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Elég volt 1 
Annak az éles, mondhatnám élet-halál 

harczuak, mely Gsongrádvármegyében, külö-

nösen Rónay volt főispán távozása óta folyik 

az uralkodó párt és ellenzék között — a 

küszöbön álló megyei képviselőválasztás van 

hivatva véget vetui és pedig azzal, hogy a 

választók bizalma leteszi a többséget az el-

lenzék vezetői kezébe, kik a megyei képviselő-

választást követő tisztújításon uj erőket és 

ezekkel uj s. elemet hoznak be Csongrád vár-

megye kormányzatába. 

Ez az ellenzék czélja; ezért küzd s ezen 

küzdelem támogatására hivom most fel Cson-

grádvármegye közönségét. 

Nem recnminálok most azon vértlázitó 

visszaélések, gonoszságok és merényietek fö-

lött, melyeknek hosszú sorozata annyiszor 

támasztott felháborodást és keserűséget lel-

künkben ; mert hiszen ezeket ismeri a kö-

zönség s mert a Csongrád vármegyében ural-

kodó politikai és kormányzati rendszer meg-

buktatására vivott küzdelmünk nem volt ed-

dig meddő s büszke önérzettel tekinthetünk 

küzdelmünk sikereire és eredményére vi*sza. 

n.z a küzdelem kergette el a hatalom éléről 

Stammert s vele egy sereg jegyzőt s ez os-

torozta ki a szuronyos polgármestert Szentes 

varos első tisztségének székéből; ez nyitott 

utat ellenzéki embereknek a városi és köz-

ségi kormányzatok élére megyénkben. Ez hó-

dította meg az országos politikában az egész 

megye közönségét az ellenzéki zászlók szá-

mára, hogy ma egyetlen mandátuma tincs 

megyénkben a kormánynak. — Ez a semmi-

től és senkitől nem felő, reltentheilen kitar-

tás buktatott el rövid 6 év alatt két tóupánt 

megyénkből. 

¿.nnyi eredmény olyan gloriükácziója az 

ellenzék eddig vivott küzde mének, mely egye-

dül áll az országban, s jokgal biziaihat ben-

nünket aion reménnyel, hogy a kü zöböu 

álló döntő csataban, bármit kövessen is el 

a vakon mindenre kesz megyepárt, a győze-

lem a mienk lesz ! 

A mienknek kell lenni; mert másként 

béke nem lesz; de nem is lehet ebben a 

megyében, melyben a főispántól kezdve le az 

utolsó megyei bakterig — szégyen kimon-

dani — egy uradalom támogatásából élő s 

e nélkül feltéllen s^étzüllő párt iartj.i a ke-

zében a hatalmat a városok es k ö z i e k füg-

getlen inteligencziájával s az ezeket tamogató 

azon elemtkkel siemb.in, melyeknek po i ikai 

meggyőződését haszonbérrel elföldelni nem 

lehet. S győznünk kell s győzni lógunk azért 

is, hogy a mai íőispánnal szemben is meg-

csinálhassuk számadasunkat. 

A legutolsó megyei közgyűlés szomo-

rúan igazolja, hogy dr. Vadnay Andor nem 

az az ember, kit érdemes legyen megkímélni 

Ezt az embert a béke helyreállítása 

végett küldte ide a kormány. — Én tudom 

ezt; mert ismerem a volt belügyminiszter 

intenczióját, ki őt ide kinevezte. És sajnosan 

kell konstatálnom, hogy az itt uralkodó ura-

dalompárt kezében tenetetlenebb ember na-

gyobb eszköz még nem volt, mint Vadnay. 

Nem politikai ellenfele a tisztelt lőispán 

ur a megyei ellenzéknek, hanem nyilt ellen-

sége. Tanú jelét adta annak több izben; de 

kimuiatta a foga fehérét most a megyei köz-

gyüléseu a csongrádi választó kerületek vá-

lasztási helyének kijelölésénél, mikor a legva-

dabb szenvedélylyel förmedt az ellenzékre 

azért, mert ez nem tűrte el szónélkül, hogy 

a városháza és iskolák helyett kormánypárti 

korcsmák jelölteitek ki választási helyekül. 

Ez elég Vadnay ur választási moráljá-

nak megismeréséhez s hogy mily képmutató 

arra pedig elég volt láziunk, hogy ha bár 

Ő indítványozta az állandó választmányi ülé-

sen, hogy az uradalmi ko. jégek megszünte-

tése iránt Írjunk töl a törvényhozáshoz és 

mégis saját tisztikarával engedte íeszavaztatni 

sajat indítványát. 

Vadnay nemcsak tipikus képviselője az 

itt megutált kormányzati rendszernek; de 

igen alkalmas tértiunak látszik arra, hogy ezt 

fejlessze. 

Legyen nyugodtan. Útját álljuk; mert 

Csougradmegye népe torkig vau mái a Stam-

merek által teremtett rendszerrel s egyszer 

valahára eljön az óra, mikor azt mondja, 

hogy elég volt 1 

Az óra itt van! S én azt mondom, s ve-

lem Csongrádmegye óriási többsége kialtja, 

hogy már elég volt 1 

Elég ! 
Sima Ferenca. 

Megyei közgyűlés. 
A f. hó 11-en kezdődött megyei közgyűlésre 

szép számmál összesereglettek a megyebizottsagi ta-
gok. Különösen a pakuncz-gárda majdnem az utolso 
emberig berukkolt. 

Kegyeletes aktussal kezdődólt az ülés. Vadnay 
Andor dr. töispan szép szavakban emlekezett meg 
a korán sírba szállt Laszlo tőberczeg tragikus hala-
Iáról, s indítványára a közgyűlés egyhangúlag elha-
tározta, hogy fajdalmanak jegyzökönyvében kifejezest 
ád, és József tőherczegUez reszvetiratot intéz. 

Szintén kegyeletes szavakat szentelt a főapán 
az Amenkaban elhunyt emigráns Febérváry Miklós 
emlékének, a ki tudvalevőleg tekintélyes összeget ha-
gyott egy, Horgoson felállítandó arvabázra. A meg-
boldogult hagyományozó leányához Fehervary Cze-
léstmhez hasonlóképen részvetiratot intéz a tör-
vényhatósági bizottság. 

Végül Üallos Szilagyi Sándor megyebizottsági 
tag elhunytat vette részvétteljes tudomásul a köz-
gyűlés. 

Az elnöki előterjesztések után Sima Ferencz 
bizottsági Btag kért szót és utalva arra, hogy az 
utóbbi időkben meghonosult azon szokás, hogy a 

megyei közgyűléseket rendszerint pénteki napra tű-
zik ki, beleütközik a gazdálkodó osztály érdekeibe, 
azt a kérést intézte a főispánhoz, hogy a közgyű-
léseket jövőre lehetőleg a hét első napjára hivassa 
össze; mire a főispán kijelentette, hogy a kérelm t 
tekintetbe fogja venni. 

A tárgysorozat első pontjánál, az alispán év-
negyedes jelentésénél Sima Ferencz első sorban is 
azt kifogásolta, hogy a hónapok óta üresedésben 
lévő föpénztárnoki állasra az alispán nem hirdette 
meg a pályázatot, holott a tőrvény világosan ren-
deli hogy a végleg megüresedett állasok a legköze-
lebbi közgyűlésen betöltendők. Annál feltűnőbb ez 
a mulasztas, mivel a szintén üresedésben lévő do-
rozsmai főszolgabírói állás betöltésére az alispán 
megtette a kellő intézkedéseket, s így nyilvánvaló, 
hogy a törvényt nem egyformán alkalmazza. A fö-
pénztárnoki állás a törvény rendelkezésétől eltekintve 
azért is betöltendő lett volna, mivel a megyei pénz-
kezelési szabályrendelet szerint a vármegye pénz-
tárát kezelő tisztsegnek nagyobb összegű kaucziot 
kell tenni; a helyettes lőpénztárnoknak és helyettes 
ellenőrnek pedig megfelelő kaucziója nincs. Kijelenti, 
Logy a pénztari tisztség iránt a legteljesebb biza-
lommal viseltetik, s így felszólalását korántsem sze-
mélyes okokbcl tesz», hanem csupán azért hegy a 
törvény és szabaly pontosan érvényesíttessék. 

Második észrevetele Sima Ferencznek az isme-
retes Tornai Fehér Borbála fele horgosi ügyre vo-
natkozott ; azt kerdezU ugyanis az alispántól, hogy 
annak a szegény asszonynak az elsikkasztott pénze 
valahara megtérül é és ez iránt minő intézkedések 
tétettek; mert hiszen tudvalévő, hogy midőn Tor-
nai Fehér Borbála a sikkasztásért feljelentést tett, 
a közigazgatási bizottságtól azt a biztos'tást nyerte, 
hogy nyugodt lehet, pénze nem fog elveszni. 

Dr. Csató Zsigmond alispán a föpénztárnoki 
állasra vonatkozólag azt a felvilágosítást adta, hogy 
a pályázatot azért nem hirdette meg, mivel a fő-
pénztarnok elhunytáról a megyei közgyűlés csak 
most vett hivatalos értesítést, s így a pályázat ki-
irasara utasítást nem adhatott. Különben az állás 
betöltését a küszöbön lévő általános tisztújításig 
szükségtelennek tartotta, annál inkább, mivel — 

— mint Sima Ferencz is elismerte — a vár-
megye pénztára teljesen megbízható kezek-
ben van. 

A Tornai Fehér Borbála ügyére vonatkozólag 
előadja, hogy az elkezelt összeget a volt horgosi 
jegyző, Varjassy István a szegedi kir. törvényszéknél 
már letétbe helyezte s igy azt a károsultfél bármi-
kor felveheti. 

Sima Ferencz az alispáni válasznak csak az 
utóbbi részét vette tudomásul, ellenben fentartotta 
azt a nézetét, hogy a lőpénztárnoki állás betöltésé-
nek elmulasztása a törvény megsértését képezi, mert a 
végleg megürült állásokra nézve az alispán közgyűlési 
utasítás nélkül is köteles a pályázatot meghirdetni. 

Ezek után a közgyűlés az alispáni jelentést 
tudomásul vette. 

A tárgysorozat ötödik pontjánál fejlődött ki 
nagyobb vita. A megyebizottsági tagok választására 
vonatkozólag ugyanis az állandó választmány azt a 
javaslatot tette, hogy a csongrádi választó kerület-
ben — miután a választók száma 600-nál kevesebb 
— a törvénynek megfelelően no alakitassanak 3 al-
választó kerületet, hanem egy helyen ejtsék meg a 
választást. 

E javaslat ellen első sorban Fekete Márton 
szállott sikra, azt vitatván, hogy az 1886-iki tör-
vénynek a választásokra vonatkozó részét az 1892. 
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évi törvény fel függesztette, s igy a választó kerüle-
tek beosztásán semmi változtatást tenni nem lehet; 
ezt — úgymond — már ezelőtt 3 évvel a belügymi-
niszter is kimondta. 

Sima Ferencz az állandó választmány javasla-
tát korrektnek és törvényesnek tartja, mert 1892 ben 
a tőrvénynek csak azt a részét függesztették föl, 
mely arról szól, hogy a megyebizottsági tagok szá-
mát a népszámlálás adatai alapján, s ehhez képest 
a választó kerületek beosztását a vármegyei köz-
gyűlés 10 évenként megállapítja. Itt azonban nincs 
arról szó, hogy a bizottsági tagok száma a cson-
grádi kerületre nézve megváltoztattassék, sőt választó 
kerület alakítása sem czéloztatik, hanem csupán azt 
javasolja az állandó választmány, hogy a csongrá-
diak ne alkerületekbe elkülönítve, hanem egy helyen 
válaszszanak, miután a törvény világosan kimondja, 
hogy a szavazás alválasztó kerületekben csak ott esz-
közölhető, a hol a választók száma a 60J-at meg-
haladja, Csongrádon pedig 600 vaiasztó nincs. 

Czicatriczis Lajos a Fekete Márton álláspontja 
mellett nyilatkozik, és az állandó választmány javas-
latát annál kevésbbé tartja elfogadhatónak, mivel 
akkor az e reszben fentálló vármegyei szabályrende-
letet előbb meg kellene változtatni és miniszterileg 
jóváhagyatni, a mire most már idő nincs. 

Fekete Márton újból hivatkozik arra, hogy a 
belügyminiszter 189:2 ben ugy magyarázta a törvényt, 
a mint azt ő értelmezi. 

Sima Ferencz kimutatja, hogy a törvény in-
tencziója kizárja azt a magyarázatot, a melyet Fe-
kete Marton hangoztat. Arra, hogy a belügyminisz-
ter 189:2-ben mit mondott, nem lehet épiteni, mert 
meglehet hogy a mostani, miniszter egészen mást 
mond; példa erre a Tornai Fehér Borbála ügye, a 
melyben a volt belügyminiszter megállapította a köz-
igasgatasi bizottság tagjai és különösen két megyei 
tisztviselő ellen a vagyoni felelősséget, mig utódja 
egészen ellenkezőleg határozott. 

Szvoboda Ferencz kifejti, hogy itt nem választó 
kerület alakitasárol van szó, hanem csak az alkerü-
letek összevonásáról. Nem all meg Czicatriczisnek 
az a véiemenye, hogy a javaslat eltogadása esetén 
a szabályrendeletet módosítani kell, mert a sza-
bályrendelet csak annyit mond, hogy Csongrád 
egy önálló vaiasztó kerületet képez, de alvá-
lasztó kerületekről egyaitalaban nem intézkedik, te-
hát a szabályrendeletnek épen az állandó választ-
mány javaslata telel meg. 

Azonban hasztalan volt minden beszéd, a több-
ség 79 szóval 46 ellen elvetette az állandó választmány 
javaslatát, és a Fekete Marton álláspontját fogadta el. 

Heves vita folyt meg a lőlött is, hogy hol le-
gyenek Csongrádon a valasztási helyek ? Az alispán 
azt javasolta, hogy a barom alvalasztó kerület há-
rom korcsmában szavazzon, a melyek — perszze — 
a pákuliczok kortestanyait képezik. Máskor a vá-
rosházánál, továbbá az iskolaban és a kaszinóban 
volt a valasztás színhelye. Erre való hivatkozással 
felnozták a csongrádiak es különösen Sima Eerencz, 
hogy mégis csak felháborító, hogy a városhazával és is-
kolaval szemben a korcsmanak adnak előnyt; mindez 
csak arra volt jó, hogy a főispán Eszes Mátyást és 
Sima Ferenczet rendreutasította, s aztan sietett ki-
mondani, hogy a választas se nem a varoshazánál 
se nem az iskolaban lesz, hanem a korcsmában. 

A választas hatariiapjaul az egesz megye te-
rületére október ¡25-ik napját tűzték ki; valsztási 
helyekül pedig a következőket állapítottak meg: 

Szentesen az i-sö kerület a vármegyeház nagy-
termében; a 11 ik kerület a felsőparton i'app László 
iskolájában; a 111-ik kerület a gazdasági egylet he-
lyiségében; a IV-ik kerület a róm. kath. központi 
iskolában. Csongrádon: az 1 ső kerület a Pannónia 
szállodában ; a il-.k kerület.a Központi száliodaban : 
a 111- ik kerület a Magyar Király szállodában. Szeg 
váron, Tápén és Dorozsmán a község házánál. 

Választási elnökök Szentesen: az 1-ső kerület-
bén Szathmáry Ede; a 11-ikban Burián Lajos; a 
111-ikban dr. Matefly Fereucz; a lV-ikben Balogh 
János; helyettes elnökök: dr Ecseri Lajos, itj. Vá-
rady Lajos, Csúcs Antal, idősb. Várady Lajos. Csong-
rádon : az 1 ső kerületben Újhelyi Nándor; a 11-ik-
ban Soblya Gyula; a 111-ikban dr. Bojniczer Antal; 
helyettes elnökök: Herke Ferencz, id. Piroska Ist-
ván, Tekclics Jáuos. Szegváron elnök Vidovich An-J 
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tal, helyettes Varga Károly. Tápén elnök : Illés Jenő, 
lielyettés Hegedűs István. Doror.smán elnök Tajthy 
Kálmán, helyettes ifj. Eszes Mátyás. 

Az alispán azt az indítványt tette, hogy mondja 
k i* közgyűlés, hogy a választásra vonatkozó hatá-
rozat csak birtokon kívül felebbezbető. Sima Fe-
rencz ez ellen erélyesen felszótalt, miközben a pá-
kuliczok folytonos zajongása és közbeszólása folytán 
figyelmeztette a főispánt, hogy ne tűrje a rakon-
czátlankodást; ez a figyelmeztetés azonban nem 
"használt semmit. Fekete Márton és Balogh János 
¡önként értendőnek mondták, hogy az esetleges fel-
lebbezések nem gátolhatják a választás megtartását 
mire az alispán indítványát visszavonta. 

Réti Feiencz csongrádi főszolgab rónak állásá-
ról való lemondását a közgyűlés elfogadta, és Réti Fe-
rencz részére ezerszáz frt végkielégítést szavazott meg 

Most következett aztán egy váratlan fordulat, 
melyei a vármegyei kormányzat valóban meglepte 
a közönséget. Pákulicz részről ugyanis állandóan 
hangoztatták, hogy a dorozsmai főszolgabírói állásra 
Mátéffy Kálmánt választják meg, a ki tudvalevőleg 
ezen állásról való lemondásának benyújtásával futa-
modott meg a felfüggesztés és fegyelmi eljárás elől. 
Ezt a jelöltséget a pákulicz vezérkar teljes erővel 
favorizálta; ugy látszik azonb n, hogy az intéző 
körök az utolsó perczben mégis csak tulhajtottnak 
és koczkáztatottnak találták ezt a vakmerő játékot, 
mert midőn a választásra került volna a sor, egy-
szerre felállt az alispán, és azt indítványozta, hogy 
tekintettel az általános tisztújítás közelségére, az ál-
lás ezúttal ne töltessék be. Sima Ferencz hivatkozva 

törvény világos rendelkezésére, a választás meg-
ejtését kibánta; a főispánék azonban nem haraptak 
bele ebbe a kemény falatba, hanem a többséggel 
elfogadtatták az alispan indítványát. 

A Sváb Jakab-féle ösztöndíj adományozása tár-
gyában javaslattétel végett egy bizottság küldetett 
ki, melynek tagjaiul megvalasztattak : dr. Csató Zsig-
mond alispán, dr. Czicatriczisz Lajos főjegyző, ónody 
Géza árvaszéki elnök, továbbá Ujhelyi Nándor, tialogb 
János és Pólya Ferencz. A főispán felkérte a bizott-
ságot, hogy jelentését' délután terjessze elő, s ezzel 
az ülést délután 3 óráig felfüggesztette. 

A délutáni ülésben az imént emiitett bizott-
ság jelentette, hogy az ösztöndíjra 17 csongrádi és 
14 más közseyibeli tanuló pályázott; minthogy azon-
ban az alapító levél világos rendelkezése szerint mind-
addig, mig alkalmas csongrádi pályázók vannak, 
más községből származó tanulók kérvénye tekintetbe 
nem vehető, annalfogva ezúttal csupán a csongrádi 
pályázók folyamodványait lehet tárgyalás alá venni. 
A bizottság megvizsgálván a pályázók iskolai elő-
meneteléről, vagyoni és családi viszonya ról szóló bi-
zonyítványokat, az ösztöndíjra a kővetkező tanuló-
kat ajánlotta. a ¿00 frtos két belyre Grünvald Sán-
dort és Harnyas Sándort; a ¡200 frtos három 
helyre Veisz Sándort, Eder Endrét és Sövényházi 
Pált. Némi vita után a közgyűlés többsége elfo-
gadta a bizottság javaslatát. 

Szenvedélyes vita és heves összeütközés fejlő-
dött ki Bárányi Ödön országgyűlési képviselőnek a 
szentes-bajai vasútra 44J.1.00 frt hozzájárulás iránt 
beadott kérvénye fölött. Az állandó választmány ja-
vaslata ugy szólott, hogy a megye függessze fel ez 
ügyben elhatározását addig, mig el nem dől, hogy 
a szentes-orosházi vasút kiépül-é és annak iránya 
végleg meg nem állapittatik. Ezt Sima Ferencz azzal 
kivánta kiegészíteni hogy a megye annak megállapí-
tását is várja be, hogy Csongrádtól Félegyházán át 
vagy Csöngöle-felé vezettetik e a tervezett vasút ? 

Czicatriczisz Lajos főjegyző feltétlenül elutasí-
tandónok tartja a kérelmet, mert a kérdeses vasút 
kiépítése sürgős helyi érddket nem képez, s a megye 
nincs azon anyagi helyzetben, hogy erre a czélra 
valamit megszavazhasson. 

Burg Dénes hasonló nézetben van, és hangsu-
jlyozza, hogy a vasutak létesítése helyett a megyei 
közutakat építsük kí. 

Sima Ferencz csodálkozik rajta, hogy Cicatri-
czisz és társai készek elmenni Csanád vármegyébe 
vasutát épiteni, s akkor nem jut eszökbe, hogy 
nincs pénz, de mikor a megye ket legnagyobb váro-
sának, Szentesnek és Csongrádnak vasúti összeköt-
téséről van szó, akkor az üres kasszára hivatkoznak. 
Kifejti, hogy adminisztratív szempontból is mennyire 

l f l . 

fontos, hogy Szentes mint a vármegye központia, 
minden irányban bírjon vasú i összeköttetéssel; ki-
fejti továbbá, hogy Szentes és Csongrád fejlődése, 
culturális és közgazdasági érdeke szempontjából mily 
nagy horderővel bír a kérdéses vasút. 

E fejtegetések közben a pákuliczok vadabb 
része, folytonos közbe kiabálások által iparkodott 
zavarni a szónokot, s a főispán, a ki a délelőtti 
ülésben nem fukarkodott az ellenzéki bizottsági ta-
gok rendreutasitasitásával, most flegmával tűrte 
a rakonczátlankodást, a nélkül hogy kedves bárány-
káit egyetlen szóval is csitította volna. Sima végre 
megsokalta a dolgot, s oda fordulva a főispánhoz, 
'erélyesen felszólította, hogyha már délutáni ülés-
két tart, legalább ne restelje a délutáni hangulátban 
lévő zajongókat megrendszabályozni. A főispán 
azonban, a duhajkodók helyett Simát részesítette a 
rendreutasitásban. De aztán Simától se vette a 
szót pénzért, mert a rendre utasítását vissza adreszálta, 
s keményen szemébe vágta a főispánnak, hogy 
szemet huny a durvaságokra. „Az ellenzéki tagok 
— úgymond — nem szoktak neveletlenkedni; ami 
durvaság és neveletlenség ebben a teremben törté-
nik, az a másik párttól jön, s bizony sajnálatos, 
hogy intelligens emberek ilyen viselkedést tanusitanak. 

E szóváltás után Sima befejezte beszédét 
azzal a kijelnntéssel, hogy szentesi polgár 
létére kötelességének tartja befolyását a vármegyén 
abban az arányban érvényesíteni, a mint azt Szen-
tes érdekei megkívánják, s ezen kötelessége teljesí-
tésétől nem hagyja magát eltántorítani semmiféle 
inzultus által. 

Fekete Márton vállalkozott rá, hogy az izgalmas 
szóváltás után a higgadtság stádiumába vezesse visz-
sza a vitát. Hosszasan elmagyarázta, hogy Csongrád-
vármegye ettől a kérdéstől csakugyan nem zárkoz-
hatík el, de másfelől tekintettel kell lenni az anyagi 
helyzetre is ; indjtványozza tehát, hogy a közgyűlés 
annyit mondjon ki, hogy hajlandó ugyan anyagi 
támogatásban részesíteni a vállalatot, de ezen tá-
mogatás semmi esetre se emelkedhet annyira, a 
mennyit Bárányi Ödön mostani beadványában kér \ 
mondja ki továbbá a közgyűlés, hogy hozzájárulását 
azon feltételhez is köti, hogy a törzsrészvényekkel 
szemben elsőbbségi kötvények ne szerepeljenek. A 
közgyűlés ezt az indítványt egyhangúlag elfogadta. 

A mint előrelátható volt, nagy és hossz is vita 
támadt az uradalmi községek sorsa felett is. Az ál-
landó választmány tudvalevőleg azt javasolta, hogy 
a megye irjon fel az országgyűléshez az uradalmi 
községeknek törvéuy utján való megszüntetése iránt. 

Fekete Márton abban a véleményben van, hogy 
az uradalmi községek megszüntetéséből, és az ura-
dalmi földeknek a szomszédos községekhez való oda-
csatolásából nem sok haszna lenne az illető közsé-
geknek, mert a törv.ny szerint a puszták csak 50% al 
vagyis féladóval járulnak a községi terhekhez, ezt az 
összeget pedig a községek elköltenék a csatolt pusz-
ták adminisztrácziójára. Az országgyűléstől csak any-
nyit kérjünk tehát, hogy a küszöbön álló közigaz-
gatási reformnál terjessze ki figyelmét a nagy pót-
adókkal küzdő községekre, s mentse fel azokat az 
állami adminisztráczió anyagi terhei alól, és adjon 
nekik jogot arra, hogy az egyenes adókon kívül más 
adóalapokra is vethessenek ki községi adót. 

Balogh János hosszasan foglalkozik a kérdés-
sel, és elmondja, hogy a javaslattételre kiküldött bi-
zottság elé terjesztett adatokból arról győződött meg, 
hogy a puszta községek közzül Mágocson csak két 
birtokos van, Derekegyházán pedig 9, Sövényházán 
150-nel több; tudjuk továbbá, hogy Teég Fábián 
tulajdonképeni községi életet nem folytat. S mint-
hogy törvényszerint község csak ott alakulhat, ahol 
legalább 50, földdel vagy házzal biró lakos van, an-
nálfogva kétségtelen, hogy Mágocs és Derekegyháza 
nem felelnek meg a törvény által előirt kellékeknek, 
valamint jegos kifogás alá esik Teés Fábián is. Az 
ilyen községeket pedig törvényszerint a belügymi-
niszttr jogosítva van a vármegye felterjesztésére 
megszűntetni. Utasítsa tebát a közgyűlés az alispánt, 
hogy három hónap alatt tegyen jelentést arról hogy 
mely községek azok, a melyek nem felelnek meg a 
törvényes kellékeknek. Az alispáni jelentés alapján 
aztán irjon fel a vármegye a belügyminiszterhez az 
illető községek megszüntetése iránt. 



3. oldft*. SZENTESI LAP. 
Sima Ferencz kifejti, hogy a bolügyminiszter- ezúttal is kénytelenek voltunk kihagyn'-, amiért öl-

nek nem áll hatalmában a szóbanforgr* községeket 
megszüntetni; ezt csak a törvényhozás teheti meg, 

vasóink szives elnézését kérjük. 
— Az I. 48-an kör 25 év©» jubi leuma 

azért ragaszkodik az állandó választmány javaslatá- i r á n t ra(l1? tudvalevőleg a jövő vasárnap lessz — 
hoz. Nagy hatással ecseteli azokat a sanyarú álla-
potokat, a melyekben azok a községek sin/lödnek, 

ugy helyben, m nt a vidéken nagy az érdeklődés. 
A kör összes tagjai, családjaikul együtt résztvesz-
nek az ünnepében, melyre a v dékről is számos 

a melyeknek határaiból szakittattak ki az uradalmi vendég érkezik, s î y előrelátható, hogy az ünne-
községek, s igazságosnak tartja azt a törekvést, bogy Pé,y minden tekintetbe méltó lessz a körhöz, 

az uradzlmi földek visszacsitoltassanak od*, a hová Kes/ülő párbaj. A vármegyei kőzgyü-
természetszerűIeg tartoznak és meg van eyőződve, l1^®»1 történt hogy dr. Filó Tihamér midőn Nóvák 
. _ n fAt. . , , ... József uradalmi ügyész beszelt egy trétás közbe-
hogy a mig ez a törekvés meg nem valósul, addig gzó lás t koc«kA»t«tott meg. amire Nóvák brutálisan 
az anyaközségek felvirágzása lehetetlenné van téve. 

János és Skandász József lopásért, Lovas Bálint 
pedig csalás miatt. 

— Mulat«ág a szomszédban. Égy hoz-
zánk intézett meghivó szerint a .Mindszenti iparo-
sok és kereskedők köre" f. hó 20-án, a saját helyi-
ségében és saját könyvtára javára, zártkörű táncz-
vigalmat rendez. 

Sima beszéde felszólalásra késztette Nóvák Jó-
zsefet is, aki méltánytalannak tartja azt a törekvést, 
hogy az egyik községet ugy akarjuk életképessé tenn:, 
hogy a másikat odaadjuk neki adófizető jobbágvul. 
Hosszasan festi aztán azt a kedvező helyzetet, a 
melyben a Pallavicini uradalom jó roltából Sándor-
falva él. Felszólalását azzal zárja be, hogy pártolja 
Fekete Márton indítványát. 

Balogh János élt még a zárszó jogával, aztán 
megtörtént a szavazás, s a többség Fekete Márton 
indítványát fogadta el. 

Meg egy pár jelentéktelenebb ügy el ntézése 
után a főispán az ülést bezárta. 

Szombaton csekély számú bizottsági tag rész-
vételével gyors tempóban letárgyalták az egész 
tárgysorozatot. Az érdekesebb tételek a következők 
voltak : 

A horgosi közbirtokossági földek dolgában a 
miniszter uj vizsgálatot rendelt el. Ezt egy bizottság 
fogja teljesíteni, a melynek tagjai: 

Dr. Cicatriczisz Lajos elnökletete alatt Soós 
Pál főügyész, dr. Mátéfify Ferencz, dr. Filó Tihamér 
és Temesváry Antal. 

A Csongrád város külterületén létesítendő épít-
kezések korlátozása tárgyában a közgyűlés Sima 
Ferencz fólszolalására akként határozott, hogy a va-
ros állapítsa meg azt a vonalat, a melyet belterü-
letnek kíván tekinteni, s e vonalon belől az 
építkezésre nézve a varmegyei építési szabályrende-
let lesz az irányadó ; ezen megállapodásnak azonban 
visszaható ereje nincs. 

A megyei közkórház ügyében kimondta a köz-
gyűlés, hogy Szentes város magánkórházát átvenni 
hajlandó, s e czélból a tárgyalásokat megindítja. 

Trencsén varmegye közönségének a miniszter-
elnök üdvözlése tárgyában kelt köriratat egyszerűen 
tudomásul vették. Ellenben Csanád vármegye kö 
zönségének a népoktatás allamositása irá't, valamint 
Békés vármegyének a választási törvény módosítása, 
Zemplén vármegyének a milleniumra nemzeti ban-
dérium létesítése iránt indított akczióját pártolja; s 
az ezredéves történeti felvonulás végrehajtó bizott-
ságát anyagi támogatásban részesíteni hajlandó a 
közgyűlés. 

A szentesi kongó utón gyakorolt vamszudési 
jogot Fekete Márton még tovabbra is fenntartani 
kívánta, de az alispán indokolt javaslatára kimondta 
a közgyűlés, hogy erre a jogra többé nem reüektál. 

Kiss Imre volt vármegyei utibiztos ö-vegyének 
i40ü frt végkielégítést szavaztak meg. 

A Sándorfalva községben megejtett tisztújítás 
ellen Topscher János által beadott felebbezest elve-
tették. Szerencsésebb volt Topschernek egy másik 
fellebbezése, melyet Sándorfalva képviselőtestületének 
Zsarkó Ferencz jegyző fegyelmi ügyében hozott hatá-
rozat, ellen adott be. Ezt akczeptalta a közgyűlés 
és Sandorfalva község emiitett határozatát megsem-
misítette. 

Több apróbb községi úgy, továbbá költségve-
tések és számadások elintézése után a közgyűlés 
véget ért. 

Helyi es vegyes hireji. 
— Személyi liir. Sima Ferencz országgyű-

lési képviselő szombaton délben az újpesti függet-
lenségi kör zászlószentelési ünnepélyére és egyebb 
pártügyekben Budapestre utazott. 

— Vadnay Andor lőispán — mint érte-
sülünk — ma délben nejével együtt Budapestre uta-
zik, de aztán nyomban visszatér, hogy a megyebi-
zottsá<?i tagok választásánál segítségére legyen a pá-
kulicz gárdának. 

— A lapunk tárczájúban közölt re-
gény folytatásat — sajnálatunkra — térszüke miatt 

visszavágóit. Filó a sértésért fegyveres elég-
té l t kért Nováktól. Az affér további fejlődéséről 
még nem értesültünk. 

— Jótékonyczélu mulatság A szegény 
sorsú izr. iskolásokat segé'yező egylet javára a kaszinó-
ban f. hó ii)-én tartandó halestélyre — mint ben-
nünket értesítenek — már eddig fr 120 aláíró van, 
és igy előre látható, hogy az estély minden tekin-
tetben fényesen fog sikerülni; ami a kitűzött nemes 
czél érdekében bizonyára kívánatos is. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon roko-
nok jóbaratok és ismerősök, kik boldogult férjem, 
Tóth Istvánnak t. hó 11-én végbement végtisztessé-
gén megjelentek és részvétök által mély fájdalmun-
két enyhítették fogadják ez uton is hálás köszöne-
tem kifejezését, özv. Tóth Istvánné 

— Eltűnt íiu czim alatt megírtuk a minap, 
hogy Tóth Ferencz czipész Ferencz neVQ 6 éves 
kistia még a rnult csütörtökön eltűnt. A kis gyer-
mek azóta íelő nem került; azért a kétségbeesett 
apa jutalomdijat biztosit annak aki gyernieke nyo-
mara vezeti. 

— Értesítés. Midőn a magas minisztérium 
által Budapestre történt kinevezésem folytán szen-
tesi tar.itói állásomtól megvállva innen távozom, fo-

MÉLYEN TISZTELT KÖZÖNSÉG I 
Tudomásomra jött, miszerint a város-

ban az a hir van elterjedve, hogy temet-
kezési üzletemet tovább nem foly-
tatom, mert én halálos beteg vagyok, s 
ezt egy bizonyos üzlet ember igyekszik 
is a tisztelt közönséggel elhitetni. 

Nehogy a mélyen t. közönség ez által 
félrevezettessék, s az ilyen üzleti fogások-
nak hitelt adjon. Tisztelettel hozom tu-
domásra, hogy üzletemet minden meg-
szakítás nélkül tovább folytatom, s 
hogy nálam igenis k a p h a t ó k min-
dennemű érez- és takoporsók. 

E-i hogy a t közönség mindenkor a legszo-
lidabb kiszolgálásban részesül a tehető legjutá-
nyosabb árak mellttt arról üzletem 14 évi fenn-
állása és jó hirueve kezeskedik. 

Kérem továbbra i* a mélyen t. közönség párt-
fogasat, maradtam tisztelettel 

E á c z Z s i g m o n d . 

.Birtok-eladás* 
Jászladány és Puszta-süly közt egy l l o / i a o s 
holdas birtok, mely buza és here termelésre 

gadják mindazon szeretett kartársaim, jó barátaim, p t ? v i r á n t alkalmas fekete talaiu föld izén ked-
jó ismerőseim, iskolaszéki-polgár, s kath. köri tagok t « ^ « L t ^ ^ i t l f ^ ^ ¡ i ^ Z t 
kiktől az idő rövidsége miatt személyesen bucsut 
nem vehettem, ez uton nyilvánított szívélyes vlsten 
hozzád*-omat. Szentesen, lá95. okt. 11-én. Tö r ök 
S ándo r , rom. kath. tanító. 

— Utolsó ujouczbál Székely Sándor a 
„Huszár" korcsmában ma este 30 kr. belépti-dij 
mellett ujonezbálat rendez, melyre felhívjuk az ér-
deklődők figyelmét. 

— Sertésorbáucz. ifj. László János ecseri 
tanyáján 4 drb sertés ornáac/iban elhullott. V ha-
tóság a kellő ovintézkede.eket megtette. 

— Makacs bába. A folyó hó 1-én életbe 
léptetett egyházpolitikai törvényeket éppen nem 
mondhatni hogy valami meleg lelkesedéssel fogad-
ták a jó szegvariak. Kézzel fogható bizonyítéka en-
nek már az is, hogy egyik szülésznő az ő jámbor 
eszével kereken kijelentette, miként ő bizony nrm 
fogja átlepni a községház küszöbét azon czélból, hogy 
szőleteseket a polgári anyakönyvvezetőnél ott beje-
lentsen, — soha, mert hat — mint mondá — ö 
nincsen .belealapulva' (?) ebbe a fránya uj törvé-
nyedbe. — Ennek folytán persze az anyakönyvezés 
körül késedelmek sőt majdnem "gy kis zavaok is 
merültek fel. Mikor pedig az anyakönyvvezető maga 
elé idézte és diplomájától leendő esetleges megfosz-
tatás terhe alatt szigorúan lelkére kötötte a törvé-
nyek és miniszteri rendeletek rendelkezéseinek pon-
tos bttartasat; a makacs bába belátván hogy en-
nek már fele sem tréfa, nagynehezen még is csak 
,t,elealapult* valahogy az uj törvénybe. Azóta lel-
kiismeretes pontossággal teljesiti törvényszerint beje-
lentési kötelezettségét. 

— Váljunk el. Szegvárról írja levelezőnk: 
Bármennyire idegenkednek is Szegváron sokan a 
polgári házasságról szcló törvényektől, — ezt az 
idegenkedest hatterbe szorítja és még is csak győ-
z delmeskedik felette ama nagy igazság iránti hódo-
lat hegy: páios élet a legszebb a világon! A há-
zasulok hirdető tábláján ma már tizenkét hirdetés 
van kifüggesztve. — Azaz — pardon — csak volt 
ennyi de a hirdetesek száma egygyel keveskedett. 
— A legelsőnek beiratkozott polgári j íjy.spár ugya-
nis egy ízbtni kihirdetésük után bejelentették egy-
mástól történt élválasukai. — Tehát a legelső pol-
gári eljegyzés sem vegződh tett házassággal han«m 
válás lett a vége, amit so*an rossz jelnek tartanak. 
Az első polgári házasságkötés itt valós>7 nüleg kedden 
m gy végbe. 

— Földmunkások ügyeimébe. A Csöng 
rád sövényházi ami. és belvíz szabályozó társulat 
nagyobb szabású gátépitési munkálathoz fogott, 
melyeket házi kezelés mellett végeztet A kik ezen 
építkezéseknél munkát akarnak vállalni jelentkezze-
nek a hármasi 6-ik, vagy a lúdvári I l ik őrháznál 
a sövényházi határban. 

— Javitliatlan. Payp János többször bün-
tetett csavargó aki egyszersmind arról is nevezetes, 
hogy több izben tett öngyilkossági kísérletet, megint 
a büntető biróság atyai gondozása alá kerül. Egy-
szerre hárman tettek ellene fö jelentést: Póczos 

vező fízetési feltételek mellett 18000 frtért 
tartva szabad kézből eladó. 

Az eladás iránt értekezni lehet i d . 
Szálltlló János ügynökkel Szentesen. 1V3 

Helyiség valtoztatás. 
Van szerencsém a n. é. közönséget ér-

tesíteni, hogy október 15-én üzlet-
iünket a , Szentes és Vidéke Takarék 
pénztár* házába helyezzük át. 

Jakó Mihály, 
és neje. 

V a r g a M i h á l y . 
1. t. 481 számú kisvölgy alyon levő házánál 

szoba, konyha, és kamra azonnal haszon-
bérbe kiadó. Értekezni lehet a fenti szám alatt. 

J f i l a d ó t é g l a g y á r . 

a folyó évben is 1 . 0 0 0 , 0 0 0 cserepet produkált 

vuagzo vidéki cserép- és téglagyár, 
mely 80,000 száritó deszkával s ennek 
megtelelő tégla oszlopokon álló cserépszinek-
kel, k e t Gradlis katlan kemenczével, mág-
lázok és munkás lakásokkal biró telep, mely-
nek 5000 meter vett tája (ennek fele beszál-
lítva) 10 évre kibérelt homokbányával, a 
vasúti állomástól 1 kilometerre fekszik s sza-
badkézbői b é r b e vagy e l a d ó . 

Bővebbet Auuiunu Antal építésznél 
i i o r o s s e b e s e n (Aradmegye.) 4V4 

Házak, éKSzerek és bútorok eladása. 
C a i i i a g Á r m i n ékszerész 1. tized 190. 

számú háza, valamint 111. tized 7. sz. háza 
örökáron eladó; az 1. tizedbeli háza esetleg 
haszonbérbe is kiadó. Ugy annak házi búto-
rai és egyéb tárgyai is — elköltözés miatt — 
jutányos aiou eladók; továbbá üzletében arany 
és ezüst tárgyak, tajték pipák és szivarszip-
kák a beszerzési áron alól is elárusittatnak. 

Czukkerman Ignácz 3V3 

111. t. 1-25 számú házánál, két bolt helyiség 
hármiuek kiadó, ugyanannak saját házánál 
egy jó karban lévő zongora is van eladó. 
Értekezhetni lehet saját házánál az üzletében, 



Alapíttatott 1 . 1 SCHRÖDER ROB. TH. banküzlete 
BUDAPEST KÁROLY KÖRÚT 28. SZÁM 

niárti vtlelro 
l 

F I Ó K O K : 
PERLIN, HAMBURG, 

LÜBECK. SCHWERIN. 

Magyar osztály sorsi egyeket 
— = = = Első liuzás 1895. október 16-19-ig. ====-— 

Ebben a sorsjátékban a legmagasabb nyeremény ked- J 0 0 0 * 0 0 0 K O F O I I A * 

vező esetben * * 

Az első húzásra szóló sorsjegyek ára i : Mindkét húzásra szóló vagyis teljes sorsjegyek ára : 

1 egész 1 fél 1 negyed 1 tized 1 huszad 1 egész 1 fél 1 negyed 

" l Ő f r t ÍÖM. b frt. Tfrt. ÍTR7~ 40 fit. 20 frt. 10 frt. 
Fiókjaimban legutóbb is különféle oszfá'vsors játékokból napy nyereményeket fizettem ki vevőimnek, köztük egy 600.000 

négy 3ÖO.OOO, bárom 300.000, és két 150.000 birodalmi márkára lugó! s még e 

ICHttŐD£R ROD. T3I., főelárusitó, 
Budapest, Károly-kőrut 28. s/ám 

1 huszad 

4 írt. 2 frt. 

__ egy 4GO OOO, 

zenkivúl számos más nagy nyereményt. Megrendelési czim : 

Távirati czim : 

Lottóbank, Budapest. Vidéki megrendelések ponfosnn esetleg postautánvéttel is eszközöltetnek. Postadíj tejé-
I. . . . . . X- A—:™^ .* in br» küldiiii. 

CHEQUE-SZÁMLA 

a Pesti magyar krresktdelmi 
banknál. 

1IIUDETIIEXY ! 
Köztudomásra adjuk, hogy az államilag engedélyezett 

MAGYAR OSZTALYSORSJÁTEK 
első húzása 1895. évi^októberjlü ikától 19-ikéig t'o^ Budapesten királyi közjegyző jelenlétébeu és a magyar kir. kormány 
ellenőrzése mellett nyiloánosan megtartatni. 

Ezen első húzáson az ogész sorsjáték 31499 nyereménye közöl, melyeknek összege 

5 m i l l i ó C O O , O O O j k o r o i i « 1 0 , 0 0 0 j i i y e r e m é n y f o g k i h ú z a t n i 

egy miilió*268,000 korona 
összegben. A második osztály húzása ^deczember ̂ ö-ikától 14-ikéig.fog megtartatni. 

Az első húzásra szóló osztálysorsjegyek, valamint mindkét húzásra érvényes teljes sorsjegyek még mindig kaphatók 
a külöu táblákkal va jy plakátokkal megjelölt helyeken az eredeti árak mellett. 

Oly sorsjegyekért, melyeket az első húzás u t i i l vásárolnak, az első osztály diját szintén meg kell fizetni. 

Andrá^y-ut T 8Zemptember hó- Magyar osztálysorsjáték-igazgatóság. 
I I W I M I I I M I 11111111 MI MI II N III W A M M M M M U M M M M M M M M M M 

Minden harmadik 

sorsjegy nyer. 

Első hu/ás már 1895. október 10-19-ig. 

Az államilag M engedélyezett 

Minden harmadik 

sorsjegy nyer. 

M A G Y A R O S Z T A L Y S O R S J Á T E K 
I. osztályú nyeremények. 

Huzás 1895. október 16-19-ig. 
ko ona korona 

nyeremény a 80000 — 80000 

* „ 60000 60000 

* • 40000 — 40000 

* a 30000 — 30000 

• * 2KXX) — ¿0000 

• * loOOO 15000 

w • 10000 — 10000 

2 9 • 8000 — 16000 

8 w • 4000 32000 

10 w • 2000 _ 20000 

13 w » 1 00 13000 

100 9 • 400 — 40000 

860 w • ¡200 — l72000 

9000 9 » 80 — it0000 

10000 nyer mény összesen 1268000 

31,499 pénznyereméuy 

5 MILLIÓ 
6 0 0 0 0 0 K O R O N A 

összértékben. 

A legnagyobb nyeremény a legked-

vezőbb esetben 

EGY MILLIÓ 
KORONA. 

E r e d - e t i s e r s j e g r ^ © ^ s í z , o s z t á t l ^ r é s z é r e . 

Egy egész egy fél—B/io egy tized egy huszad 

20 4 

A. osztályú nyeremények. 
I luzás 1895. deczeiuber 0 -14-ig. 

korona korona 'Si "a 1 1 jutalom à 600000 600000 

1 * • ' 00000 400000 

S « 1 1 9 9 2U0000 200000 

Í 2 < 
1 1 9 9 100000 - 100000 

2 | 1 1 9 9 50000 — 50009 

i 2 9 9 20000 4000J 
Ö Q 1 ' 2 9 9 15000 - 30000 
o S 4 9 9 10000 — 40000 

>> 1 10 9 9 8U00 — 80000 

•8 2 
. 27 6000 - 162000 

i ' l 1 100 » 9 2000 tUOOOO £ cz 0. Jtf 200 9 9 1000 200000 

c r i 1 1150 , . 200 — -30000 

5 8 
120000 » 9 100 2000000 

21499 uyrera my és juta loa 433-000 

40 2 k o r o n a 

Ajánl és utánvéttel szétküld 

Minden harmadik 

sorsjegy nyer. 

fö-elárusitó Budapest, Szervita-tér 3. szám. 
Vidéki megrendelők kéretnek postadíjért 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fil.ért és a 

sorsolási tudósításért 20 fillért küldeni. 

Sürgdny-czim: LOTTOHEINTZK, BUDAPEST. 

Minden harmadik 

sorsjegy nyer. 

Sienie* ,1895. Nyomatott a kiadótulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssaj'óián. 




