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| null altatásául szolgáló czikkeket közlünk. — Ha 
I előfizetőink száma gyarapodni fog, lapunkhoz 
I egy negyed rész iv mellékletet nyomatunk, me
lyen közleni fogjuk a magán és hivatalos hir
detéseket, piarczi árjegyzéket, börze folyamot stb.

Végül figyelmeztetésül megemlítjük, hogy 
a lapnak elfogadása elismerő nyilatkozatul te
kintetik. A s z e r k e s z t ő s é g -

Megyei gyűlés.
— 1874. oct. 20. —

T. előfizetőink és pártolóink!
A már nem soká lefolyó első évnegyedben,

— daczára annak, hogy magunk erejére let
tünk hagyva és daczára annak, hogy egyedül 
a helyi viszonyokra kellett szorítkoznunk, — 
megfeszített erőnk és akaratunk mellett sikerült
— a sok oldalról felmerült támadások ellené
ben is, — lapunkat fenntartani és a t. közön
ség becses pártfogását megnyerni!

Most, midőn már a kezdet nehézségén túl 
vagyunk s könnyebben fogjuk fel álláspontun
kat és midőn továbbra is fenntartani szándé
kozunk: ismételten kérjük a t. közönség becses 
pártfogását és támogatását!

Valamint eddig, úgy ezután is minden erőn
ket megfeszítjük és igyekezni fogunk, hogy la
punk & közönség várakozásainak minél inkább 
megfeleljen.

Lapunkban rövidebb és egyedül előfizetőink

Elnök: Méltóságos Kis-Zombori Rónay Lajos 
főispán ur.

Jelen vannak: Több megyei tisztviselők, 
köztörvény hatósági v. képviselők s benerolus audi- 
torok. —

Elnök. Rövid, megható s általában a kép
viselő testület ^hivatását ezélzó beszéddel a köz
gyűlést megnyitja.

A megnyitó beszéd után íelolvastatik azI o *
alispáni jelentés; melyben a megye területén a 
közigazgatás keretébe vágó ügyek s azok egyes 

| ágainak mikénti lefolyása s miben állása, egészen 
1 érthető s szakavatott tollal összeállított átnézet-
! ben részleteztetik.
, Udvardi Sándor képviselő, az alispáni je

lentés azon részét, melyben a megye területén 
észlelt s egyes községek elöljáróitól beérkezett 
adatok nyomán összeállított termesztményi sta
tisztikában a biiza termés középszerűnek tüntet
tetek elő — roszalja; kéri a köztörvényhatósági



képviselő testületet: hogy a mennyiben köztu
domású dolog, mikép a búza vet esek, még a ve
tőmagvakat sem adták meg, az alispán jelenté
sének hivatolt része akkép i g a z i t t a s é k  ki, 
hogy a búzatermés a megye területén átalában 
silány volt.

Stammer Sándor alispán, felvilágosítja a kép
viselő testületet, hogy a búzatermés középszerű
nek lett jelzése az egész megyére vonatkozik, ő 
azt az egész megyéből beérkezett hivatalos ada
tok nyomán conr.tatálta. Lehet, hogy az előtte 
szóló képviselő csak az általa ismert egyes he
lyeken észlelt termésre szorítkozik, s talán épen 
oda, hol semmi termés nem mutatkozott; de fi
gyelembe kell venni, hogy voltak oly helyek is 
a megyében, hol a búza termés jól sikerült Az 
ellen pedig, — hogy az ő általa hitelt érdemlő 
adatok nyomán szerkesztett jelentésében, bárki 
is k i i g a z í t á s t  tegyen, határozottan tiltakozik. 
Ha azonban valakinek, a jelentés egyes részeire 
észrevételei vannak, kéri azokat mint külön in
dítványokat tárgyaltatni.

üdvardi Sándor képviselő, daczára az alis
pán által szóval is előadott és érvekkel igazolt 
felvilágosító jelentésnek, még egyszer és több
ször próbálgatja sokak által elismert szónoki te
hetségét, még pedig szónoki hevültséggel, czif- | 
rábbnál czifrább kifejezésekkel, vonzerővel biró
dialectussal,.................de minden értelem
nélkül.

Horváth Ferencz árvaszéki elnök, az alispáni 
jelentést egész terjedelmében helyesli, és hivat
kozva a jelentés azon részére, melyben a tavaszi 
vetés egészen rosznak van kitüntetve, ne hogy 
vetőmag hiányában a földek üresen maradjanak 
s a lefolyt szűk esztendő — a jövőre is kiha
tással legyen, i n d í t v á n y o z z a :  hogy a sze
gényebb néposztály s átalában a rósz termést I 
szenvedők kisegítésére, ínséges költsön — esz
közöltessék.

Cicatricis Pál, Horváth indítványát helyesli, 
— de azt egy másik inditványnyal óhajtja pó
tolni, jelesen: hogy amennyiben az adó behaj
tást a pénzügy igazgatóság a legnagyobb éréi y- 
lyel folytatja, s igy a már is nyomorral küzdő 
szegénységtől adótartozásokért — a legszüksé
gesebb élelmi czikkek is — elhurczoltatnak, ke
restessék meg még e gyűlésből a nagyméltóságu 
m. kir. pénzügyministerium az iránt, hogy az 
adó végrehajtás Csongrádmcgye területén — egy 
dőre felfiiggesztesBék.

Balogh János képviselő, az adó-behajtás 
i felfüggesztése tárgyában felterjesztendő kérvényt 
azzal is kéri indokoltatni, hogy megyénket nem 

; csak a mostani, — hanem az előbbi évekről 
is sújtó nyomor tette képtelenné adajáuak a ren
des időben eszközlendő befizetésére.

Elnök főispán ő méltósága, a szegényebb 
sorsa embereknek adandó munka által is véli 
•— a nyomort enyhíteni; annál fogva utasittatni 
kéri a megye mérnökét annak kimutatására, — 
hogy mely utakon mily mérvű javítások szűk 
ségeltetnek a megyében, hogy azok a megye, 
közmunka alap terhére kijavíttassanak s ez ál
tal a csongrád megyei szegényebb munkások 
élelmi forráshoz juthassanak.

Az indítványok elfogadtattak. Az ínséges 
kölcsön kieszközlése és honnan mi módon leendő 
beszerzésére a megyebeli képviselők közül bi
zottság küldetett ki vélemény adásra, kötelessé
gévé tétetvén, hogy ebbeli alapos és kimentő 
jelentését a legközelebbi közgyűlésre adja be. Az 
adó végrehajtás beszüntetése tárgyában kérvény 
intéztetik.

üdvardi Sándor képviselő, kimutatni óhajt
ván sok oldalról szerzett alapos ismereteit, siral
mas hangon panaszkodik, hogy a m e g y e  által 
nagyon megvagyunk róva o r s z á g o s  a d ó v a l .

Ifjú Bartha János képviselő és a szentesi ref. 
egyház főgondnoka, észrevételezi az alispáni je
lentés azon részét, hogy a szentesi gyrnnasiumi 
tanfolyammal egybekötött polgári iskolában csak 
100 s néhány tanuló van; mert mint rnondjai 
több van 110  0-nál is ; ennél fogva azt a hibát 
kiigazittatui kéri.

Több képviselő felvilágosítja, hogy az ellerni 
iskola növendékeinek száma külön van kitéve, 
s hogy az elemi és polgári iskola növendékei 
külön álláspontot foglalnak el a tanintézeti rend
szerben. Főgondnok ur ezen felvilágosítás álla, 
magát kellőleg tájékozván — téves kételyeit el 
oszlatva leül.

Ezzel az alispáni jelentés letárgyaltatok.
Ezután következett a legújabban leérkezett 

törvényczikkek kihirdetése. — Ezeken még Ud- 
vardi képviselő sem kívánt változtatni; sőt mint 
érdektelen dolgok e lő l— agyülésből kiillant hű- 
tődzeni.

Olvastatott a nagyméltóságu belügyminisz
tériumnak a megye törvényhatósági terület sza
bályozása tárgyában kelt leirata. — Várhatni 
lehetett heves szónoklatokat azon uraktól, kik a -



.Szentesi L<ip“-ban vitézül kitörtek eme tárgy 
fontossága és érdekeltsége iránt, de biz azok böl
csen hallgatták végig az e tárgyban hozott azon 
határozatot, hogy a megye r kebelében lévő te
rületet ezután is, mint külön törvényhatóságot 
megtartja, nem kívánja, hogy más törvényható
ság területéből hozzá adassék, ha csak ön ma
guktól nem csatlakoznak.

Pap Ede Horgos község jegyzője nem a leg- 
beszámithafóbb állapotban lévén, kijelentette, hogy 
őt Horgos község megbízta arra nézve, hogy 
Csongrádmegyéből Bács-Bodrog megyébe leendő 
csatlakozását papraraorgós hangjával tolmácsolja. 
Minthogy pedig a megbízatás kellékeit csak is 
boros palaczkból ezuppantott gondolatokkal volt 
képes támogatni: kérelmének írásosan leendő 
beadására utasittatott.

Utolsó tárgy volt e napon a megválasztott 
megyei képviselők felének kisorsolása. — Mi 
az 1870-ik évi XLII. t. 28. értelmében, a 
következő eredménynyel ment véghez a szentesi 
4 elválasztó kerületre nézve.

Kisorsoltalak:
Az I. választó kerületben

Abaffy Zsiga. Szűcs Dániel. Szathmári Ede. 
Ifjú Fried József, Cicatricis Pál. Kajtár Lajos.

A 11. választó kerületben.
Kálmán József. Tusnádi János. Zsolüas János, 

ld. Nagy Ferencz. Borbély Lajos.

A 111. választó kerületben.
Bányai József. Sulcz Lajos. Koncz Ferencz. 

Krisíó N. Pál. Antal János.

A IV. választó kerületben.
Pataki Imre. Várady Lajos. Józsa János. 

Buday József. Pásztor József.

Elnök felkérte a bizottmányi kisorsolt tago
kat. állásukat ez év végéig megtartani.

Ezzel a közgyűlés véget ért l és xj2 órakor. 
*

*  *

Buday József az egész ülés alatt nyugton 
maradt, — csak néha súgott az Udvardi füleibe!

Mint bús magyar sirva, vigadva jött haza. 
Sirt, hogy ott kellett hagyni azon képviselő szé
ket, melybe őt a közönség bizalma méltatlanul 
ültette: vigadott, mert jól tudja, hogy daczára 
minden féktelen aljasságinak, a hazafiság köpe
nye alatt — jövőben még méltatlanabbal bito

rolja, a közönségnek saját maga által, markáb 
• dobandó s z e n t  j o g a i t !

Á Z A S S Á G I  y ^ J Á N L A T Ü !

Én kutyubagosi születésű nemes és nemzet 
tes Bornyeldosi Kázraér urfi, a nagyapám, nagy 
bátyám, szóval minden rokoni ágról reám ma
radt örökséget csupa passióból, a korhelység kü
lönféle módjával és szépszerével elpuczoltam, úgy 
annyira, hegy a már egészen silány állapotban 
lévő disz attilám kipuezolására szolgáló ruhake
fét is, — más birtokosra kénytelenittettem át
ruházni.

És most üres zsebbel, üres fejjel, bokros 
semmit nem tevéseim órájában azon bolond gon
dolatra jöttem, hogy lemondok a nőtlenség pa
radicsomáról és veszek magamnak egy örökös 
veszekedő társat, kit az én korhely czinkostár- 
saim f e l e s é g e m n e k  neveznek!

Minthogy pedig világfi hírem országszerte 
ismeretes, azt javamra felhasználni óhajtom éa 
pedig akképen, hogy a mátka keresést curentál- 
tatni fogom, épen ugv — mint curentáltatott az 
ellenem elrendelt csőd megnyitása.

Ennél fogva felhivatnak mind azon koros 
' és nem koros, hajporos, vagyonos, urasos, pa
rasztos, kontyos és nem kontyos, vénasszonyok, 
nagyasszonyok és kisasszonyok, hogy az esetben 

‘ ha irántam rokonszenvvel viseltetnek és mago
kat elveszett oldalbordámnak képzelik, házastár- 
samul a következő feltételek mellett jelentkez
hetnek; u. m .:

1- ször. Az ajánlat tevő köteles kimutatni, 
hogy legalább 50,000 fsrint készpénznek bir
tokosa.

2- szor. Hiteles telekkönyvi kivonattal beiga
zolni tartozik, hogy 500 hold jó minőségű teher 
mentes hypothekája van.

3- szor. Kiházasitási ajándékul köteles ré
szemre, mindenféle férfi-ruha készletből 20 öl-

i tözetet — az egybekelés előtt — átszolgáltatni.
4- szer. A származást, születési évet és más 

körülményeket hiteles okmányokkal beigazolni 
tartozik.

5- ször. Az aggság, természeti hibáktól meg
áldott nők előnyben részesülnek.

6- szor. Jelentkezni lehet a mai naptól szá- 
mitandó 3 hónapi idő alatt.

7- szer. Köteles leend ajánlkozó és majdan



elfogadott, nőm földbirtokára engemet C : 1 alatt 
vagyis első helyen 40,000 írt. becsértékben te
herként bekebeleztetni.

A többi részletes feltételek az „Északi kény 
szerkesztőségénél megtudhatók.

Kelt Kutyabagoson, 1874. oct. 16.
tfs  és nemzetes Bornyddesi 

m. k. urfi, mint 
házasulni akaró gavallér.

Az „Északi Féay“ táviratai.
Afrikai levelezőnk Írja, miszerint a 

darfúri szultán elrendelte, hogy azon csapatok, 
melyek a legközelebbi harczokban lófark zász
lóikat az ellenség kezeibe hagyták, büntetésül 
lófark helyett szamár farkat kapjanak. A magát 
legroszabbul viselt „atraf compagnia“ pedig a 
Dudvasiczky Jólsíph ékes szakállát kapja zászló 
gyanánt. E hirre a straf ezred lázadásban tör ki. 
inig a basák csak úgy vélték a parancsot kivi
hetőnek, ha az illető szakáll előbb desinficialtatni 
fog. — A tábori orvosok consiliuma ezt azon
ban lehetetlennek mondja.

Erre eme szóban lévő portéka az ellenség 
táborába csempésztetni határozíatott azon remény
ben, hogy a naponta ötször mozsdó igazhitű el
lenség e soha nem tisztított jószág láttára rnent- 
hetlenüi szétszalad.

Az „Északi Fény“ magán távirata.
BALT1M ÓRE. Egész város izgalomban. Szó
szátyárok gyűlése határoztatok. — Disz elnökül 
az e nemben legkitűnőbb férfiú kikiáltva. — 
Plakatok hirdetik: „Éljen Dudvai!!!!!“ A Janki 
világ humbug maiszterei, kávénénikéi és kofái 
közt óriási ingerültség. Irigylik a megérdemlőit 
dicsőséget. Dühökben egy egész félnap igazat 
beszélnek és senkitsern rágalmaznak. — Ez el
járás csak Dudvait emelte, mert Ő rajta még ilyen 
soha meg nem esett. — Ez erkölcsi diadalra 
pártja fényes kivilágítást rendezett.

Pálya kérdés a Theologus urakhoz!!!!
Fedeztessék fel oly vallás (akár politikai hit), I 

melyre Buthai u r m é g  á t  n e m  t é r t ,  vagy ha 
a sor úgy hozná magával á t  nem  t é r n e .

H írla p i k a c s a : A szappan fogyasztó egy 
let tagjai közé Buthai ur belépni szándékozik.

Apróságok.
Városi ügyész tíuriáu Lajos elodázhatlan 

magán ügyei elintézése végett — szabadság 
időt kérvén a képviselőtestülettől — elutazott.

Sasvári Jancsi (miután szerinte az ügyészi 
teendők teljesítéséhez tudomány nem kell,) ezen 
állomás ideiglenes betöltéséért folyamodott.

Egyik tisztelt polgárunk — ki az itteni ural
kodó politieai pártnak vezére volt elhalálozván 
— Sasvári Jancsi és Renegát József egesz in- 

! dignatiora keltek, midőn tapasztaltok kellett, 
hogy a végtisztesség tételnél teendő szónoklatra 
nem szóllittattak fel a polgárok által. Hanem 
a Demosthenesi lélek szavakban szeret kiömölni, 
ennélfogva követeket küldöttek a párt előkelő 
tagjaihoz azon üzenettel, hogy ők hajlandók 
lennének az említett polgár sírjánál gyászbeszé
det tartani.

A követek meg is érkeztek kevés idő múlva 
s ezek egyike igy kezdi meg a szót: azt üzen
ték kérem alásan hogy nem élnek az urakkal/ “

Charles hires állatszeliditő és raenagerista 
egyik előadása alkalmával egy atyafinak szeme 
szája elállott midőn látta, hogy legvadabb állatok is 
mily meghunyászkodók ezen rendkívüli ember 
jelenlétében.

Az atyafi tisztelettel s levett kalappal kö
zeledik Charles felé és ezen szókat bátorkodott 
megreszkirozni:

„Hát mindenféle vadállatot meg tud az ur 
szelídíteni ?“

„Persze hogy megM volt Charles válasza.
„Úgy hát kérem szeliditse rneg a felesége

met is, dúsan megfogom fizetni fáradságát.1*

Laptulajdonos és kiadó: S z a k á i  M ihály . 
Felelős szerkesztő: K o v á cs  K á ro ly .

Szentesen nyomatott Cherrier Jánosnál. 1874.


