, hogy mindezek már meglenné-
nek, még mindig hátra volna a legsürgősebb, leg-
fontosabb óvintézkedésünk, mely még a kezdeménye-
zés stádiumába sem jutott t. i. szegényeink ügye. 

Mint mindenütt, nekünk is vannak szegényeink, 
kik munkájuk által tartják fenn magukat és család-
jaikat. A kolera tartama alatt, mint tudjuk, szünetel 
minden munka, vele együtt a szegények keresete, 
minek természetes következménye nélkülözés, nvomor. 

Már pedig azt is jól tudjuk, hogy az ilyen sze-

SZKNTESI LAP. 

határoztattak, nem fizettettek vissza s ezek egy része 
kiegyenlítetlenül maradt. 

Mindezek annyival inkább figyelembe veendő kö-
rülmények, mert igen alkalmasok arra, hogy általuk 
a községi háztartás egyensúlya megzavartassék, eset-
leg oly mérvben, hogy az könnyen helyre sem ál-
litható. 

Ezen elősorolt s a törvényben előirt s szigorúan 
megtartandó alakiságok ellen elkövetett vétségek 
mentségére nem szolgálhat azon védekezés, hogy a 
felvett kölcsönök községi szükséglét fedezésére for-
díttattak, hogy a pénztári szamadas megvizsgalasa 
alkalmaval eszrevétel nélkül elfogadtattak, illetve 
tudomásul vétettek, hogy a számadások a városi 
szamvevőseg altal is felülvizsgaltatvan, törvényható-
sági közgyűlési hatarozattal jóváhagyattak, végül, 
hogy a tüggö kölcsönök ideiglenes átmeneti kölcsön-
ként vetettek fel s azokat rövid időn rendezhetni 
veitek, mert a törvény és szanalyrendeletek intéz-
kedéséi ugy anyagi, mint alaki tekintetDen minden-
kor szigorúan megtartandok 

Terhükre volt rovandó nevezett előljárósági gények, nyomorúságban élők hajlékaiban talál ked-
tagoknak azon szaüaiytalansag is, mely a bevételi és v e z ő ( a i a j r a a veszedelmes vendég, itt keletkezik, in-
kiadasi napiok rendetlen vezetese s a fizeteseknek n é t terjed, itt pusztít kíméletlenül, s ha már itt 
közgyűlési vagy eiőljarosagi utalvanyozas nélkül tör-
tént eszközlése körül követtetett el, valamint az is, 
hogy az ellenőri teendő az arra szabályrendelet sze-
rint kötelezett elöljáró altal nem vegeztetett, s erre 
az illető a felügyelet gyakorlasara hivatottak altal 
nem utasíttatta*. E lekintetnen Vegh Elek altal ment-
segere leihozott azon körülmény, hogy Horgos köz-
ség kepviselóiestületenek 97885. sz. hatarozataval 
szemben az ellenőrzés gyakorlasa reá nezve lehetet-
lenne valt, figyelembe nem vehető; mert a szabály-
rendelet intezkedeseinek megvaltoztatasara irányuló 
eme határozat megsemmisitese iránt a szükseges ín-
tezkedeseket annak idején kötelességében állott volna 
megtenni es meri. ezen közgyűlési hatarozat, mikor 
a szabályrendelet egyes intczkedeseit megváltoztató 
rendelkezes, lelsöbn hatosagi jovahagyas hianyaban 
kötelezőnek es ervenyesne* nem tekinthető. 

Ezen okok aiapjan elől nevezettek tegyelmileg 
vetkeseknek k.inüudauaok s a«on aórülmenyt, hogy 
ők mint elöljárók kötelesek voltak a község kiada-
sainak tedezeserői gondoskodni, a község kiadasait 
teljesíteni, hogy az ügymenet és a község érdekei 
meg nagyonu hátrányt ne szenvedjenek, továbbá, 
hogy teenüoiknek miként leendő végzesere a község 
jegyzőjetol, közelebbi utasiiasokat nem nyertek, — 
enyhítő körü'menyül veve, a fenti mérsekelt bünte-
tessel sujtandok voltak. 

Az esetleges vagyoni feielősseg megállapítása, 
a pénznüntetes kiszaoasai es a vizsgalati költségek-
ben való marasztaias az 1886. Xil . t.-c. 95. § aban 

hogy fentnevezett elöljárók Horgos község terhere talaija indokát. 
a képviselőtestület megbizasa és telhatalmazasa, sőt Vegul Oz András közgyam felmentendő volt, 
megkérdezése nélkül 18ö8. év utolján a nagykőrösi mert ő a tentemlitett esetekben sem ellenőrzesi, 
népbankból 1000 frtot felvettek, melyből a község sem felügyeleti joggal nem Dirvan, az azok körül 

zsákmányra nem akad, támadja meg a jobb mód-
ban lévőket. 

Nagy megnyugtatásunkra szolgálna a tudat, 
hogy e téren is készül valami, mert azzal már tisztá-
banlehetünk, hogy ezen borzasztó ellenség elől minden 
rést, melyen keresztül hozzánk furakodhatna, el kell 
zárni, vagyis a szegények élelmezéséről kell gondos-
kodnunk, mi által ezek ellentállóképességét emeljük, 
magunkat pedig e* oldalról biztosítjuk. Eme célun-
kat egy népkonyha felállítása által, hol a szegények 
egyszer napjában meleg étellel láttatnának el, érhet-
nénk el legbiztosabban. 

Igaz, hogv óvintézkedéseink egyike sem jár oly 
nehézségekkel, oly tetemes áldozattal, mint ez utóbbi; 
de tekintve ép ezen intézkedésünk nagy fontosságát, 
hoderejét; nem lehet, nem szabad semmi nehézség-
től, még kevésbé áldozattól visszariadnunk, tartozunk 
ezzel magunknak, tartozunk vele a humanísmusnak. 
Ha Szentes város közönsége a nyitrai tótokat képes 
volt ezrekkel segíteni, bizonyára képes lesz sajat 
szegényeit szükség esetén élelemmel ellátni. 

A nők legszebb ékessége a jótékonyság. 
Álljanak e mozgalom élére nőegyleteink, járja-

nak karöltve a hatósággal, jelöljék ki a jelenlegi óvo-
dát népkonyha-helyiségül, keressék meg jobb módú 
polgártársainkat, hogy felöslegökből jutassanak a sze-
gényeknek, szóval ők vannak hivatva óvintézkedé-
seink eme legnehezebb, de legháládatosabb részét 
előkészitni és érvényre juttatni, s akár lesz, akar 
nem lesz szükségünk reá, ezrek áldása lesz fárado-
zásunk jutalma. 

Dr. Oötzl Bertalan.. 

terhére 666 frt 66 kr. jutott, míg 333 frt 34 kr, 
horgosi közbirtokosság reszere számoltatott el. 

Bar a vizsgalat során beigazoltatott is, hogy a 

szabaly laiansagokert felelősséggel nem Helyi és megyei hirek. 
— Szentes Tisza Kálmánnak. 

elkövetett 
tartozik. 

* v.isKauu *ui*u uugy a Miről dr. Kelemen Bela jarasi tőszolgabiró, K á l m á n M a e v a r o r s z á z volt k o r m á n v -
tentemlitett összeg az utolsó krajcang a község ter- továbbá az ő utján Horgas község előljarósaga, ^ Magya ro r szág volt Kormány 
henek fedezésére fordíttatott, s igy abból szükséges Varjassy István, Balogh János, Szaniszló Pal Vegh ^ ^ 

Elek, Oz András, Nagy Jozset és Erdélyi Miklós pa-
naszos horgosi lakó ok jelen hatarozattal értesíttetnek 

Szentesen, 1892. julius 20. 
Dr. Csaté Zsigmond, 

alispán. 

kiadások fedeztettek, mindazon altal nevezett elöljá-
róknak terhükre volt e körülmény rovandó ; mert a 
közgyűlés megbízása és felhatalmazasa nélkül kötöt-
tek meg a kölcsön ügyletet, holott a szükséges ki-
adasokra az évi költségvetésben volt gondoskodva az 
előre nem látható kiadasok fedezéséről is, igy a költ-
ségvetés keretén belől lettek volna foganalositandok 
s esetleg a felmerült szükseghez képe»t pótköltség-
vetést kellett volna az elóljarósaguak a községi kép-
viselőtestület elé terjeszteni. 

Fegyelmi vétségét követtek el nevezett elöljárók 
azzal is, hogy a 75./kgy. 888. sz. határozattal fel-
venni elrendelt 600 frtot nem arra használták fel, a 

A kolera elleni óvintézkedésekhez. 
A kolera rohamosan terjed, ujabban Romániá-

ból érkeznek remhirek, reánk nézve legszomorúbb 
az, hogy Csongrádnak is van mar a maga hivata-
losan constatait kolera nostrassa. 

Gyógyulássá! vagy halallal végződött-e, arról 
mely célra az felvétetni rendeltetett, valamint azzal nincsen tudomásom, annyit azonban határozottan 
is, hogy az 1890. evi mareius 27-én tartott községi allithatok, hogy ha az utóbbi következett be — 
közgyűlésben hozott 17. sz. hatarozattal felvenni egyáltalan neai log a megholtnak vigasztalásául szol-
rendelt 4000 frtos kölcsönügy a felettes hatóság tudta gálni, hogy ő akar kolera anasztreszben-e, vagy pedig 
és jóváhagyása nélkül bonyolittatott le, ezen terhes 
szerződés a törvényhatóság jóváhagyása alá soha fel 
nem terjesztetett, sőt ezen 4000 frtos kölcsönből mind-

enyhébb kolera nostrasban mult ki. 
Mi azonban ezen e g r i e n hivatalosan consta-

tált esetből kell hogy levoujuk a consequentiát, hogy 
ason függő kölcsönök) melyek abból mzafizettetni, ily közelről e félelmes vendeggel szemben nincsen 

főgondnoka tegnap ülte Komáromban főgond-
nokságának 25 éves jubileumát. Tisza ezen 
jubileuma az egész magyar protestáns egyház 
ünnepe, melyben Szentes városa és a szentesi 
reí. egyház is részt vett annyiban, a meny-
nyiben Szentes városa nevében Burián Lajos 
h. polgármester, Balogh János orsz. képviselő 
indítványára pedig a szentesi ref. egyháztanács 
táviratilag üdvözölték Tisza Kálmánt. 

— V á r o s i k ö z g y ű l é s lesz f. hó 8-án, 
melynek egyik főtárgya Törs Kálmán, Szentes 
város volt országos képviselőjének halála al-
kalmából tett tanácsi intézkedés, s egyúttal 
indítvány lesz téve az iránt is, hogy a város 
Törs Kálmánnak hátramaradt családja iránt 
is rója le külön maradandó alakban háláját 
és kegyeletét. E tárgyban Burián h. polgár-
mester, Balogh János és Sima Ferenc orsz. 
képviselők a városi képviselő-testület tagjait 
csütörtökön reggel 8 órára a közgyűlési te-
rembe értekezletre fogják egybehívni, hol elő 
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lesz terjesztve, hogy a város miképen adion 
kifejezést Törs Kálmán érdemei méltatásának, 
az elhunyt családja iránt. Nincs kétségünk 
az iránt, hogy Szentes nemes szive nem fog 
elzárkózni az elől se, ha némi áldozatot kell 
is meghozni azért, hogy Törs Kálmán emléke 
iránti hálánknak méltó kifejezést adjunk. 

— Küldöttség; a pénzügyminiszter-
n é l . Hegyi Antal és Szvoboda Ferenc — mint 
Csongrádról irják — Wekerle pénzügyminiszterhez 
utaztak fel Budapestre, hogy a pénzügyminisztert 
Csongrád városa nevében arra kérjék, hogy a kormány 
altal az 1888-iki árviz alkalmával Csongrád városá-
nak adott 50 ezer frlot engedje el. A miniszter 
ugyanis ezen összegnek 5 év alatti befizetésére hivta 
föl Csongrád városát, de ezt a város a mai pénzügyi 
helyzetében képtelen teljesíteni. — A pénzügyminiszter 
maga fogja Hock János országos képviselő vezetése 
mellett fogadni a küldöttségéi. A küldöttség a leg-
roszabb esetben arra fogja kérni a minisztert, hogy 
több évi törlesztésre kamat nélkül hagyja a városnál 
a kérdéses 50 ezer frtot. 

— F e l e b b e z é s . A szentesi ref. központi 
leányiskola első és másod osztalyának sorsa iránt 
a legélénkebb érdeklődessel van most az iskolai év 
bealltaval a közönség. Csató Sándor felíüggeszteté*e 
folytán egy évig Vég Eszter tanitónő vezette ezt ; 
két osztályt a szülők legnagyobb örömére és meg 
elégedésére. Csatót az egyházkerület visszahelyezte 
állásába s most a szülők mind meg voltak remülve, 
hogy leányaikat Csató vezetése ala kell bízni s töb-
ben elhatározták, hogy inkább iskolába sem adjak 
gyermeköket, hogysem Csató Sándorrá bizzák a t&< 
mttatást. Az egyháztanacs azonban megfelebbezte az 
egyházkerület Ítéletét a konventhez és az iskola ve-
zetését továbbra is a Vég kisasszonyra bizta S igy 
a szülők nyugodtan adhatják ebbe az iskolába gyer-
mekeiket. 

— A k o l e r a t e r j e d é s e . A kolera Ham-
burgban talalt sajnos vendégszeretetre. Innen Német-
országra terjedt. Nálunk eddig eset még nem fordult 
elő. A város iakossága vigyázzon a szoba tisztántar-
tására, sürü szellőztetésre, mérsékletes életmódra, 
akkor e fergeteg talán elvonul fejünk felett. 

— Kossuth Lajos e hó folyamán 
üli meg születésének 90-dik évfordulóját. Min-
denesetre nagy idő ez egy ember életében, 
hát még olyanéban, a kinek élete össze forrott 
egy nemzet újkori történelmével. S Kossuth 
Lajos neve és egyénisége összeforrott a ma-
gyar nemzet legújabb történetével s igen szép 
és hazafias dolog, hogy születésnapját, a 
90 diket, mit milliók közzül alig él egy em-
ber el, országszerte a legnagyobb kegyelettel 
ünneplik meg. 

— Á l l a m i községi adóvégrehajtók. 
A pénzügyminiszter allami községi adóvégrehajtó 
állasok szervezését tervezi, Most közölhetjük, hogy 
a javaslat megokolása szerint ez intézmény nem ró 
külön terhet a községekre, mert az állami községi 
adóvégrehajtók javadalmazasa ki fog kerülni a köz-
ségek részéről ma is szedett adóbehajtási illetékből. 
Egyelőre járásonként 2 - 3 adóvégrehajtó állást szer-
veznek s az adóbehajtási illetéket kumulative fogjak 
kezelni. 

— A b e l ü g y m i n i s z t é r i u m egyelőre négy 
egészségügyi felügyelőt küldött ki azon megbízatás-
sal, hogy a kolera tárgyában elrendelt intézkedések 
végrehajtását szigorúan ellenőrizzék. A felügyelők a 
tapasztalt intézkedésekről táviratilag fognak jelentést 
tenni, mindig azon vidékről, ahol megfordulnak. 

— Földmunkálat. Szolnok város közvetlen 
közelében, állami kezelés mellett, földmunkálat haj-
tatik végre, mely munkához t lovas kocsik és 1 lo-
vas talyigák alkalmaztatnak, felhivatnak mindazok, 
kik ebbeni alkalmazást nyerni óhajtanak, hegy az 
építésvezető kir. mérnöknél a m. kir. folyammérnöki 
hivatalban mielőbb jelentkezzenek. 

— E g y k i s H o s s z ú . Egy nebulót visz az 
apja beíratni. Mikor odaallitják a direktor elebe, az 
egyik tanár megszólítja: 

— No fiam, mi a neved? 
— Kérem ai én nevem nagyon rövid, ugy 

hivnak, hogy — Hosszú. 
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Hazánk es a főváros. 
— H a r e a b o r é r t . Bécsből érkező hirek 

szerint, az olasz borvám ügyére vonatkozólag a 
külügyminisztériumban vezetett tárgyalások ugy lát-
szik, végleges kielégítő megoldásra fognak vezetni. A 
külügyi hivatal vámügyi osztálya ugyanis elhatározta, 
hogy az olasz borküldemények, melyek augusztus 
27-éig bezárólag a határhoz érkeztek, még akkor is, 
ha tartályokban vannak, a 3 frt 20 kros vámtétel 
mellett bocsátandók át. Ez uton igyekszik a külügyi 
hivatal a kérdést megoldani, a mihez az olasz kor-
mány is hozzá fog járulni, minek folytán a szándé-
kolt megtorlás! intézkedések is elmaradnanak. Ehhez 
csak azt a megjegyzést fűzzük, hogyha a törvény 
maga rést üt bortermelésünkön, ne tágítsuk azt még 
az által, miszerint a vamleszállitás ideje előtt érkező 
borokat is kedvezményes elbánásban részesítsük. 

— Lesz e h a d g y a k o r l a t ? A szegedi 
honvédezredet, a mely az idén részt vesz a pécsi 
hadtestgyakorlaton, érdekelni fogja az a hir, a me-
lyet Daruvarról jelentenek az eszéki német iapnak. 
Arról van szó, hogy megtartjak-e a nagy gyakorlatot, 
a melyet a király is meg akart szemlélni. Ei a hir 
a kolera-veszely óta többször látott már napvilagot, 
de ily határozott alakban még nem adtak közre. A 
„Drau" most azt jelenti Daruvárról, a hol a 13-ik 
hadtest egyik gyalogdandárja tartja gyakorlatait, hogy 
nem lesz. Hogy a király-, illetve hadtestgyakorlatok 
a nagy hőség miatt nem tartatnak meg s maga a 
daruvári brigád is csak f. hó 6-aig tartott gyakor-
latokat kisebb osztaiyokban. Az eredményeiben sok 
bakancstalpnak az épségben maradasát jelentő híre 
a ,Drau*-nak természetesen még megerősítésre szorul. 

Hirdetmény. 
A szőlősgazdaknak a boritaladó fizetése tekin-

tetében az 1892. évi XV. t. c. 3. §-a által adott 
kedvezmény igénybe vétele tárgyában. 

1. Az 1892 évi XV. t. c. 3. §-a szerint: nyilt 
községekben azok a szőlős gazdak, a kik szeszes 
italok kimérésével vagy kismértékben való elárusitá-
sával nem foglalkoznak, boritaladó fejében a sajat 
termésű boraiktól a házi szükségletre szánt bor-
mennviség után az 1893. évi január 1-től fogva 
nem a bor és sör italadőarszabás szerinti teljes oor-
italadót, hanem csak az eddigi borfogyasztási adónak 
megfelelő részt, tehát: 20.000 lakosnál nepesebb 
községekben bor után hektoliterenként 3 frt 35 krt, 
bormust és szőlőcefre utan hektoliterenkent 2 frt 
52 krt; 

10.000-től 20.000 lakossal biró községekben 
bor utan hektoliterenként 2 frt 69 krt, bormust és 
szőlőcefre után hektoliterenként 2 frt 01 krt tartoz-
nak fizetni. 

10.000 lakosnál kevesebbet számláló községek-
ben bor után hektoliterenként 1 frt 35 krt, bormust 
és szőlőcefre után hektoliterenként 1 frt 01 krt tar-
toznak fizetni. 

2. Azok a szőlősgazdák, a kik ezt a kedvezményt 
az 1893. évre igénybe venni óhajtják, tartoznak a f. 
évi szeptember hó 15-ig, illetve ha a szüret előbb 
kezdődnék, a szüret kezdetéig ebbeli igényüket a 
községi elöljáróságnál bejelenteni. 

3. Ez alkalommal bejelentendő az illető szőlős-
gazda neve, lakhelye, házszáma, a liázbeliek száma, 
a bejelentő szőlőbirtokának terjedelme holdakban, 
illetőleg négyszögölekben, a házi fogyasztásban fel-
használt bor évi átlagos mennyisége, a folyó évi re-
mélhető termés hektoliterekben, a házi fogyasztásra 
és nagyban, vagyis 1893. évtől kezdve 56 litert tevő 
mennyiségben való eladásra szánt bor mennyisége 
hektoliterekben. 

4 A bejelentés megtételéről a fél a községi 
elöljáróságtól egy igazolványul szolgáló bárcát kap. 

5. Ha kedvezményes adózásra igényt tartó 
szőlősgazda egész bortermését házifogyasztásra akarja 
felhasználni, köteles abban az esetben, ha termése 
5 hektolitert meg nem halad, az egész termés után 
a kedvezményes adót a szőlőcefrének, illetőleg must-
nak a bor és husfogyasztási adó iránti törvények és 
szabályok 17. § a értelmében való bejelentése, vagy 
pedig a bortermés szokásos felvétele alkalmával (bor 
és husfogyasztási adótörvények és szabályok 48—49. 
§§.) azonnal lefizetni. 

Az a szőlősgazda ellenben, a kinek termése 5 
hektolitert meghalad, vagy az, a ki termésének egy 
részét nsgyban, vagyis 1893. évtől fogva legalább is 
55 litert tevő mennyiségben óhajtja elarusitani, a 

3. 

bor és husíugyasztasi adótörvények és szabályok 
hivatalos összeállításának 23 és 27 §-ai értelmében 
szemleivet nyer s az adót, a mennyiben adómentes 
leszámításnak nem volna helye, a fennebb idézett 
összeállitá> 42 §-a értelmében a két havonként tar-
tandó rendes leszámolások alapján fizeti. 

6. A folyó 1892. év végéig a borfogyasztási és 
boritalmérési adók az eddigi módokon szedetvén és 
az 1892. évi XV. t. c. csak 1893. évi január 1-én 
lépvén életbe, a fentemiitett kedvezményt igénybe 
venni óhajtó és e célból a bejelentést a 2. és 3. 
pontok értelmében megtevő szőlősgazdák és a bor-
fogyasztási adót változatlanul ugy fizetik, mint eddig 
és az 5. pont szerinti adózás 1893. év január 1-én 
kezdődik. 

Nincs azonban kizárva ezután sem, hogy az 
egyes adóköteles szőlősgazdák és az adószerzésre 
jogosított fél az adónak másként „átalány szerint" 
való fizetésben meg nem egyezzenek; a míg azonban 
ily egyezség létre nem jön, egyedül az 5. pont sze-
rinti megadózásnak van helye. 

7. Az előző pontokban foglaltakra vonatkozó 
részletes utasításokat az 1892. évi XV. t. c. végre-
hajtása iránt kiadott 51.015. számú utasítás 26. §-a 
szabályozza. 

Kelt Budapesten, 1892. aupusztus 18-án. 

A m. kir. pénzügyminisztérium. 
Mely hirdetmény azon értesítéssel tétetik kőz-

hirré, hogy a szükséges nyomtatványt ivenként 2 
krjávai a központi irodaban szerezhetik meg az il-
letők ; a szükséges bejegyzéseket pedig a f. évi szep-
tember 16. napjaig Borbély Lajos v. kepviselő. mint 
napibiztosnal, a fogyasztási adóhivatalban eszközöl-
hetik. 

Kelt Szentes város tanácsának 189i. évi szep-
tember 2 an tartott üléséből. 

Kiadta: 

2V2 
Ónodi Lajos, 

h. főjegyző. 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc ójjel 

¿ohiúkra érkezik 11 óra ¿8 perc délelőtt, 12 óra 35 
perc éjjel. 

Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra51 percéjjel 
Ssentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

Szentes —Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, 12 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d e .4óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra 2U perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 
Budapest - Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 
délután, 2 óra 35 perc délután. 

Félegyházára érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 46 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

délegyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20 
perc délután. 

Csoyigrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 02 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházára érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre erkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 
Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 
Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 óra57 perc este 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri felé)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
Félegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 

41 perc délután. 

H.-M.'Vásárhelyszegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 46 perc reggel, 4 óra 
06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 
délután, 10 óra 30 perc ójjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H.-M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel. 10 óra 

54 perc délelőtt 7, ora 43 perc este. 
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^ A O H l H L i r 
l e g h í r u e v e i b é s l e g b i z t o s a b b szer í i i ludennemü rovar e l l e n . 

( ^ 
A bámulatos hatású „Zacherlln" i smer te tő j e l e l : 1. l e p e c s é t e l t i lveg. 2. a „Zacherl" név . 

A r a k : Egy üveg 15 kp. — 3 0 kp. — 5 0 kp. — 1 fpt. 
A valódi Szentesen: Szépe Károly, Mágocs: Rosner Zsigmond. 

r % f | f * r t l | H l «1. Vecseri Sándor. Csongrád: Bagossy Gábriel. 1 1 k i n C H c B U N s r , / — r G á b ^^ v rx tx. f Kunszentmarton: Vágó Gábor kapható: 

Hirdetmény* 
Szentes város képviselő-testületének 118—Így. 891. sz. határozata alapján értesíttetik a közönség, hogy miután a külhatár-

ban előforduló gyakori tüzesetekből gyujtogatásra lehet következtetni — a tüzeseteknek lehetőleg való megakadályozása tekintetéből — a 
gyújtogató nyomába vezetőnek — nevének titokban tartása mellett — 200 frt jutalomdíj adatik. Felhivatnak és felkéretnek mindazok, 
kik valamely gyujtogatásra nézve legkisebb útbaigazítást tudnak adni, hogy a rendőrkapitányságnál haladéktalanul jelentkezzenek. 

Szentes, 1891. szept. 5. 
3—1 Burián Lajos, 

h. polgármester. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

díszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghivók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hirlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások 

IPAR ÉS K E R E S K E D E L M I KÖRLEVELEK , 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapirok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

ffyort, pontot, isiétet és jutányos áron. 

Ugyaaltt a 

„ S Z E N T E S I L A P ' 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik évi folyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

S m s U s , 1 W 1 N j t n a t t t t l i n a F u t n a g j t r u s j t é j á a . 




