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Ugy*niU »gyes számok is kapkaUt*. 

Ugy legyen! 
„Jött, látott, győzött !• Az áradozó szent 

lelkesedés tulcsapongó hevében, ezzel a büszke 
szóval ünnepelte ma, Csató alispán, — a fe-
hér asztalnál — az uj főispánt. 

Hát nekünk nincs olyan heves tempera-
mentumunk, mint a tisztelt alispán urnák ; 
s igy talán megfogja nekünk engedni, ha ama 
három szó közül ezúttal még csupán az elsőt 
írjuk alá. 

ő „jött* ; és mert eddigi nyilatkozatai 
után okunk van feltételezni, hogy ha majdan 
»látni* fogf akkor »győz« is, nevezetesen le-
győzi az elődje által életre keltett, s a vár-
megye testét sorvasztó súlyos bajokat, hát 
legyen körünkben szívesen üdvözölve. 

A programm, melyet ma a főispán a vár-
megye termében ünnepélyesen elmondott, a 
szó szoros értelmében semmi kívánnivalót 
sem hagy fenn. 

Politikai vonatkozásaiban annyira diskrét, 
sőt lojális ez a programm, hogy egy olyan 
nagy mértékben exponált állású politikai tónyo 
zőtől, mint a milyen egy főispán, még a legkö-
vetelőbb ellenfél sem kívánhat különbet. 

Az adminisztratív és a társadalmi ter-
mészetű kérdésekben pedig — eltekintve a köz-
igazgatási kérdés megoldása tekintetében kö-
zöttünk fentálló, és politikai pártállásunkból 
folyó elvi különbségtől — annyira fenkölt 
és magasan szárnyaló, hogy önkénytelenül is 
tiszteletre és elismerésre indítja sorainkban 
még a legkételgőbb pesszimistát is. 

Tehát minden tartózkodás nélkül, teljes 
őszinteséggel levesszük a kalapot ez előtt a 
programm előtt. 

De azt tartjuk, hogy : „ minden Demoszt-
henesznél szebben beszél a tett.* 

A szép szavak után tehát még szebb 
tetteket várunk. 

„Lásson" meg a főispán ur mindent sa-
ját szemeivel; mert csak ugy »győzhet,* ha 
hamis információk által nem vezetteti magát 
hamis nyomokra; s programmját csak ugy 
érvényesítheti, ha a kivitelnek nagy munká-
jában főleg saját erejére támaszkodik, s mun-
katársait nem annyira az úgynevezett hivatalos 
körökben, hanem legkivált a vármegye köz-
életének független faktoraiban keresi. 

S ha majdan sikerülend a főispán urnák 
nemes és szép programmját, a maga teljes-
ségében megvalósítania, akkor megfogja látni, 
hogy Csongrádvármegye és Szentes város 
lelkes és minden jóért, minden szépén őszin-
tén hevülő közönsége, ép ugy tud a szeretet-
teljes ragaszkodásnak, mint elődjével szemben 
tudott az ellentállásnak tüntető és impozáns 
kifejezést adni. 

Akkor nem lesz ebben az országban 
szépszerübb főispán, mint — Tallián Béla! 

Hogy ezt mielőbb elérhesse, igaz szívvel 
azt tanácsoljuk a főispán urnák, olvassa el 
mindennap esteli ima gyanánt, az általa ké-
szített programmot; hogy az szivébe és lel-
kébe „örök mementókép" kitörölhetetlenül 
bevésődjék, mint egy megtörhetetlen, az adott 
férfiszó által megpecsételt, szent fogadás ! 

Egy szent fogadás, melyet az utolsó be-
tűig beváltani — becsület és soha el nem 
évülő dicsőség; be nem váltani, vagy épen 
megszegni pedig — erkölcsi tönk, melyet 
méltán fogna nyomon követni a kérlelhetet-
len, a ki nem kerülhető Nemezis ! 

A főispán fogadtatása és beigtatása, 
A Tallián Béla főispán tiszteletére rendezett 

ünnepség nagyban és egészben eléggé sikerültnek 
mondható ugyan, (a mioek őszintén örvendünk,) de 
hogy nem öltött oly impozáns mérvet, a milyet, a 
város közönsége óhajtott, az kizárólag Tasnádi pol-
gármester tolakodásának tulajdonitható. 

Lapunk mult számában már ismertettük a tény-
állást; s igy itt csupán annak főlemlitésére szorit-
kutuiik, üugy a Kepviseiuiüsiuiei iagj*i t. uo 
délelőtt 9 órakor, a közgyűlési teremben, értekezletre 
gyűltek össze, hogy a helyzetet még egyszer meg-
beszéljék. 

Az értekezleten id. Temesváry Antal nyugal-
mazott járásbíró elnökölt; ki röviden és szabatosan 
előadván a történteket, a jelenlevőket nyilatkozatra 
kérte föl. 

Abban a nézetben mindenki megegyezett, hogy 
az adott viszonyok között a város csakugyan nem 
tehet mást, minthogy az ünnepségtől egészen távol-
tartja magát; mert mindnyájan erkölcsi lehetetlen-
ségnek tartották, hogy a város érzelmeit a főispán 
«lőtt egy Tasnadi Antal tolmácsolja. 

Csak Fekete Márton képezett némi részben ki-
vételt. Hosszú és szépen indokolt felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy a képviselőtestületnek, az ő fel-
fogása szerint is, teljes joga volt a város képvisel-
tetése iránt, saját belátása és tetszése szerint, ren-
delkezni, s a legnagyobb fokú tapintatlanságnak bé-
lyegezte a polgármester erőszakoskodó és tolakodó 
viselkedését. De a város érdekében föltétlenül kívá-
natosnak mondá a képviselőtestületnek az ünnepé-
lyekben való részvételét; s igy — a kecskéről és 
káposztáról szóló ismeretes mondás alkalmazásával 
— módot kivánt keresni arra, hogy a fölmerült és 
kiegyenlithetlennek látszó ellentét elsimittassék. Pró-
báljuk meg — úgymond — hátha ki lehetne a dol-
got akként egyenlíteni, hogy Tasnádi csak a tisztikar 
nevében fogadia a főispánt, a város nevében pedig 
a képviselőtestület által választott szónokok beszél-
jenek. 

Az értekezlet azonban nem vo!t hajlandó Tas-
nádival szóba állani; mivel itt egy tervszerű össze-
játszás nyomai látszottak, a mennyiben maga a vár-
megye alispánja is jónak látta Tasnádi érdekében 
beavatkozni a dologba, és a tényállás nyilvánvaló 
elferdítésével félrevezette Ulár István apátplébánost, 
minek következménye lett a plébános urnák az el-
vállalt szónoki tiszttől való visszalépése. 

Mig a vita folyt, Csató alispántól magán uton 
az az izenet érkezett, hogy inkább a polgármester 
távol marad a vasúti fogadtatástól, csak a képviselő-
testület ne maradjon el. 

Igy kilátás mutatkozván a megegyezésre, az ér-
tekezlet készségeser. elvette a tárgyalások fonalát, 
mert őszinte szívvel óhajtotta volna a főispánnal 
szemben a köteles tiszteletnek ós udvarias előzé-
kenységnek adóját leróni. 

A parlamentirozás vége mégis csak az lett, 
hogy a tárgyalasok végkép megszakitattak; mivel az 
alispán azon javaslatot tette, hogy a vasútnál ám 
mellőztessék a polgármester, de bent a székházban 
ő legyen, a képviselőtestület élén, a város szónoka. 

Mondják, hogy az alispán iparkodott Tasnádit 
a teljes távol maradasra birni; de ez a neki szila-
jodott ember makacsul ragaszkodott ahoz, hogy ő a 
város közönsége nevében brillíroz a főispán előtt. 

Ily körülmények között a város képviselete — 
eredeti álláspontjához hiven — teljesen visszavonult 
a fogadtatastól; s ez voit oka, hogy az ünnepély — 
mindnyájunknak nagy és őszinte sajnálatára — fény-
ben, külső diszben és bensőségben nem állott azon 
a magas színvonalon, melyet elérni Szentes város 
közönsége melegen óhajtott és képes lett volna. 

E rendkívül kellemetlen incidenstől eltekintve, 
a fogadtatás és székfoglalás a következőleg folyt le; 

Tökén : 
A vármegye határán, a tőkei vasúti megállónál 

a járási főszolgabirák, diszmagyarba öltözve, s néhány 
megyebizotisági tagtól kisérve, várták és fogadták a 
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főszolgabíró, Vidovich Antal volt, ki immár öt főis-
pánnal szemben teljesítette a vármegye határán ezt 
a tisztet. 

Tallián főispán, a vonat megállása után nyom-
ban kilépett a szalonkocsiból, a kíséretében lévő 
urakka., Somogy- és Békés vármegyék küldötteivel, 
valamint a Csongrádvármegye részéről elébe utazott 
bizottság tagjaival együtt. 

Vidovich főszolgabíró érzelmes, meleg szavak-
kal üdvözölte a főispánt, kit az összesereglett kö-
zönség lelkesen megélj enzett. A főispán válaszában 
nem épen szerencsés és talán nem is eléggé oppor-
tunus módon célzásokat tett a vármegye közönsége 
körében duló .veszekedésekre," melyekot ő — úgy-
mond — annak tulajdonit, hogy ebnen a várme-
gyében az embereknek jól megy a dolguk, mert ősi 
szokása a magyarnak egymás közt .veszekedni", 
mikor nincs egyéb baja; de ő majd tudni fogja 
azokat a „veszekedéseket" kellő korlátok közé szo-
rítani. 

Reánk ez a beszéd azt a benyomást tette, hogy 
a főispán ur akkor még nagyon is közvetlen és 
nagyon is élénk hatása alatt állott azoknak a két-
ségkívül irányzatos és egyoldalú információknak, 
melyeket az eléje utazott és egytől-egyig a várme-
gyei klikkhez tartozó uraktól bizonyára kapott. 

A fogadtatás sokkal inpozánsabb volt a 
Szentesi indóháznál. 

Itt nagy számú kíváncsi közönség élén Tasnádi, 
a szuronyos polgármester állott elő egy dikcióval, 
melyből csak azt jegyezzük föl, hogy feltűnő és szinte 
provokáló erőteljességgel hangsúlyozta, hogy ő ám 
nemcsak a maga és a tisztikar, hanem a város egész 
közönsége nevében beszél. Persze, azzal áltatta ma-
gát az érdemes férfiú, hogy a főispán nem fogja 
megtudni, hogy kakuk tojás került a fészekbe, s hogy 
ő kelme annak a közönségnek tolmácsa gyanánt tolta 
fel magát, a mely őt nyíltan megtagadta és képvi* 
seletétöl ismételten és tüntetőleg eltiltotta. 

A főispán válaszában — persze — nem ter-
jeszkedhetett ki a dolog ezen oldalára. Szívélyes 
szavakban megköszönte az ünnepélyes fogadtatást, 
s ki emelte, hogy az itteni zilált viszonyokról már 



1 
Tannak tüzetes információi; s a „vesxekedesekről* 
csaknem ugyanazokat mondotta, a miket már Tőkén 
is felemlegetett; pedig azoknak feszegetése — kü-
lönösen oly hangon és modorban, a milyent hasz-
nált — talán még sem volt azon a helyen és alka-
lommal valami fölöttébb szükséges dolog. 

Mindez azonban hagyján. Ezeken kőnvnyedén 
átsiklik az izgalmak hevében kevésbé fontolgató, és 
a szavaknak rejtett értelmét kevésbé kutató közönség 
figyelme; s mi sem kivánunk azoknak e pillanatban 
nagyobb fontosságot tulajdonítani, kivált most, az 
imént elhangzott programm komoly kijelentései után. 

De egy dolog fölött szivünk mélyéből sajnál-
koztunk. S ez az volt, hogy ugyanaz a Fekete Már-
ton ur, a ki a délelőtti értekezleten maga is tapin-
tatlannak és helytelennnek bélyegezte a Tasnádi 
tolakodását, most ott állott annak az embernek háta 
mögött s helyeslései és éljenzései által úgyszólván 
azonosította magát a város nevében illetéktelenül 
dikciózó tolakodóval. Hát mi tiszteljük annyira az 
egyéni szabadságot és meggyőződést, hogy nem 
hányjuk szemére senkinek a véleményváltozást, sőt 

tettek és szavak között lévő kirivő különbséget sem 

SZENTESI LAP. 

ha az illető egyszerűen csak a közönséges halandók 
soraba tartozik. De midőn közéletünknek olyan ki-
váló alakja, mint Fekete Márton ur, kinek bőségesen 
módjában van önállóságának és függetlenségének 
teljes intzgritásat megőrizni, s kinek magatartasat a 
magánérdek hétköznapi szempontjai nem befolyásol-
ják, — a kaméleon szerepére karhoztatja magát, s 
beáll statisztának egy általa sem akceptált ember 
mellé: az már mégis följegyzésre méltó sajnálatos 
esemény. 

Egyéb baj különben nem történt. A beszédek 
elhangzása után megkezdődött 

A bevonulás. 
Dacára a kedvezőtlen időnek, — mert az eső 

javában permetezett, — a bevonulás, külső díszére 
nezve, eléggé sikerültnek uondható ; habar korántsem 
vala oly impozáns, a milyent Szentes rendezni tud 
és szokott, s a milyent — Tasnadi tolakodása nélkül — 
bizonyara most is rendezett volna. 

Hatvannyolc fogat állott a vendégek és a ki-
> »uJvlhwnvvwt w i ' u g a t v h k u . u u 

nem egy szép, uradalmi négyes pompázott. Huszon-
hat főből álló lovasbandériumot is sikerült a vár-
megyei rendezőbizottságnak ősszetoborzania. A vá-
sártér belső sarka mellett büszkélkedett a varostol 
kikölcsönzött diadalkapu, .Isten hozott* fölirattal. A 
bevonulási ut mentén két felől sorfalat képezett a 
kíváncsi közönség, mely nem fukarkodott az éljen-
zéssel. Igy érkezett el a menet 

A vármtyyeháeánál 
varakozó szépszamn közönség üdvözlő riadalma kö-
zött a főispáni lakáshoz. 

A vármegyeház lépcsőházában Gsató Zsigmond 
dr. alispán fogadta - diszmagyarban - a tisztikar 
elen a főispánt, meleghangú és egészen korrekt 
beszeddel. A főispán talpraesett valaszat lelkesen 
megeljeneztek; s ez után oda fent megtörtént a 
vármegyei tisztikar bemutatása. 

A programmhoz híven este 7 órakor elérkezett 
a piactérre 

A fáklydsmnet, 
Csengő zenével, lobogó fáklyákkal, zászlók alatt 

vonult egy jókora tömeg a vármegyei székház elé 
Pólya Ferenc tanár volt a tisztelgők szonoka, ki jói 
kicirkalmazott beszéddel üdvözte az ünnepeltet A fő-
ispán felelete minden addig elhangzott beszédei kő-
zött a legkedvezőbb benyomást tette. Különösen har 
sogo éljenzés tört ki arra a kijelentésére, hogy ő 
nem jött ide önkénykedni ós zsarnokoskodni, hanem 
törvényt és igazsagot szolgáltatni mindenkinek, part-
különbség nélkül. ' P 

A halomra dobált fáklyák még alig hamvadtak 
el, — midőn megjelent 

A MtnUsi daUgyUt. 
E*y csapat lampionos ember kíséretében érke-

z t meg és fog,.Jt helyet az erkély alatt . szentesi 
dalárda s egesz lelkesedéssel énekelt el néhány dalt 
ő méltósaga előtt, ki szívesen fögadta és megköszön 
a tisztelgésnek ezt a módját 

u első nap eseményei befejezést nyertek. 

A beiktatás. 
A rom. cath. templomban lefolyt isteni tiszte-

let után, melyen afőispán ós fényes kísérete, nagy 
számú helybeli ós víkéki közönséggel együtt, részt 
vett, Csató Zsigmond alispán megnyitotta, a vármegye 
székházának zsúfolásig megtelt nagy termében, az 
ünnepélyes közgyűlést. 

Az alispán alkalmi beszéde után felolvastatott 
a volt főispán felmentését és Tallián Bélának kine-
veztetését tudató belügyminiszteri leirat. 

A főispán meghívására Keller Lajos mindazenti 
plébános elnöklete alatt Stammer Sándor kir. taná-
csos nyugalmazott alispán, és Kiss Zsigmond ügyvéd, 
megyebizottsági tagokból álló deputáció küldetett ki. 

Néhány perc múlva a főispán, a küldöttség 
kíséretében, megjelenvén, fölhangzott a szűnni nem 
akaró riadó éljenzés ; mely csak akkor csilapult le, 
midőn a vármegye főjegyzője fölállott, hoty a hiva-
talos esküt a főispántól kivegye. 

Az eskü letétele után a járási főszolgabirák 
ősi szokás szerint, fölemelték székében a vármegye 
uj kormányzóját. 

Majd fölállott Cicatricis Lajos vármegyei fő-
jegyző, és igazán nagy gonddal kidolgozott, szép 
beszéddel üdvözölte, a vármegye közönsége nevében 
a főispánt. 

£ beszédre azonban egy megjegyzést kell ten-
nünk. S ez az, hogy a tisztelt főjegyző ur furcsán 
fogta fel az ő jogkörét akkor, midőn bátorságot vett 
magának egy merész fordulattal kirohanást intézni a 
választási rendszer ellen, s. állást foglalni a kineve-
zési rendszer mellett. Ha fáradságot venne magának 
a tisztelt főjegyző ur végig lapozni a vármegye mult 
évi határozatait, bizonyára találni fogna azok között 
egy egyhangúlag hozott végzést, melyszerint Csongrád 
vármegye törvényhatósága a választási rendszer fen 
tartása mellett, nyilatkozott. Majd ha máskor is 
lesz alkalma a főjegyző urnák a vármegye közön-
ségének nevében beszélni, tegye meg azt a szíves-
séget, hogy saját egyéni nézeteinek mellőzésével, 
szorítkozzék csupán az általa képviselt közönség 
valódi érzelmeinek tolmácsolására, s tartózkodjék 
oly kijelentésektől, melyek a vármegye közön-
«¿or̂ nAfr ¿rv4nyhon IpvA. világos határozatát deza-
vuálják. Ennyit akartunk erről a dologról mondani. 

A főjegyző — küiönbes hatásos — beszéde 
után a főispán vette át a szót, hogy kormányzási 
programját a vármegye közönsége előtt ünnepélye-
sen kifejtse. 

A szinte művészi tőkélylyel összeállított, nagy 
terjedelmű és szépen előadott, s mindvégig feszült 
figyelemmel hallgatott programmbeszédet ezúttal, 
térhiány miatt, még kivonatilag és vázlatosan is, 
alig közölhetjük. De lesz alkalmunk arra még ha-
mujában visszatérni. Most csupán egy pár momen-
tum kiemelésére szorítkozunk. 

A csongrádvármegyei viharos állapotoknak — 
úgymond — immár országszerte híre van. ó rajta 
less», hogy jövőben mentől kevesebbet beszéljenek, s 
ha beszélnek, csak jót mondjanak a vármegyéről 
mert itt is alkalmazandónak tartja a közmondást, 
hogy az a legjobb asszony, a kiről legkevesebbet 
beszél a hír. 

Hogy ezt elérhesse, gyors és becsületes közigaz 
gaást fog meghonosítani az egész vármegyében. A 
tisztviselőknél nem ismer hivatalos órát de, restanciát 
sem. Azt tartja, hogy a kőzigazgatasi tisztviselőnek 
kötelessége éjjel, nappal, midig szolgálatára allani a 
közönségnek; mert ha sajátos viszonyaink között 
nem produkálhatunk is az egész vonalon jó közigaz-
gatást, legalább a mit adhatunk, adjuk meg gyorsan 
mulasztás nélkül. 

Korrupciót semmiféle alakban sem tür meg a 
vármegyében. A múltban történtekért nem lehet fe 
lelös, de arról jót áll, hogy jövőben tisztesség és 
becsület fog uralkodni a tisztviselők között, nemcsak 
hivatalos, hanem társadalmi téren is. 

Meggyőződése szerint a községi önkormányzat-
nak és adminisztratiónak sarkköve a jegyző A me-
lyik községnek jó jegyzője van, ott nincs panasz • 
a melyiknek ellenben a jegyzője nem alkalmas, vagy 
nem lelkiismeretes, ott kész a veszedelem. Azért első 
sorban a jegyzőket, de általában a községi elöljáró-
kat szigorú felügyelet alatt tartandja, s lesz gondja 
rá ellenőrizni a szolgabirákat is, hogy megfelelnek 
e lelkiismeretesen a községekkel szemben felügye-
leti kötelességüknek és joguknak és saját ügykörük-
ben is jól teljesítik é feladatukat 
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Megfogja vizsgálni rövid idő alatt, a vármegye 
összes községeinek belső ügykezelését a legbehatób-
ban és a legszigorúbban, s ha mulasztást, vagy épen 
visszaéléseket tapasztal, kérlelhetetlen szigorúsággal 
jár el. Különösen kiváló gondja lesz a községi ház-
tartások tjs7íakezü kezeiéfére. 

Pártpolitikai tekintetek által nem vezérelteti 
magát soha és semmiben. Kéri a tőrvényhatósági bi-
zottság tápjait, hogy a pártpolitikát a vármegyei és 
községi életbe ne vigyék be; mert hite szerint abban 
rejlik a viszályok csirája. Maga részéről ünnepélyesen 
igéri és fogadja, hogy — bármiként járjanak is el • 
tekintetben a megyei bizottság tagjai, ő a közügyek 
intézésébe nem keveri bele soha a politikát, sőt 
környezetének és alárendeltjeinek sem engedi azt meg. 
Igy hiszi, hogy neki ellenfelei lehetnek a vármegyé-
ben, de ellenségei nem lessenek soha. 

A kinek bármi ügye, baja, vagy panasza van, 
az előtt az ő ajtaja mindig nyitva álland, s pártkü-
lönbségre való tekintet nélkül törvényt és igazságot 
szolgáltat mindenkinek, a mennyire módjában és ha-
talmában álland; mert ő nem ura és zsarnoka, ha-
atyja kJván lenni a népnek. 

Főispáni feladatát nem látja kimerítve az ad-
minisztratív, és a szorosan vett hivatalos teendők 
pontos teljesítése által. Arra fog törekedni lelkének 
minden erejével, s befolyásának és hatalmának egész 
súlyával, hogy a vármegye közönségének érdekeit 
közgazdasági, földmivelési, ipari, kereskedelmi és 
kulturális téren előmozdítsa; s e tekintetben szükség 
esetén magasabb helyeken is kierőszakolja a meg-
felelő támogatást. 

Szavait a törvényhatóság éltetésével befejezvén 
fetartózhatlan erővel tőrt ki a teremben a falrengető, 
viharos éljenzés. Nem volt ott talán egyetlen egy 
ember sem, a kit ez a fényes és nagyszabású prog-
rammbeszéd őszinte lelkesedésre ne ragadott volna; 
ha csak azok nem, a kik szivesebben látnák a — 
régi rendszernek folytatását. 

A főispán beszéde után felolvastattak a társ-
tőrvényhafóságok üdvözlő átiratai. Somogy- és Bé-
késvármegyék, Szeged és HMVásárhely városok 
közönsége fényes küldöttségek által képviseltették 
magukat. E küldöttségek szónokai, a közgyűlés sz-ne 
előtt, eioszoval ls tolmácsolták szerencsekivánata:kat. 

Ezután az ünnepélyes közgyűlés berekesztet-
vén, a főispán termeibe vonult vissza, s megkezdő-
dött a különböző küldöttségeknek fogadtatása. 

A tisztelgés sorrendje kővetkező volt: 
1. Somogyvármegye küldöttsége. 
2. Békésvármegye küldöttsége. 
3. Szeged szab. kir. város küldöttsége. 
4. Hódmező-Vásárhely város küldöttsége. 
5. A megyeoeli róm. cath. klérus. 
6. Szentesi ev. ref. egyház. 
7. Szentesi ág. ev. egyház, 
ő. Szentesi izr. hitközség. 
9. Csongrádvármegye közönsége. 
10. Csongrádmegyei tanbatóság. 
11. Szentesi kir. járásbíróság. 
12. Szentesi kir. adóhivatal. 
13. Szentesi posta-távírda hivatal és vasúti 

tisztség. 
14. Szentes város tisztikara. 
15. Kőrős-tisza-marosi árm. társulat. 
16. Szentes városi gimnáziumi bizottiág. 
17. Szentes városi gimnáziumi tanárikar. 
18. Szentesi jótékony nőegylet. 
19. Szentesi veresztkereszt egylet. 
20 Szentesi Casínó. 
21. Csongrádmegyei kör. 
22. Pénzintézetek. 
23. Szentesi ipartestület. 
24. Szentesi dal és zeneegylet. 
25. Szentesi poigári olvasókör. 
26. Szentesi kereskedő ifjak egylete. 
27. Mindszenti 48-as népkör. 
28. Mindszenti iparosok és kereskedők kőre. 
A tisztelgések délután 2 óra felé értek véget. 
Ekkorra már tömve volt a nagyvendéglő he-

lyisége a megye minden részéből összesereglett kö-
zönség tagjaival; kik már türelmetlenül várták, hogy 
kezdetét vegye 

A bankett. 
A vendéglő nigytermében 214. teritéket helyez-

tek el; de mivel ez kevésnek bizonyult, a szomszé-
dos étteremben is teritettek. Körülbelöl 250-re tehető 
a résztvevők száaia. A menü elég tisztességes volt; 
a zenét az első zenekar szolgáltatta. 
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Pontban két órakor megjelent és szívélyes él-
jenzéssel fogadtatott a főispán, nagyszámú kíséreté-
vel együtt. 

Az első felköszöntőt maga az ünnepelt mon-
dotta, a királyra és családjának tagjaira. 

Másodiknak Csató Zsigmond alispán szólt, nagy 
hévvel köszöntvén fel a főispánt, ki — úgymond — 
.jött, látott, és győzött*; mert minden szivet roha-
mosan meghódított magának. 

Ezután Stammer Sándor kir. tanácsos beszelt, 
valószínűleg a társtörvényhatóságok küldötte t éltet-
vén ; de halk szavai alig voltak érthetők a termet 
betöltő zsongásban. 

Jancsovics Pál békésmegyei alispán a főispán 
erényekben gazdag nejéért ürített poharat. 

Majd fölállott Csorba Ede ügyvéd, kaposvári 
takarékpénztári igazgató, a somogymegyei küldöttség 
vezetője, s iga á perfekt szónoki modorral, megka-
póan szép, lendületes beszédet tartott. Midőn Tallián 
Bela ezelőtt 6 évvel Somogyba jött — úgymond — 
az ottani ellenzéket azzal ijesztgették, hogy ez egy 
vaskezü főispán, ki megfogja semmisíteni a somogyi 
ellenzéket. Ebben a föltevésben azonban kellemesen 
csalatkoztak; mert Tallián Béla csakugyan vaskezű-
nek bizonyult ugyan, de nem a szabadság és jogok 
elnyomásában,..hanem abban, hogy az alája rendelt 
tisztviselőket hivatalos kötelességeik pontos és lelki 
ismeretes teljesítésére szorította. Vaskezével nem az 
ellenzéket irtotta ki, hanem a jó közigazgatást te-
remtette meg; s ezért Somogyvarmegye egész kö-
zönsége — pártkülönbség nélkül — a szeretetnek 
és hálának érzelmeivel kiséri őt uj otthonába. 

Frenetikus éljenzés ós taps kisérte ezt az igazán 
szép és magas szárnyalású beszédet; melynek hatása 
alatt Fekete Márton egészen föllelkesülve emelkedett 
föl szólásra; de az ő szónoki rutinja sem volt képes 
az előtte szóló beszédéhez fogható hatast előidézni. 

A főispán Békés és Csongrádmegyék alispán-
jait köszöntötte föl; kijelentvén, hogy ezen ket ki-
váló munkatársának közreműködésével véli megva-
lósíthatni a maga elé tűzött programmot. 

Majd poharat emelt Szentes város hírhedt 
polgármestere Tasnádi Antal 1 s. Bár sokaknak nem 
tetszik — úgymond — de ő mindenből szerzet 
kivenni a maga részét; igy kiveszi a beszédből is. 

Mikor ide ért, a hivatalnoksereg tüntetőleg él-
jenezni és tapsolni kezdett. 

Nosza, neki is szilajo ott ettől a derék ur. Ilyen 
tüntetéshez — mondá — nincs hozzászokva; azért 
hát csend legyen, mert ha nem lesz, kényszerítve 
érzi magát — csendörökért küldeni. 

Erre az idétlen szellemeskedésre megfagyott a 
hivatalnokseregben a szent lelkesedés, s még jóba-
rátai is azt dörmögték a szakállukba, hogy ezzel az 
ízetlen viccel ugyan elhallgathatott volna. 

De nem hallgatott el, hanem újra fölállott. 
Reflektált a főispannak a délelőtti tisztelgés alkal-
mával tett arra a kijelentésére, hogy ő Szentes vá-
rosában három dolgot akar: először — békét, má-
sodszor szintén — békét ós harmadszor is — békét, 
Hát ennek a szép ós jó szándéknak örvendezett na-
gyon a polgármester ur. 

Csakhogy egyet elfeledett a jámbor. Azt a cse-
kélységet nevezetesen, hogy annak a békének — ára 
is vagyon, s hogy a béke oltárán valószínűleg Tas-
nádi Antal lesz az — egyetlen áldozat. 

Beszéltek még mások is, s alkalmasint feltar-
tóztathatlanul megeredt volna a szónoklás veszedelmes 
áradata, a mint ez már szép hazánkban ősi szokás ; 
de közben már 5 óra felé járt az idő, s a főispán 
— igen bölcsen és okosan — asztalt bontott. 

Ezzel eljutottunk az ünnepség — végére. 

SZENTESI LAP. 
mond tiz féle jelentés és felebbezés alakjában 
jelent meg a legközelebbi megyei közgyűlésen 
is Horgos, melynek még az a fátuma is meg 
van a tarájával való viaskodásán kivül, hogy : 
10 esztendeig azelőtt Varjassy volt a jegyzője, 
kinek sikerült a Stammer féle közigazgatási 
rendszer alapján az anyagi és erkölcsi tönk 
szélére juttatni a községet, s maga után hagyni 
Balogh János biró uramat, kinek Varjassyval 
együtt kellett volna a község éléről elpusztulni. 

Szomorú egy helyzet az egy becsületes, 
jó indulatu nép által lakott községre nézve, 
mikor a régi bűnök miatt az elcsapatásra rég 
megért embereket kénytelen a község élén 
megtűrni, mert a hatalom ezt igy akarta ed-
dig és igy szeretné ezt akarni jövőre is. 

Azonban nyugodtan lehetnek a horgo-
siak; mert régi sebei a községnek, a régi szá-
moskodás kérdései most már majd orvosol-
tatni fognak. — Sikerült végre odaszorítani 
a vármegyét, hogy az ugy nevezett hivatalos 
vizsgálat helyett egy teljesen független bizott-
ság fogja megvizsgálni a dolgokat. Ebben a 
bizottságban benne van Sima Ferenc is, ki-
nek kiváló gondja lesz arra is, hogy : az ed-
dig teljesített megyei vizsgálatok mennyiben fe-
leltek meg e becsületes adminisztratió köve-
telményeinek. Erre szükség lesz, nagy szük-
ség ; mert Soós Pál ur a megye igazságának 
őre azt vágta ki a megyei közgyűlésen, hogy 
neki és társának azért nem sikerült a horgosi 
bűnöket kideríteni; mert a horgosi panaszt 
tevők Sima Ferenc tanácsait várták minden-
ben és éppen azért nem bíztak meg a megye 
által kiküldött bizottságban. — Igaza van a 
tisztelt ügyész urnák, nogy nem biztak meg; 
mert ennek a bizottságnak Soós Pál, Kele-
men Béla és Albertényi Antal voltak a tag-
jai, kik már egyszer vizsgálatot tartottak a 
horgosiak panasza folytán; de hát ez a tisz-
telt bizottság ugy találta, hogy nincsen semmi 
baj, rendben van minden. S nem hogy ma-
rasztaltatott volna Yarjasy és Balogh János; 
de megbirságoltattak a panaszt tevők. Már 
most, ha ezen gyönyörűséges vizsgálatot tel-
jesítőkkel szemben a panaszlók aggályt táp-
lálnak, ennek nem Sima Ferenc az oka, 
hanem azok, akik a vizsgálatot eddig végez-
ték, s akik bizonyára azért nem bírtak eljutni 
a visszaélések forrásáig ; mert a mellett Stam-
mer alispán állt őrt veje érdekében. No de 
majd most azt is meg kell nézni ennek a 
független megyebizottsági tagoból álló kül-
döttségnek, hogy Soós Pál ur és társai, hogy 
nem találtak ismételt vizsgálatoknál sem, semmi 
kifogásolni valót, a horgosi bűnök és vissza-
élések tömkelegében. Csak alapos vizsgálat 
kell, itt, s aztán, mint az operette mondja, 
„akkor ki fog derülni a titok*, melyre a jó 
horgosiak már oly rég és oly sovárogva 
várnak. — 

— H o r g o s a m e g y e g y ű l é s e n . 
Szegény Horgos községének van elég baja a 
tisztelt vármegyével. Majd ugy van ez a köz-
ség, talán még ugyabbul, mint Szentes vá-
rosa. Ott is az a baj, hogy egy a község népe 
által gyűlölt ember áll a község élén, mint 
itt Szentes városa van az ő Tasnádijával, ki-
vel egy uton nem akar és nem is fog menni 
soha. — A horgosiak is azt mondják, hogy 
még Balogh János áll a község élén, mint 
biró, addig még költségvetést se szavaznak meg. 

Balogh János uram aztán csakúgy ontja 
a felebnezést a község határozatai ellen. S 
ebbe a felebbezési mániában már magával 
rántja az önrény felé Zubricky jegyzőt i§, Tíz, 

Helyi és megyei hírek 
— T a l l i á n B é l a főispán — mint értesülünk 

— ma, vasárnap reggel elutazott torontálmegyei 
birtokára; s csak a legközelebbi közigazgatási bi-
zottsági ülésre fog körünkbe érkezni. A kíséretében 
volt urak a ma reggeli vonattal szintén elhagytak 
városunkat. 

— I r á n y i D á n l e l n e k az ország nagy ha-
lottjának, ravatalára a szentesi 48-as kör díszes ko-
szorút küldött. 

— S i m a F e r e n c orsz. gyűlési képviselőt, s 
lapunk főszerkesztőjét, a főispán kíséretében itt járt 
somogyvármegyei vendégek közül többen megtisz-
telték látogatásukkal, hogy vele necsak megismerked-
jenek, hanem — eszmét is eseréljenek a csongrád-
megyei és szentesi sajnálatos állapotok felől. 

— J u h á s z J á n o s é s E e s e r l L a j o s ba-
rátaink tegnap életveszélyben forogtak a Tiszán. A 
kompkötél kiugrott a csigából, s a komp már-már 
elszabadult, mely esetben ki lett volna téve a felfor-
dulás veszélyének, — de Juhász barátunk lélekjelen-
léte és izmos karja megmentették a komp népét a 
veszedelemtől. Az utolsó pillanatban sikerült elkapnia 
a csigakötelet, s ezzel megakadályozta a komp elsza-
badulását 

578. oldal. 

— A Szapáry kormány bukásá-
r ó l hoz hirt a Magyar Hírlap. E szerint a 
kabinet pénteken délben irta alá lemondását, 
miután a miniszterek között felmerült diffe-
renciák végkép kiegyenlithetetleneknek bizo-
nyuljak, Az érdeklődés, melyet e hir fölkeltett, 
szinte leírhatatlan A legnagyobb feszültséggel 
várja mindenki a válság lefolyásáról szóló to-
vábbi híreket. Ha a válság a közönség han-
gulatának és óhajának megfelelő befejezést 
nyer, a szentesi 48-as népkör valószínűleg 
valemeiy alkalmas módon kifejezést ád érzel-
meinek. Hevesebb vérű polgártársaink között 
már is akadtak olyanok, a kik ünnepélyes — 
kivilágítást akartak rendezni. 

— M e g i n t z s a n d á r ! A pénteki fáklyás-
illetőleg lámpionos menet alkalmával ismét kirukkol-
tatta a vitéz polgármester ur a zsandárokat. Négy 
csendőr, feltűzött szuronyokkal, ott strázsálta a vár-
megyeház erkélyoszlopait, hogy valami hiba ne essék 
bennük. Vájjon mikor lesz már vége ennek az idét-
len mániának ? 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A tegnap éj-
jel történt tüz eset alkalmával a IV. tized 28tí. sz. a. 
házam, mely az .Adriai biztosító társulatnal" csak 
8 nap óta van biztosítva, leégett. A nevezett bizto-
sító társulat szentesi kerületi főügynöksége (képvi-
selve a . Szentesi kereskedelmi részvénytársaság• által) 
karomat azonnal a legméltányosabban megállapította, 
a miért is őszinte köszönetemet nyilvánítom s az 
illető társulatot a n. é. közönség b. figyelmébe 
ajánlom. Szentesen, 1892. november 5 én Kotvan 
János, m. k. Előttünk : Gödér Sándor, m. k. i f j . Fa-
zekas Antal, m. k. 

— M u l a t s á g o k . A szentesi 48-as népkör 
f. évi nov. 20-án, Katalin-bált; az iparos ifja* képző 
és segelyző pedig f. évi nov. 2ö-an a Kass szálloda 
termeiben zártkörű Katalinbált, a szentesi gazdalkodó 
ifjUaág ugyancsak a Kass vendéglőben fényes Tanc-
estélyt rendez e hó 19-én; végül Tany József tánc-
tanító f. hó 12-én tartja növendékeivel zárvizsgaját 
és bucsuestélyét a főgim. tornatermében, mindezekre 
a jegyek mar előre ?althatók s az illető pénzta-
raknai valamint Bányai József utódai üzletében; 
tudomásul adatik továbbá, kik meghívót a fenti 
mulatságokról nem kaptak és erre igényt tartanak 
eziránti kívánalmaiknak a fenti rendezőseg készseg-
gel tesz eleget; mind a három mulatságra élénk 
érdeklődés mutatkozik városunkban ugy a szülők, 
mint a mulatni szerető űatalsag köréjen. 

— T ü z volt f. hó 5-én éjjel városunkban 
amikor is Kotvan János IV tizedbeli háza lett a 
lángok martalekavá, a tüz keletkezésének okát ez 
ideig a nem sikerült megállapítani, az épület biz-
tosítva volt. 

— A b l b l o v e s z e d e l m e . Nem azé a bíbicé, 
a mely izgatottsagba hozza a kocapuskasok se* 
regét, hanem azé a furfangos instrumentomé, 
melynek unalmas élethivatatasa a tiszai kompnál a 
sodronykötelet tenntartartani. Tegnapelőtt valami 
ügyetlen tutajos népség elsodorta a közhasznú szer-
számot, s azóta a komp megbibictelenitett állapotban 
közlekedik. A bérlők, persze panaszt tettek a kapi-
tányi hivatalnál. 

— B e t ö r é s D o r o s m á n . Dorosmáról írja 
levelezőnk, hogy ott mult hó 30-án éjjel, vakmerő 
tolvajok két házat, az özv. Monostori Mátyásné és 
Mészárós István hazát felásták ós onnan mintegy 
500 frt értékű ingóságot elemeitek. Az ottani csend-
őrség őrsparancsnoka Törő lgnac azonnal nyomozni 
kezdett és a tetteseket sikerült is elfogni, még pedig 
Kovács Rózal, Kovács János, Tahur János, Pap 
Mihály és Kovács Janosné személyében, kik a hírhedt 
Farkas János bandájának voltak tagjai. 

E L H A L T A K N É V S O R A 
1892. október 29-től november — 5-ig. 

Csákó István, 4 hónapos, bélhorut. — Lajtos 
Lajos, 6 éves, agyhártyalob. — Örsi Takács Sára, 
72 éves, bélhurut. — Földvári-Nagy Lajos, 7 hetes, 
ránggörcs. — Deutsch Iván, 5 hetes, görvénykór. 
— Labadi Sándor, 3 éves, merevgörcs. — Papp 
Lajos, 3 hetes, bélhorut. Fekete Mária, 3 éves, tü-
dőlob. - Hossó János, 5 hetes, bélhorut. 

Zuckermann Károlynak 
saját termésű bora van hektó és fél hektó 

iiterenkiat eladó. 



130. 

Figyelmeztetés. 
Az ev. ref. egyháztanács 127.—1883. 

számú határozata folytán figyelmeztetnek az 
ev. ref. egyházközség azon tagjai kik egyházi 
adójukat ez ideig be nem fizették, — hogy azt 
november hó 15-ig annyival inkább befizetni 
igyekezzenek, mert elmulasztása esetén, nem-
csak hogy kamat »wiittatik, adójuk után, — 
sőt behajtása végcll ujvember 16 ikától kezdve 
a kellemetlen és küuséggel járó végrehajtás 
fog foganatba vátmui. 

1 V 3 

Kris tó-Nagy István, 
fögondnok. 

SZENTESI LAP. 

A mágocsi uradalom Lajostanyai major-
jában alulírottnál különféle házi bútorok, ko-
csik, hordók, viaszk, lépes és csurgott méz, 
valamint élő méhek vannak eladók. — Venni 
szándékozók a tulajdonossal a helyszínén ér-
tekezhetnek. B a k y I s t v á n . 

Egy ió házból való fiu 

T A n r o a í c u r . 
felvétetik 

Schiller M. Hermann 
föíier üiletében. 

I. old.'. 

Téli kabát, 
F e l ö l t ő , 

10 írttól feljebb. 

TELJES 

A raktárunkon levő összes 
saját műhelyünkben készült, 
Jegjobb minőségű az elő 

dási áron eladatnak. 

14 26 

netnt gyengeségben szenvednek, — 
rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-
zott „ K e f e l c t o r 4 4 nevü galv. 
villanyos készülék leirását tartalmazó 
lépes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordása teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva. 
A készüléket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr. bélyeg ellenében boríték alatt) 
küldi mindenkinek: The« Bliruanns 
villamtechnikus Bécs, L bcMuernr. 10. 

Mkádó, 
6 forint. 

Mencsikoff, 
10 frttól feljebb. 

k é s z f é r f i r u h á k Minden darab szabott 
árral ellátva. 

Öltöny, 
Salon kabát, 

8 frttól feljebb. 

Legjobb és egyedül i a lkalom legolcsóbb bevásárlásra 
Paiiker Vilmos és Gusztáv 

férfiruha termükben 
Budapest, Magyar-utca 1. szám I. emelet, a hatvani-utca sarkán. 

Nadrág 2—6 írtig. 
Kék munkás ruhák, 

2 - 3 frtig. 

ámmmmmmmmmmmamm^ 
ÜZLET ÁTHELYEZÉS. 
Van szerencsém a tisztelt közönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy 

cipó, kalap és divatáru 
üzletemet a Haris féle ház görög templom 
m e l l e t t i helyiségébe helyeztem át. 

Mint eddig ugy a jövőben és legfőbb 
igyekezetem lesz, hogy lelkiismeretes kiszol-
gálás által tisztelt vevőim bizalmát kiérde 
meljí*m. 

Uj helyiségemben nagy forgalmat eléreudő 
az árakat is mélyen leszál l í tot tam. 

6V10 tisztelettel 

özv. Klein Auguszta. 

Szabó Mihály 
kovács mesternek a II. t. 88. számú háza 
szépen berendezett kerttel, esetleg a kovács-
műhelyben levő összes szerszám készletjei is 

eladó. Értekezhetni a fentirt szám alatt. 

Tánciskola megnyitás. 
Van szerencsém a n. é. községnek tudo 

mására hozni, hogy ma vasárnap f. hó 6-án 
a vásártéri Bornstein féle házban 

Tánciskolám 
megnyitom, melyre a t. fiatalság és szülők 
figyelmét ezúttal felhívom. 

Szives pártfogást kérve teljes tisztelettel 

Rácz János, 

A közönség figyelmébe I!! 
Az adriai biztositó társulat Szentes és 

vidéke főügynökségét a . S z e n t e s i K e -
r e s k e d e l m i R é s z v é n y t á r s a s á g * vette 
át, a hol is ezen 1 8 3 8 . é v ó t a f e n n á l l ó 
és 22Va mi l l i ó for int kezesség i tő-
k é v e l rendelkező társulat részére; 

tííz, s z i t á i n ? , élei és baleset 
biztositások a legjutányosabb dijak mellett 
elfogadtatnak. 

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál 
a kerületi főügynökség. 

Szentesi Kereskedelmi Részvénytársaság. 
Irodai helyiség a piactéren (uj Haris-féle házban.) 

vC3 
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tánc és illem tanító. 

R w V i d á r u l s é s d i s z e k . 

Hatóságilag engedélyezett nagy végeladás 
rőfös árukban az üzlet végleges feloszlása folytán 

Kossuth-tér nagyvendéglő épület 10_75 

Az üzlet feloszlása folytán szolid végeladást rendez és az összes 

raktáron levő cikkeket 
20 30 és 40 kamat engedménynyel árusit el. Dus választékban vannak: 
Xéí és férfi ruhaszövetek, vászon, kanavász, oxfort és asztal-
tentékek, nagy selyem- és télikendök, kül- és belföldi karton, 

n»lH%rí Í n°k: Va!Ódi * z i i i t a r t* lllo"<* barehet, pike és színes 
barehettek, valamint bélés áruk férfi, és nói szabók részére. 




